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Abstract
Objective : The objective were to compare between pre and post test scores of control group after received
only PowerPoint, to compare pre and post test scores of experimental group after received PowerPoint and
watching “Ngainak vaccine” VDO and to compare pre and post test scores between 2 groups.
Materials and methods : Samples were selected from 60 first year AFSN who were drawn from using simple
random sampling method and divided into 2 groups each group had 30 persons. The instruments in this
study were separated into 2 parts. Part 1 was the collecting instruments including personal questionnaire
and vaccine test. The content validity was tested using Index of Item-Objective Congruence (IOC) and the
IOC was 0.75 The KR-20 coefficient of reliability was 0.71.  Part 2 was the experimental instruments were
PowerPoint and watching “Ngainak vaccine” VDO the IOC of content validity was 0.93.  Data were analyzed
by using Mean, Standard deviation, Dependent t-test and Independent t-test.
Results :

1. The post-test scores of control group after received only PowerPoint were statistically significant
at 0.05 level.

2. The post-test scores of experimental group after received PowerPoint and watching “Ngainak
vaccine” VDO were more statistically significant at 0.05 level.

3. The differences of post-test scores between control and experimental group were statistically
significant at 0.05 level.
Keywords : VDO, Knowledge, Vaccine.
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา
           การผลติบณัฑติพยาบาลที�มคีุณภาพตามหลกัสูตร
ที�กาํหนดนั�น ไดม้กีารจดัการเรยีนการสอนท ั�งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตัเิพื�อใหไ้ดม้าซึ�งพยาบาลวชิาชพีที�มคีุณภาพ สามารถ
ดูแลผู ้ใช ้บริการและประชาชนได ้อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบนัช ั�นนาํในการ
ผลิตพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ที�
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บทคดัย่อ
วตัถปุระสงค ์: �. เปรียบเทยีบคะแนนความรูก้่อนและหลงัการไดร้บัความรูจ้ากการสอนเรื�องวคัซนีโดยใชส้ื�อการสอน
PowerPoint ในกลุม่ควบคุม

�. เปรียบเทยีบคะแนนความรูก้่อนและหลงัการไดร้บัความรูจ้ากการสอนเรื�องวคัซนีโดยใชส้ื�อการสอน
PowerPoint และสื�อการสอนวดิโีอเพลง “งา่ยนกั วคัซนี” ในกลุม่ทดลอง และ

�. เปรยีบเทยีบคะแนนความรูก้่อนและหลงัการไดร้บัความรูร้ะหว่างกลุม่ควบคุมกบักลุม่ทดลอง
วสัดุและวิธีการ : กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศชั�นปีที� � ปีการศึกษา ���� จาํนวน �� คน แบ่งเป็น
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม โดยสุ่มตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Sampling) ดว้ยวธิีจบัฉลาก เพื�อจดัเขา้กลุม่ กลุม่ละ �� คน
เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล และ
แบบทดสอบความรูเ้รื�องวคัซนี โดยมค่ีาความเชื�อม ั �นเทา่กบั �.��  มค่ีาความเชื�อม ั �นจากการทดสอบเทา่กบั �.�� และเครื�องมอื
ที�ใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ สื�อการสอน PowerPoint และสื�อการสอนวดิโีอเพลง “งา่ยนกั วคัซนี”  เราใชค่้า IOC หรอื CVI และ
KR มค่ีาความสอดคลอ้งเทา่กบั �.�� วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชค่้าเฉลี�ยเลขคณิต ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน Dependent t-test และ
Independent t-test
ผลการศกึษา : �.  กลุม่ควบคมุ มคีะแนนความรูห้ลงัไดร้บัความรูจ้ากการสอนเรื�องวคัซนี โดยใชส้ื�อการสอน PowerPoint
มากกว่าก่อนไดร้บัความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั �.��

�.  กลุม่ทดลอง มคีะแนนความรูห้ลงัไดร้บัความรูจ้ากการสอนเรื�องวคัซนี โดยใชส้ื�อการสอน PowerPoint
และสื�อการสอนวดิโีอเพลง “งา่ยนกั วคัซนี” มากกวา่ก่อนไดร้บัความรูอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั �.�� และ

�. กลุม่ควบคมุ มคีะแนนความรูห้ลงัไดร้บัความรูจ้ากการสอนเรื�องวคัซนี  โดยใชส้ื�อการสอน PowerPoint
แตกต่างจากกลุม่ทดลอง หลงัไดร้บัความรูจ้ากการสอนเรื�องวคัซนี โดยใชส้ื�อการสอน PowerPoint และ สื�อการสอนวดิโีอเพลง
“งา่ยนกั วคัซนี” อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั �.��
คาํสาํคญั : สื�อการสอนวิดโีอเพลง, ความรู,้ วคัซีน

สภาการพยาบาลกาํ หนด และเป็ นสถาบ ันสมทบของ
มหาวทิยาลยัมหดิล นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศจะไดศ้ึกษา
ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ซึ�งมเีนื�อหาท ั�งในหมวด
วิชาท ั �วไป รวมถึงหมวดวิชาชีพเฉพาะ นักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศตอ้งไดร้บัความรูท้ี�ถกูตอ้ง ซึ�งเป็นส่วนสาํคญัที�จะ
นาํไปใชใ้นการฝึกภาคปฏิบตัิตามสาขาวชิาต่าง ๆ ในหมวด
วิชาชีพโดยเฉพาะในรายวิชาการพยาบาลเด็กและว ัยรุ่ น
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มี เนื� อหาการพยาบาลเด็กว ัยทารกแรกเกิด ว ัยรุ่ นและ
ครอบครวั เพื�อสรา้งเสริมสุขภาพ เช่น แนวคิดที�สาํคัญใน
การพยาบาลผูป่้วยเด็ก การเจริญเติบโตและพฒันาการ การ
สรา้งเสรมิภาวะโภชนาการในเด็ก อบุตัเิหตแุละสารพษิในเดก็
การพยาบาลในระบบต่าง ๆ รวมถงึการสรา้งเสริมภูมคิุม้กนั
โรคในเด็ก(1) ซึ� งถือเป็นเนื� อหาที�มีความสาํคัญต่อการเรียน
รายวชิาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น � ในภาคการศึกษาเรียน
ที� � ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศช ั�นปีที� � ซึ�งเป็นเรื�อง
ที�มเีนื� อหาค่อนขา้งละเอยีด มกีารเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ทาํใหม้ีความยากลาํบากในการจดจาํเนื� อหา หากนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศไดร้บัการเตรียมความพรอ้มก่อนเรียน
อยา่งเหมาะสมจะทาํใหส้ามารถจดจาํ เขา้ใจ และนาํความรูไ้ป
ประยุกตใ์ชใ้นการฝึกปฏบิตับินหอผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การเรยีนรูเ้พื�อใหไ้ดผ้ลสมัฤทธิ�ที�ด ี ผูเ้รยีนจะตอ้ง
ถกูกระตุน้ใหม้แีรงจูงใจ เพื�อใหเ้กดิพฤตกิรรมรบัรูส้ิ�งเรา้ และ
เกบ็ไวใ้นระบบความจาํต่อไป จากการศึกษาของคลอสเมยีร์(2)

ไดอ้ธิบายการประมวลผลขอ้มูลโดยเริ�มตน้จากการที�มนุษย์
รบัสิ�งเรา้เขา้มาทางประสาทสมัผสัท ั�ง � สิ�งเรา้ที�เขา้มาจะได ้
รบัการบนัทกึไวใ้นความจาํระยะส ั�น ซึ�งการบนัทกึนี� ขึ�นอยู่กบั
องคป์ระกอบ � ประการ คือ การรูจ้กั (Recognition) และ
ความสนใจ (Attention) ของบคุคลที�รบัสิ�งเรา้ บคุคลจะเลอืก
รบัสิ�งเรา้ที�ตนรูจ้ ักหรือมีความสนใจ สิ�งเรา้นั�นจะไดร้บัการ
บนัทกึลงในความจาํระยะสั�น (Short-Term Memory) แต่ละ
บคุคลมคีวามสามารถในการจาํระยะสั�นที�จาํกดั ในการทาํงาน
ที�จะเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มูลไวใ้ชช้ ั �วคราว อาจจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิค
ต่าง ๆ ในการจาํช่วย เช่น การจดักลุม่คาํ หรอืการทอ่งซํ�า ๆ
ซึ�งสามารถช่วยใหจ้ดจาํไวใ้ชง้านได ้ การเก็บขอ้มูลไวใ้ชใ้น
ภายหล ังสามารถทาํ ได ้โดยข อ้มู ลนั� นจาํ เป็ นต ้องได ้ร ับ
การประมวลและเปลี�ยนรูปโดยการเขา้รหสั (Encoding) เพื�อ
นาํไปเก็บไวใ้นความจาํระยะยาว (Long Term Memory)
ซึ�งอาจตอ้งใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น การท่องซํ�าหลาย ๆ คร ั�ง
หรือการทาํขอ้มูลใหม้ีความหมายกบัตนเองโดยการสมัพนัธ์
สิ�งที�เรยีนรูส้ิ�งใหมก่บัสิ�งเกา่ที�เคยเรยีนรูม้ากอ่นซึ�งเป็นกระบวนการ
ขยายความคิด (Elaborative Operations Process)
เมื�อขอ้มูลขา่วสารไดร้บัการบนัทกึไวใ้นความจาํระยะยาวแลว้
บุคคลจะสามารถเรียกขอ้มูลต่าง ๆ ออกมาใชไ้ด ้ ซึ�งในการ
เรียกขอ้มูลออกมาใช  ้ บุคคลจาํ เป็นตอ้งถอดรห ัสขอ้มูล
(Decoding) จากความจาํระยะยาว และส่งตอ่ไปสูต่วัก่อกาํเนดิ

พฤติกรรมตอบสนอง ซึ� งจะเป็นแรงข ับหรือกระตุ ้นให ้
บคุคลมีการเคลื�อนไหวหรอืการพูดสนองตอบต่อสิ�งแวดลอ้ม
ต่าง ๆ กระบวนการของการประมวลขอ้มูลของมนุษย์(2)

กระบวนการสมองในการประมวลขอ้มูล หาก
เปรยีบเทยีบกบัคอมพวิเตอรแ์ลว้ คือ โปรแกรมส ั �งงาน หรอื
“Software” การบริหารควบคุมการประมวลขอ้มูลของสมอง
คือการที� บุคคลรู ้ถึงการคิดของตนและสามารถควบคุม
การคิดของตนใหเ้ป็นไปในทางที�ตนตอ้งการ การรู เ้รียกว่า
“Metacognition” หรอื “การรูค้ิด” หมายถงึ การตระหนกัรู ้
(Awareness) เกี�ยวกบัความรูแ้ละความสามารถของตน และ
ใชค้วามเขา้ใจในการเรยีนรู ้การจดัการควบคมุกระบวนการคดิ
ดว้ยวธิีต่าง ๆ ช่วยใหก้ารเรยีนรูแ้ละงานที�ทาํประสบผลสาํเรจ็
ตามที� ตอ้งการ องค์ประกอบสาํคัญของการรู ้คิดที� ใช ใ้น
การบรหิารควบคุมกระบวนการประมวลขอ้มูล ประกอบดว้ย
แรงจูงใจ ความตั�งใจ และความมุ่งหวงัต่าง ๆ รวมท ั�งเทคนิค
และกลวธิีต่าง ๆ กระบวนการรูค้ิด ประกอบดว้ย ความใส่ใจ
(Attention) การร ับรู ้  (Perception) กลวิธี ต่ าง ๆ
(Strategies) เช่น รูว้่าตนไม่สามารถจดจาํสิ�งที�ครูสอนได ้
เราจึงคิดหากลวิธีต่าง ๆ ที� จะมาช่วยใหจ้ดจาํสิ� งที� เรียน
ไดม้ากขึ� น อาจใชว้ิธีการท่อง การจดบนัทึก การท่องจาํ
เป็นกลอน การท่องตวัย่อ การทาํรหสั การเชื�อมโยงในสิ�งที�
สมัพนัธ์ก ัน เป็นตน้(2) นอกจากนั�นการที�จะสามารถจดจาํ
สิ� งที� เรี ยนนั� นต ้องอาศัยท ักษะในการเรี ยนรู ้  การฟั ง
เป็นท ักษะที� ใชม้ากและมีความสาํคัญในชีวิตประจาํว ัน
ของมนุษยเ์นื�องจากประสาทหูจะรบัเสียงต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เสี ยงพู ดของมนุ ษย์จะเริ� ม ใช ้ภาษาด ้วยการฟั งก่ อน
จึ งเป็นพื� นฐานใหเ้กิดท ักษะ พูด อ่ านและเขียนตามมา
เป็นบ่อเกิดสาํคัญของความรู  ้ การฟังจึงเป็นองค์ประกอบ
ประการแรกของความเป็นนกัปราชญ์(3) การรบัรูเ้รื�องราวต่าง ๆ
จากการฟัง จากแหล่งของเสียง ซึ� งอาจจะผ่านจากผู ้พูด
โดยตรงหรือร ับรู ้ผ่ านอุ ปกรณ์บ ันทึกเสียงแบบต่ าง ๆ
โดยแหล่ ง เสี ยงจะส่ งผ่ านประสาทสัมผ ัสทางหู เข ้ามา
แลว้ผูฟ้ ังเกิดการรบัรูค้วามหมายของเสียงที�ไดย้ิน จากนั�น
นาํความหมายที�ไดร้บัรูไ้ปพจิารณาทาํความเขา้ใจวตัถปุระสงค์
ของผูพู้ด และสามารถนาํขอ้ความที�ไดร้บัจากการฟงัไปปฏบิตัิ
ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัของตนได ้(4) เอดการ์เดล
(Edgar Dale)(5) แหง่มหาวทิยาลยั รฐัโอไฮโอ กลา่ววา่มนุษยจ์ะ
เรียนรู ้ได ้ดีขึ� นหากการเรียนรู ้น ั� นเกิดจากประสบการณ์



Royal Thai Air Force Medical Gazette 15Vol. 66  No. 3  September - December  2020

รูปธรรมและการเรียนรูจ้ะนอ้ยลงหากการเรียนรูน้ ั�นเกิดจาก
ประสบการณ์นามธรรมและไดแ้บง่สื�อการสอนเพื�อเป็นแนวทาง
ในการอธิบายถึงความสมัพ ันธ์ระหว่างสื� อโสตทศันูปกรณ์
ต่ าง ๆ ในขณะเดี ยวกันก็ เป็ นการแสดงข ั� นตอนของ
ประสบการณ์การเรียนรู ้ และการใชส้ื� อแต่ละประเภทใน
กระบวนการเรียนรูด้ว้ย โดยพฒันาความคิดของบรุนเนอร์
(Bruner) ซึ�งเป็นนกัจติวทิยานาํมาสรา้งเป็นกรวยประสบการณ์
(Cone of Experiences) โดยแบ่งประสบการณ์ออกเป็น
ข ั�น ๆ รวม �� ข ั�น เริ�มจากฐานกรวยซึ�งมคีวามเป็นรูปธรรม
ไปหายอดกรวยซึ�งเป็นนามธรรม ดงันี�  �. ประสบการณ์ตรง
และมีความมุ่งหมาย (Direct, Purposeful Experience)
�. ประสบการณ์ จาํ ลอง (Contrived Experience)
�. ประสบการณ์นาฏการณ์ (Dramatized Experience)
�. การสาธิต (Demonstrations) 5. การศึกษานอกสถานที�
หรอืการทศันศกึษา (Field  Trips)  6. นิทรรศการ (Exhibite)
�. โทรทศัน ์(Television) และภาพยนตร ์(Motion Pictures)
�. ภาพนิ�ง วทิยุ และการบนัทกึเสยีง (Still Picture, Radio,
Tape Recording) 9. ทศันสญัลกัษณ์ (Visual  Symbole)
และ ��. วจนสญัลกัษณ์ (Verbal Symbole) จากทฤษฎี
จะเหน็ว่าการเรียนรูท้ี�ดีควรจะเริ�มมาจากการใชส้ื�อที�สามารถ
รบัรูผ้่านการไดย้นิ การมอง การสมัผสั เพื�อช่วยในการจดจาํ
ซึ�งจะส่งผลใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ขีึ�น จากการศึกษาในปจัจุบนั
ยงัไม่มีการนาํความรูเ้รื�องวคัซนีที�เป็นปจัจุบนัมาจดัทาํใหเ้ป็น
สื�อที�สามารถเรยีนรูผ้่านการไดย้นิและเหน็ภาพไดช้ดัเจน

จากการทบทวนวรรณกรรมที� เกี� ยวขอ้งพบว่ า
มกีารศึกษาวจิยัโดยเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนและ
ความสนใจในวชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �
ที�เรยีนวรรณคดไีทยโดยใชเ้พลงประกอบการสอนกบัการสอน
แบบปกติ พบว่าผลการทดลองผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวชิา
ภาษาไทยของนกัเรียนที�ไดร้บัการสอนโดยใชเ้พลงประกอบ
การสอนสูงกว่านักเรียนที�เรียนแบบปกติ(6) การศึกษาวิจ ัย
ประเภทกึ�งทดลองเกี�ยวกบัการใชส้ื�อการสอนชุด Amazing
Word ในการจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถม
ศึกษาปีที� � โรงเรยีนเซนตห์ลยุส ์ฉะเชงิเทรา(7) พบวา่หลงัไดร้บั
การสอนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชส้ื�อการสอนชุด
Amazing Word วชิาภาษาองักฤษ มคีวามสามารถในการจาํ
คาํศัพท์ภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที�ต ั�งไว ้ และ

การศึกษาผลของสื�อการสอนเรื�องการตรวจครรภ์ต่อความรู ้
ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � ปีการศึกษา ����(8)

พบว่าคะแนนความรู เ้ฉลี�ยหลงัการใชส้ื� อการสอนวีดิทศัน์
เพิ�มขึ�นมากกว่าก่อนใชส้ื�อการสอนวดีทิศัน์

จากการศึกษางานวิจ ัยและทบทวนวรรณกรรม
ที� ไดก้ล่าวมาพบว่าการใชส้ื� อการสอนมีผลส ัมฤทธิ� ต่อการ
เรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใชส้ื�อรูปแบบของ
ท ักษะการฟัง ด ังนั�นคณะผู ้วิจ ัยจึงได จ้ ัดทาํสื� อการสอน
ในรูปแบบของเพลงที�มีเนื� อหาเกี�ยวกบัการฉีดวคัซีนในเด็ก
เพื�อเป็นการเตรียมความพรอ้มในการเรยีนและการฝึกปฏบิตัิ
บนหอผูป่้วย ในขณะเดียวกนัสื�อการสอนดงักล่าวสามารถ
พฒันานาํไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเพื�อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อผูเ้รียนและสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการสอบรวบยอด
สาขาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  และการสอบความรู ้
เพื�อขึ�นทะเบยีนรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์ ตลอดจนการนาํความรูด้งักล่าวไปใชใ้น
วชิาชีพพยาบาล เพื�อตอบสนองต่อผูร้บับริการ ท ั�งในหน่วย
กุมารเวชกรรมหรือการบริการดา้นสุขภาพเชิงรุกในรูปแบบ
การใหค้าํแนะนาํแกผู่ป้กครองในชมุชนไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่ไป

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั
�. เปรียบเทียบคะแนนความรูก้่อนและหลงัการ

ได ร้ ับความรู ้จากการสอนเรื� องว ัคซีนโดยใชส้ื� อการสอน
PowerPoint ในกลุม่ควบคมุของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
ชั�นปีที� � ปีการศึกษา ����

�. เปรียบเทียบคะแนนความรูก้่อนและหลงัการ
ได ร้ ับความรู ้จากการสอนเรื� องว ัคซีนโดยใชส้ื� อการสอน
PowerPoint และสื�อการสอนวิดีโอเพลง “ง่ายนัก วคัซีน”
ในกลุ่มทดลองของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั�นปีที� �
ปีการศึกษา ����

�. เปรียบเทียบคะแนนความรูก้่อนและหลงัการ
ไดร้บัความรูร้ะหว่างกลุ่มควบคุมที�ไดร้บัความรูจ้ากการสอน
เรื�องวคัซีนโดยใชส้ื�อการสอน PowerPoint กบักลุม่ทดลอง
ที� ไดร้ ับความรู จ้ากการสอนเรื� องวคัซีนโดยใชส้ื� อการสอน
PowerPoint และสื�อการสอนวดิโีอเพลง “งา่ยนกั วคัซนี” ของ
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศช ั�นปีที� � ปีการศึกษา ����
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ที�ใหว้คัซนี อายุที�ควรไดร้บัวคัซนี คณะผูว้จิยัศึกษาจากตาํรา
การพยาบาลเด็กเล่ม � โครงการตาํราคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล(1) และตารางการใหว้คัซีนในเด็กไทย
สมาคมโรคติดเชื� อในเด็กแห่งประเทศไทย ���� และ
แผนปฏบิตังิาน กองโรคป้องกนัดว้ยวคัซนี กรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ ����(10) โดยมขี ั�นตอนการสรา้งเครื�องมอื ดงันี�

�) ศึกษาทบทวนความรูเ้รื�องวคัซนีและ
วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

�) วิเคราะห์เนื� อหา นาํมาเขียนแผน
การสอนเรื�องวคัซนี

�) นาํเนื� อหามาสรา้งเป็นสื� อการสอน
PowerPoint

�) ส่งใหอ้าจารยท์ี�ปรึกษาประจาํกลุ่ม
ตรวจสอบและทาํการปรบัปรุงเนื� อหาตามคาํแนะนาํ

�) ส่งใหผู้ เ้ชี� ยวชาญจาํนวน � ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือและทาํการปรบัปรุงเนื� อหาตาม
คาํแนะนาํ

�. สื� อการสอนวิดี โอเพลง “ง่ ายนัก ว ัคซีน”
มคีวามยาว � นาท ีเนื�อหาประกอบดว้ย ชื�อวคัซนี สรรพคุณ
ของวคัซนี ปรมิาณที�ใหว้คัซนี ตาํแหน่งที�ใหว้คัซนี อายุที�ควร
ไดร้บัวคัซนี คณะผูว้จิยัศึกษาจากตาํราการพยาบาลเดก็เลม่ �
โครงการตาํราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล(1)

และตารางการใหว้คัซนีในเดก็ไทย สมาคมโรคติดเชื�อในเดก็
แหง่ประเทศไทย ���� และแผนปฏบิตังิาน กองโรคป้องกนั
ดว้ยวคัซนี กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ ����

โดยมขี ั�นตอนการสรา้งเครื�องมอื ดงันี�
�) ศึกษาทบทวนความรูเ้รื�องวคัซนีและวรรณกรรม

ที�เกี�ยวขอ้ง
�) แต่งเนื� อเพลงที�มีความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั

เนื� อหา
�) เลอืกจงัหวะทาํนองเพลงโดยเลอืกใชท้าํนองเพลง

ที�มจีงัหวะฟงัสบาย ไม่ชา้หรอืเรว็เกนิไป และเป็นเพลงที�ตดิหู
จากการสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ

จาํนวน ��� คน เลอืกทาํนองเพลงเอน็ดู ของ Varinz เนื�องจาก
เป็นเพลงที�มคีวามนยิมในปจัจุบนั มจีงัหวะฟงัสบาย และตดิหู

�) สร า้งสื� อการสอนวิดีโอเพลงดว้ยโปรแกรม
Audacity, โปรแกรม Auto tune และโปรแกรม Vegas Pro

�) ส่งใหอ้าจารยท์ี�ปรึกษาประจาํกลุ่มตรวจสอบ
และทาํการปรบัปรุงเนื� อหาตามคาํแนะนาํ

�)  ใหผู้เ้ชี�ยวชาญจาํนวน � ทา่น ตรวจสอบคณุภาพ
เครื�องมือและทาํการปรบัปรุงเนื�อหา

การตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ
การตรวจสอบความเที�ยงตรงดา้นเนื�อหา (Content

Validity) ผูว้จิยันาํสื�อการสอน PowerPoint สื�อการสอน
วดิโีอเพลง “งา่ยนกั วคัซนี” และแบบทดสอบความรูเ้รื�องวคัซนี
ที�ปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี�ปรกึษางานวจิยั
แลว้ใหผู้ท้รงคุณวุฒิหรอืผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบจาํนวน � ทา่น
โดยใหผู้เ้ชี�ยวชาญพจิารณาวา่เนื�อหามคีวามครอบคลุมหรอืไม่
และขอ้คาํถามแต่ละขอ้ วดัไดต้รงตามสิ�งที�ตอ้งการวดัเนื� อหา
หรอืวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูห้รอืไม่ แลว้นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการ
พจิารณาของผูเ้ชี�ยวชาญหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถาม
แต่ละขอ้กับจุดประสงค์หรือเนื� อหา (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) ผลสรุ ปค่ าด ัชนี
ความสอดคล ้องของแบบทดสอบความ รู ้ เรื� องว ัคซี น
และสื�อการสอนวดิโีอเพลง ”งา่ยนกั วคัซนี” เทา่กบั �.�� และ
�.�� ตามลาํด ับ หล ังจากนั� นไดน้าํแบบทดสอบความรู ้
เรื�องวคัซีนไปทดสอบความเชื�อม ั �นของขอ้มูล (Reliability)
โดยนาํไป Try out กบักลุม่ตวัอยา่งที�มคีุณสมบตัเิหมอืนกบั
กลุ่ มตัวอย่างที� ตอ้งการศึกษา ซึ� งเป็นนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศชั�นปีที� � ปีการศึกษา ���� จาํนวน �� คน
แลว้จึงนาํมาวเิคราะหเ์พื�อหาค่าความเชื�อม ั �น โดยใชว้ิธีการ
ของคู เดอร์ริชาร์ดส ัน (Kuder-Richardson Method)
ค่าความเชื�อม ั �นของเครื�องมือที�จะนาํมาใชใ้นการวจิยั คร ั�งนี�
กาํหนดค่าความเชื� อม ั �นที�  �.�� ขึ� นไป ซึ� งผลจากการ
คาํนวณค่าความเชื� อม ั �นไดเ้ท่าก ับ �.�� ซึ�งอยู่ในเกณฑ์ที�
ยอมรบัได ้
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จากตารางที� �  พบวา่กลุม่ควบคุมจาํนวน �� คน
เป็นเพศหญิงจาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��� และ
กลุม่ทดลอง จาํนวน �� คน เป็นเพศหญงิ จาํนวน �� คน
คิ ด เป็ นร ้อยละ ��.�� และเพศชาย จาํ นวน � คน
คิดเป็นรอ้ยละ ��.��

กลุม่ควบคุม จาํนวน �� คน มอีายุระหวา่ง ��-��
ปี  จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��� และกลุ่มทดลอง
จาํนวน �� คน มีอายุระหว่าง ��-�� ปี จาํนวน �� คน
คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� มอีายุระหวา่ง ��-�� ปี จาํนวน � คน
คิดเป็นรอ้ยละ �.��

ผลการวจิยั
ตารางที� � ขอ้มูลทั �วไปของกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง

ขอ้มูลทั �วไป    กลุ่มควบคมุ      กลุ่มทดลอง
จาํนวน  รอ้ยละ   จาํนวน      รอ้ยละ

     เพศ หญิง 30   100     26      86.67
ชาย -     -      4      13.33

     อายุ (ปี) 17–19 30   100     28      93.34
20–22 -     -      2       6.66

     (GPAX) ม.ปลาย ตํ �ากวา่ �.�� -     -      -       -
2.50-2.99 -     -      -       -
3.00-3.50 8   26.67      5      16.67
3.50-4.00 22   73.33     25      83.33

     การไดร้บัความรูเ้รื�องวคัซนี เคยไดร้บัความรูเ้รื�องวคัซนี 12   40     18      60
ไม่เคยไดร้บัความรูเ้รื�องวคัซนี 18   60     12      40

กลุม่ควบคุมจาํนวน �� คน มคีะแนนผลสมัฤทธิ�

ทางการเรยีนเฉลี�ยมธัยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ส่วนใหญ่
อยูท่ี�ระดบั �.��-�.�� จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.��
กลุม่ทดลอง จาํนวน �� คน มคีะแนนผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน
เฉลี�ยมธัยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ระดบั �.��-�.��
จาํนวน �� คน

กลุม่ควบคุม จาํนวน �� คน ส่วนใหญ่ไม่เคยไดร้บั
ความรูเ้รื�องวคัซนี จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ �� และ
กลุ่มทดลอง จาํนวน �� คน เคยไดร้บัความรูเ้รื�องวคัซีน
จาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��

ตารางที� � เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรูก้่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง Dependent t-test (n=30)

     กลุ่มตวัอย่าง           คะแนนความรู ้   X        S.D.    t     p-value

     กลุม่ควบคุม ก่อนทดลอง 10.67        1.73 -8.395     0.000*
หลงัทดลอง 14.30        2.26

     กลุม่ทดลอง ก่อนทดลอง 10.73        2.45 -8.426     0.000*
หลงัทดลอง 16.10        2.31

 * p < 0.05
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จากตารางที� � แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนเฉลี�ยของ
ความรูก้อ่นและหลงัการไดร้บัความรูเ้รื�องวคัซนีในกลุม่ควบคมุ
และกลุม่ทดลอง พบวา่ท ั�ง � กลุม่ มคีะแนนเฉลี�ยของความรู ้
หลงัการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถติทิี�ระดบั �.�� โดยในกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองมี

คะแนนเฉลี�ย ��.�� ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน �.�� หลงัการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี�ย ��.�� ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน �.��
และในกลุ่มทดลองก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี�ย ��.��
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน �.�� หลงัการทดลองมีคะแนนเฉลี�ย
��.�� ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน �.��

ตารางที� � เปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรูร้ะหว่างกลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลองก่อนและ
หลงัการทดลอง Independent t-test (n=30)

     กลุ่มตวัอย่าง           คะแนนความรู ้    X       S.D.            t    p-value

     ก่อนทดลอง กลุม่ควบคุม 10.67      1.73         -.122     .904
กลุม่ทดลอง 10.73      2.45

     หลงัทดลอง กลุม่ควบคุม 14.30      2.26         3.050     .003*
กลุม่ทดลอง 16.10      2.31

  * p < 0.05

จากตารางที� � แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนเฉลี�ยของ
ความรูก้่อนไดร้บัความรูเ้รื�องวคัซีนระหว่างกลุ่มควบคุมกบั
กลุม่ทดลอง พบวา่กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลี�ย
ของความรูไ้ม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�ระดบั
�.�� และคะแนนเฉลี�ยของความรูห้ลงัไดร้บัความรูเ้รื�องวคัซนี
ระหวา่งกลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง พบวา่กลุม่ควบคุมและ
กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี�ยของความรูแ้ตกต่างกนัอยา่งมนียั
สาํคญัทางสถติทิี�ระดบั �.�� โดยก่อนการทดลองกลุม่ควบคุม
มคีะแนนเฉลี�ย ��.�� ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน �.�� กลุม่ทดลอง
มคีะแนนเฉลี�ย ��.�� ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน �.�� หลงัการ
ทดลอง กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี�ย ��.�� ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน �.�� กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลี�ย ��.�� ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน �.��

สรุปผลการวจิยั
ผลการวิ เคราะห์คะแนนเปรียบเทียบคะแนน

ความรูก้่อนและหลงัไดร้บัความรูจ้ากการสอนเรื�องวคัซนีโดยใช ้
สื�อการสอน PowerPoint และสื�อการสอนวดิโีอเพลง “งา่ยนกั
วคัซนี” ในกลุม่ทดลองของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปี
ที� � ปีการศึกษา ���� โดยมคีะแนนความรูเ้ฉลี�ยก่อนไดร้บั
ความรู ้เทา่กบั ��.�� คะแนน และคะแนนความรูเ้ฉลี�ยหลงั
ไดร้บัความรู ้เทา่กบั ��.�� คะแนน พบวา่คะแนนความรูเ้ฉลี�ย

หลงัไดร้บัความรูม้ากกว่าก่อนไดร้บัความรูอ้ย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถติทิี�ระดบั �.��
         ผลการวเิคราะหค์ะแนนเปรยีบเทยีบคะแนนความรู ้
ก่อนและหลงัไดร้บัความรูร้ะหวา่งกลุม่ควบคุมที�ไดร้บัความรู ้
จากการสอนเรื�องวคัซีนโดยใชส้ื�อการสอน PowerPoint กบั
กลุ่มทดลองที�ไดร้ ับความรู จ้ากการสอนเรื�องวคัซีนโดยใช ้
สื� อการสอน PowerPoint และการไดร้ ับความรู ้จากสื� อ
การสอนวดิโีอเพลง “งา่ยนกั วคัซนี” โดยมคีะแนนความรูเ้ฉลี�ย
ของกลุม่ควบคุมก่อนและหลงัไดร้บัความรู ้เทา่กบั ��.�� และ
��.�� คะแนน ตามลาํดบั และคะแนนความรู เ้ฉลี�ยของ
กลุ่มทดลองก่อนและหลงัไดร้บัความรู ้ เท่ากบั ��.�� และ
��.�� คะแนน ตามลาํดบั ผลการทดสอบสมมตฐิานคะแนน
เฉลี� ยของความรู ้ก่ อนการทดลองของกลุ่ มควบคุ มและ
กลุม่ทดลองพบวา่กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลี�ย
ของความรูไ้ม่แตกต่างกนัและคะแนนเฉลี�ยของความรูห้ลงัการ
ทดลองของกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลอง พบวา่กลุม่ควบคุม
และกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลี�ยของความรูแ้ตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั �.��

อภปิรายผลการวจิยั
สมมตฐิานขอ้ที� � กลุม่ควบคมุของนกัเรยีนพยาบาล

ทหารอากาศชั�นปีที� � ปีการศึกษา ���� มีคะแนนความรู ้
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หลงัไดร้บัความรูจ้ากการสอนเรื�องวคัซีน โดยใชส้ื�อการสอน
PowerPoint มากกวา่ก่อนไดร้บัความรู ้
                จากคะแนนเฉลี�ยของความรูก้อ่นและหลงัการทดลอง
ในกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี�ยของความรูห้ลงัการทดลอง
มากกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั �.��
เนื�องจากกระบวนการใหค้วามรูเ้รื�องวคัซนีของกลุม่ควบคุมนั�น
มกีารนาํสื�อการสอน PowerPoint มาใช ้ พบวา่กลุม่ควบคุม
มคีะแนนเพิ�มขึ�น ซึ�งสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองเอดการ ์ เดล และ
National Training Laboratories(5) ของสหรฐัอเมริกา
ที�ไดก้ล่าวเกี�ยวกบัการเรียนรูว้่า มนุษยจ์ะเรียนรูไ้ดด้ีขึ�นหาก
การเรยีนรูน้ ั�นเกดิจากประสบการณ์รูปธรรม เช่น การดูและฟงั
จากสื�อมลัติมีเดียต่าง ๆ การชมนิทรรศการ และการสาธิต
และมนุษย์จะเรียนรู ้ได น้ ้อยลง หากการเรียนรู ้เกิดจาก
ประสบการณน์ามธรรม เชน่ การอ่าน การเรยีนรูด้ว้ยการฟงัครู
หรือวทิยากรบรรยายหนา้ช ั�นและจากทฤษฎขีองคลอสเมยีร์(2)

ที� ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบสาํคัญของการรู ้คิดที� ใชใ้นการ
ประมวลขอ้มูล ประกอบดว้ยแรงจูงใจ ความตั�งใจ และ
ความมุ่ งหวงัต่าง ๆ รวมท ั�งเทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ซึ� ง
กระบวนการรูค้ิด ประกอบดว้ย ความใส่ใจ (Attention)
การรบัรู ้ (Perception) กลวิธีต่าง ๆ (Strategies) เช่น
รูว้่าตนไม่สามารถจดจาํสิ�งที�ครูสอนได ้ จึงคิดหากลวิธีที�จะ
มาช่วยใหจ้ดจาํสิ�งที�เรียนไดม้ากขึ�น อาจใชว้ธิีการท่อง การ
จดบนัทกึ การท่องจาํเป็นกลอน การท่องตวัย่อ การทาํรหสั
การเชื�อมโยงในสิ�งที�สมัพนัธ์กนั เป็นตน้ ซึ�งในสื�อการสอน
PowerPoint ไดส้รุปเนื� อหาสาํคัญเกี�ยวกบัวคัซีน โดยใช ้
เทคนิคการเรียนรูใ้นรูปแบบของตารางทาํใหง้่ายต่อการจดจาํ
มากยิ�งขึ�น(2)

สมมตฐิานขอ้ที� � กลุม่ทดลองของนกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศชั�นปีที� � ปีการศึกษา ���� มีคะแนนความรู ้
หลงัไดร้บัความรูจ้ากการสอนเรื�องวคัซีน โดยใชส้ื�อการสอน
PowerPoint และสื�อการสอนวิดีโอเพลง “ง่ายนัก วคัซีน”
มากกว่าก่อนไดร้บัความรู ้

จากคะแนนเฉลี� ยของความรู ้ก่อนและหล ังการ
ทดลองในกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลี�ยของความรูห้ลงัการทดลอง
มากกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั �.��
เนื�องจากกลุม่ทดลองนั�นไดเ้รยีนรูผ้่านกระบวนการใหค้วามรู ้
เรื�องวคัซนีท ั�งจากสื�อการสอน PowerPoint และสื�อการสอน
วิดีโอเพลง พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเพิ�มมากขึ� น ซึ� ง

สอดคลอ้งกับทฤษฎีของเอดการ์ เดล และ National
Training Laboratories(5) ของสหรฐัอเมรกิาที�ไดก้ลา่วกบั
การเรยีนรูว้า่มนุษยจ์ะเรยีนรูไ้ดด้ขีึ�น หากการเรยีนรูน้ ั�นเกดิจาก
ประสบการณ์รูปธรรม เช่น การดูและฟงัจากสื�อมลัติมีเดีย
ต่าง ๆ การชมนิทรรศการ และการสาธิต และมนุษยจ์ะเรยีนรู ้
ไดน้อ้ยลง หากการเรยีนรูเ้กดิจากประสบการณ์นามธรรม เช่น
การอ่ าน การเรียนรู ้ดว้ยการฟังครูหรือวิทยากรบรรยาย
หนา้ช ั�น(5) และจากทฤษฎีของคลอสเมียร์(2) ที� ไดก้ล่าวถึง
องค์ประกอบสาํคัญของการรูค้ิดที�ใชใ้นการประมวลขอ้มูล
ประกอบดว้ยแรงจูงใจ ความตั�งใจ และความมุ่งหวงัต่าง ๆ
รวมท ั� งเทคนิ คและกลวิธี ต่ าง ๆ ซึ� งกระบวนการรู ้คิ ด
ประกอบดว้ย ความใสใ่จ (Attention) การรบัรู ้(Perception)
กลวธิีต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถรูจ้ดจาํสิ�งที�ครูสอนได ้จึงคิดหา
กลวธิีที�จะมาช่วยใหจ้ดจาํสิ�งที�เรยีนไดม้ากขึ�น อาจใชว้ธิกีารทอ่ง
การจดบนัทกึ การทอ่งจาํเป็นกลอน การทอ่งตวัยอ่ การทาํรหสั
การเชื�อมโยงในสิ�งที�สมัพนัธ์กนั เป็นตน้ ซึ�งในสื�อการสอน
PowerPoint ไดส้รุปเนื�อหาสาํคญัเกี�ยวกบัวคัซนีโดยใชเ้ทคนคิ
การเรียนรูใ้นรูปแบบของตาราง และสื�อการสอนวดิีโอเพลง
“งา่ยนกั วคัซนี” ไดใ้ชเ้ทคนิคการเรยีนรูใ้นรูปแบบการทอ่งจาํ
เป็นบทเพลงซึ�งในสื�อการสอนวิดีโอเพลงไดส้รุปเนื� อหาของ
วคัซนีมาสอดแทรก ทาํใหง้า่ยต่อการจดจาํมากยิ�งขึ�น(2)

สมมติฐานขอ้ที� � นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ชั�นปีที� � ปีการศึกษา ���� มคีะแนนความรูห้ลงัไดร้บัความรู ้
ระหว่างกลุ่มควบคุมที�ไดร้บัความรูจ้ากการสอนเรื�องวคัซีน
โดยใชส้ื�อการสอน PowerPoint กบักลุม่ทดลองที�ไดร้บัความรู ้
จากการสอนเรื�องวคัซนีโดยใชส้ื�อการสอน PowerPoint และ
สื�อการสอนวดิโีอเพลง “งา่ยนกั วคัซนี” แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั �.��

ผลการวจิยัพบว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มูลที�ไดจ้าก
คะแนนเฉลี�ยของความรูห้ลงัการทดลองของกลุม่ควบคุมและ
กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลี�ยของความรูแ้ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี�ระดบั �.�� แสดงใหเ้หน็ว่าสื�อการสอนวดิโีอเพลง
“ง่ายนัก วคัซีน” ทาํใหผู้ เ้รียนมีประสิทธิภาพในการจดจาํ
ไดม้ากขึ� นและสามารถพัฒนาการเรียนของผู ้เรียนไดจ้ริง
ตามการศึกษาของกิ�งกาญจน ์ สมจิตต์(4) ที�ไดน้าํแนวคิดของ
คลอสเมยีรม์าใช ้กลา่ววา่การรบัรูเ้รื�องราวต่าง ๆ  จากแหลง่ของ
เสียง ซึ�งรบัรูผ้่านผูพู้ดโดยตรงหรือผ่านอุปกรณ์บนัทกึเสียง
แบบต่าง ๆ เสียงจะส่งผ่านประสาทสมัผสัทางหูเขา้มาแลว้





Royal Thai Air Force Medical Gazette 23Vol. 66  No. 3  September - December  2020

9. Polit DF, Beck CT.  Nursing research:
generating and assessing evidence for nursing
practive. 8th ed.  New York: J.B. Lippincott; 2012.

10. Pediatric infectious disease society of Thailand:
Vaccination schedule for Thai children 2019
(Brochure).  Pediatric infectious disease society
of Thailand:  Author.

11. Chotipong P. The use of rhythmic activities
to develop english vocabulary learning and
retention of pratomsuksa 4 students. Journal of
Humanities and Social Sciences.2010;1(2):61-77.
(in Thai).

12. Kwanpuk A. Effects of using 5E learning cycle
cooperate with songs on science learning
achievement and positive learning atmosphere
of lower secondary school students, Bangkok
metropolitan. Thesis of Master Educational
degree at Chulalongkorn university. 2014.
(in Thai).


