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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.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ :
. เปรียบเทียบคะแนนความรู ก้ ่อนและหลังการได้รบั ความรู จ้ ากการสอนเรืองวัคซีนโดยใช้สือการสอน
PowerPoint ในกลุม่ ควบคุม
. เปรียบเทียบคะแนนความรู ก้ ่อนและหลังการได้รบั ความรู จ้ ากการสอนเรืองวัคซีนโดยใช้สือการสอน
PowerPoint และสือการสอนวิดโี อเพลง “ง่ายนัก วัคซีน” ในกลุม่ ทดลอง และ
. เปรียบเทียบคะแนนความรูก้ ่อนและหลังการได้รบั ความรูร้ ะหว่างกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลอง
วัสดุและวิธีการ : กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที ปี การศึกษา
จํานวน คน แบ่งเป็ น
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) ด้วยวิธีจบั ฉลาก เพือจัดเข ้ากลุม่ กลุม่ ละ คน
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ
แบบทดสอบความรูเ้ รืองวัคซีน โดยมีค่าความเชือมันเท่ากับ . มีค่าความเชือมันจากการทดสอบเท่ากับ . และเครืองมือ
ทีใช้ในการทดลอง ได้แก่ สือการสอน PowerPoint และสือการสอนวิดโี อเพลง “ง่ายนัก วัคซีน” เราใช้ค่า IOC หรือ CVI และ
KR มีค่าความสอดคล ้องเท่ากับ . วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้ค่าเฉลียเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน Dependent t-test และ
Independent t-test
ผลการศึกษา :
. กลุม่ ควบคุม มีคะแนนความรู ้หลังได้รบั ความรู ้จากการสอนเรืองวัคซีน โดยใช้สือการสอน PowerPoint
มากกว่าก่อนได้รบั ความรูอ้ ย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .
. กลุม่ ทดลอง มีคะแนนความรู ้หลังได้รบั ความรูจ้ ากการสอนเรืองวัคซีน โดยใช้สอการสอน
ื
PowerPoint
และสือการสอนวิดโี อเพลง “ง่ายนัก วัคซีน” มากกว่าก่อนได้รบั ความรูอ้ ย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . และ
. กลุม่ ควบคุม มีคะแนนความรู ้หลังได้รับความรู ้จากการสอนเรืองวัคซีน โดยใช้สือการสอน PowerPoint
แตกต่างจากกลุม่ ทดลอง หลังได้รบั ความรูจ้ ากการสอนเรืองวัคซีน โดยใช้สอการสอน
ื
PowerPoint และ สือการสอนวิดโี อเพลง
“ง่ายนัก วัคซีน” อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .
คําสําคัญ : สือการสอนวิดโี อเพลง, ความรู,้ วัคซีน

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การผลิตบัณฑิตพยาบาลทีมีคุณภาพตามหลักสูตร
ทีกําหนดนัน ได้มกี ารจัดการเรียนการสอนทังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั เิ พือให้ได้มาซึงพยาบาลวิชาชีพทีมีคุณภาพ สามารถ
ดู แลผู ้ ใ ช้บริ ก ารและประชาชนได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
โดยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็ นสถาบันชันนําในการ
ผลิ ต พยาบาล มี การจั ด การเรี ยนการสอนตามเกณฑ์ ที

สภาการพยาบาลกํา หนด และเป็ นสถาบั น สมทบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียนพยาบาลทหารอากาศจะได้ศึกษา
ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึงมีเนือหาทังในหมวด
วิชาทัวไป รวมถึงหมวดวิช าชี พ เฉพาะ นักเรี ยนพยาบาล
ทหารอากาศต้องได้รบั ความรูท้ ถูี กต้อง ซึงเป็ นส่วนสําคัญทีจะ
นําไปใช้ในการฝึ กภาคปฏิบตั ิตามสาขาวิชาต่ าง ๆ ในหมวด
วิ ช าชี พ โดยเฉพาะในรายวิ ช าการพยาบาลเด็ กและวัยรุ่ น
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มี เ นื อหาการพยาบาลเด็ กวั ยทารกแรกเกิ ด วัย รุ่ นและ
ครอบครัว เพือสร้างเสริมสุขภาพ เช่น แนวคิ ดทีสําคัญใน
การพยาบาลผู ป้ ่ วยเด็ก การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การ
สร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก อุบตั เิ หตุและสารพิษในเด็ก
การพยาบาลในระบบต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กัน
โรคในเด็ก(1) ซึ งถือเป็ นเนื อหาทีมีความสําคัญต่อการเรียน
รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ในภาคการศึกษาเรียน
ที ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที ซึงเป็ นเรือง
ทีมีเนือหาค่ อนข้างละเอียด มีการเปลียนแปลงอยู ่ตลอดเวลา
ทํา ให้มี ความยากลํา บากในการจดจํา เนื อหา หากนักเรี ยน
พยาบาลทหารอากาศได้ร บั การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
อย่างเหมาะสมจะทําให้สามารถจดจํา เข้าใจ และนําความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในการฝึ กปฏิบตั บิ นหอผู ้ป่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนรูเ้ พือให้ได้ผลสัมฤทธิทีดี ผู เ้ รียนจะต้อง
ถูกกระตุน้ ให ้มีแรงจูงใจ เพือให้เกิดพฤติกรรมรับรูส้ งเร้
ิ า และ
เก็บไว้ในระบบความจําต่อไป จากการศึกษาของคลอสเมียร์(2)
ได้อธิบายการประมวลผลข้อมูลโดยเริมต้นจากการทีมนุ ษย์
รับสิงเร้าเข้ามาทางประสาทสัมผัสทัง สิงเร้าทีเข้ามาจะได้
รับการบันทึกไว ้ในความจําระยะสัน ซึงการบันทึกนีขึนอยู ่กบั
องค์ประกอบ ประการ คือ การรูจ้ กั (Recognition) และ
ความสนใจ (Attention) ของบุคคลทีรับสิงเร้า บุคคลจะเลือก
รับสิงเร้าทีตนรู จ้ ักหรือมีความสนใจ สิงเร้านันจะได้ร บั การ
บันทึกลงในความจําระยะสัน (Short-Term Memory) แต่ละ
บุคคลมีความสามารถในการจําระยะสันทีจํากัด ในการทํางาน
ทีจะเป็ นต้องเก็บข้อมูลไว้ใช้ชวคราว
ั
อาจจําเป็ นต้องใช้เทคนิค
ต่าง ๆ ในการจําช่วย เช่น การจัดกลุม่ คํา หรือการท่องซํา ๆ
ซึ งสามารถช่ วยให้จดจําไว ใ้ ช้งานได้ การเก็บข้อมูลไว ใ้ ช้ใน
ภายหลัง สามารถทํา ได้โ ดยข้อ มู ลนั นจํา เป็ นต้อ งได้ร ั บ
การประมวลและเปลียนรูปโดยการเข้ารหัส (Encoding) เพือ
นําไปเก็บไวใ้ นความจําระยะยาว (Long Term Memory)
ซึงอาจต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การท่องซําหลาย ๆ ครัง
หรือการทําข้อมูลให้มีความหมายกับตนเองโดยการสัมพันธ์
สิงทีเรียนรู ้สิงใหม่กบั สิงเก่าทีเคยเรียนรู ้มาก่อนซึงเป็นกระบวนการ
ขยายความคิ ด (Elaborative Operations Process)
เมือข้อมูลข่าวสารได้รบั การบันทึกไว้ในความจําระยะยาวแล ้ว
บุคคลจะสามารถเรียกข ้อมูลต่าง ๆ ออกมาใช้ได้ ซึงในการ
เรี ยกข้อมู ลออกมาใช้ บุ ค คลจํา เป็ นต้องถอดรหัส ข้อมู ล
(Decoding) จากความจําระยะยาว และส่งต่อไปสูต่ วั ก่อกําเนิด
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พฤติ ก รรมตอบสนอง ซึ งจะเป็ นแรงขับหรื อ กระตุ ้ น ให้
บุคคลมีการเคลือนไหวหรือการพูดสนองตอบต่อสิงแวดลอ้ ม
ต่าง ๆ กระบวนการของการประมวลข้อมูลของมนุ ษย์(2)
กระบวนการสมองในการประมวลข้อมู ล หาก
เปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แลว้ คือ โปรแกรมสังงาน หรือ
“Software” การบริหารควบคุมการประมวลข้อมูลของสมอง
คื อ การที บุ ค คลรู ้ ถึ ง การคิ ด ของตนและสามารถควบคุ ม
การคิ ดของตนให้เป็ นไปในทางที ตนต้องการ การรู เ้ รียกว่า
“Metacognition” หรือ “การรูค้ ิด” หมายถึง การตระหนักรู ้
(Awareness) เกียวกับความรูแ้ ละความสามารถของตน และ
ใช้ความเข ้าใจในการเรียนรู ้ การจัดการควบคุมกระบวนการคิด
ด้วยวิธีต่าง ๆ ช่วยให้การเรียนรูแ้ ละงานทีทําประสบผลสําเร็จ
ตามที ต้องการ องค์ ประกอบสํา คั ญของการรู ้คิ ด ที ใช้ใ น
การบริหารควบคุมกระบวนการประมวลข้อมูล ประกอบด้วย
แรงจูงใจ ความตังใจ และความมุ่งหวังต่าง ๆ รวมทังเทคนิค
และกลวิธีต่าง ๆ กระบวนการรูค้ ิด ประกอบด้วย ความใส่ใจ
(Attention) การรั บ รู ้ (Perception) กลวิ ธี ต่ าง ๆ
(Strategies) เช่ น รู ว้ ่าตนไม่ สามารถจดจําสิงทีครู สอนได้
เราจึ ง คิ ดหากลวิธี ต่ าง ๆ ที จะมาช่ ว ยให้จ ดจํา สิ งที เรี ยน
ได้มากขึ น อาจใช้ว ิธี การท่ อง การจดบันทึก การท่ องจํา
เป็ นกลอน การท่องตัวย่อ การทํารหัส การเชือมโยงในสิงที
สัมพันธ์ก ัน เป็ นต้น(2) นอกจากนั นการทีจะสามารถจดจํา
สิ งที เรี ย นนั นต้อ งอาศั ย ทั ก ษะในการเรี ย นรู ้ การฟั ง
เป็ นทักษะที ใช้ม ากและมี ค วามสํา คั ญในชี ว ิ ต ประจํา วัน
ของมนุ ษย์เนื องจากประสาทหูจะรับเสียงต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เสี ยงพู ดของมนุ ษย์ จ ะเริ มใช้ ภ าษาด้ ว ยการฟั งก่ อน
จึ ง เป็ นพื นฐานให้เ กิ ด ทักษะ พู ด อ่ านและเขี ยนตามมา
เป็ นบ่ อเกิ ดสําคัญของความรู ้ การฟัง จึ ง เป็ น องค์ ประกอบ
ประการแรกของความเป็ นนักปราชญ์(3) การรับรูเ้ รืองราวต่าง ๆ
จากการฟั ง จากแหล่ งของเสี ยง ซึ งอาจจะผ่ านจากผู ้พู ด
โดยตรงหรื อ รั บ รู ้ ผ่ า นอุ ปกรณ์ บ ั น ทึ กเสี ย งแบบต่ า ง ๆ
โดยแหล่ ง เสี ย งจะส่ งผ่ านประสาทสั ม ผั ส ทางหู เ ข้า มา
แลว้ ผู ฟ้ ังเกิดการรับรู ค้ วามหมายของเสียงทีได้ยิน จากนัน
นําความหมายทีได้รบั รูไ้ ปพิจารณาทําความเข ้าใจวัตถุประสงค์
ของผูพ้ ูด และสามารถนําข้อความทีได้รบั จากการฟังไปปฏิบตั ิ
ให้เกิด ประโยชน์ในชีว ิตประจําวันของตนได้(4) เอดการ์เดล
(Edgar Dale)(5) แห่งมหาวิทยาลัย รัฐโอไฮโอ กล่าวว่ามนุษย์จะ
เรี ย นรู ้ไ ด้ดี ข ึ นหากการเรี ยนรู ้ น ั นเกิ ด จากประสบการณ์

Vol. 66 No. 3 September - December 2020

รู ปธรรมและการเรียนรู จ้ ะน้อยลงหากการเรียนรู น้ ันเกิด จาก
ประสบการณ์นามธรรมและได้แบ่งสือการสอนเพือเป็นแนวทาง
ในการอธิ บายถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสื อโสตทัศนู ปกรณ์
ต่ า ง ๆ ในขณะเดี ย วกั น ก็ เป็ นการแสดงขั นตอนของ
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และการใช้สื อแต่ ละประเภทใน
กระบวนการเรียนรู ด้ ว้ ย โดยพัฒนาความคิ ดของบรุ นเนอร์
(Bruner) ซึงเป็นนักจิตวิทยานํามาสร้างเป็นกรวยประสบการณ์
(Cone of Experiences) โดยแบ่งประสบการณ์ออกเป็ น
ขัน ๆ รวม ขัน เริมจากฐานกรวยซึงมีความเป็ นรูปธรรม
ไปหายอดกรวยซึงเป็ นนามธรรม ดังนี . ประสบการณ์ตรง
และมีความมุ่งหมาย (Direct, Purposeful Experience)
. ประสบการณ์ จาํ ลอง (Contrived Experience)
. ประสบการณ์นาฏการณ์ (Dramatized Experience)
. การสาธิต (Demonstrations) 5. การศึกษานอกสถานที
หรือการทัศนศึกษา (Field Trips) 6. นิทรรศการ (Exhibite)
. โทรทัศน์ (Television) และภาพยนตร์ (Motion Pictures)
. ภาพนิง วิทยุ และการบันทึกเสียง (Still Picture, Radio,
Tape Recording) 9. ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbole)
และ . วจนสัญลักษณ์ (Verbal Symbole) จากทฤษฎี
จะเห็นว่าการเรียนรู ท้ ดีี ควรจะเริมมาจากการใช้สือทีสามารถ
รับรูผ้ ่านการได้ยนิ การมอง การสัมผัส เพือช่วยในการจดจํา
ซึงจะส่งผลให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดขี นึ จากการศึกษาในปัจจุบนั
ยังไม่มีการนําความรู เ้ รืองวัคซีนทีเป็ นปัจจุบนั มาจัดทําให้เป็ น
สือทีสามารถเรียนรูผ้ ่านการได้ยนิ และเห็นภาพได้ชดั เจน
จากการทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้องพบว่ า
มีการศึกษาวิจยั โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนและ
ความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
ทีเรียนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลงประกอบการสอนกับการสอน
แบบปกติ พบว่าผลการทดลองผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนทีได้ร บั การสอนโดยใช้เพลงประกอบ
การสอนสู งกว่านักเรียนทีเรียนแบบปกติ(6) การศึ กษาวิจ ัย
ประเภทกึงทดลองเกียวกับการใช้สือการสอนชุด Amazing
Word ในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถม
ศึกษาปี ที โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา(7) พบว่าหลังได้รับ
การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้สือการสอนชุด
Amazing Word วิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการจํา
คํา ศัพท์ภ าษาอัง กฤษสู งกว่ าเกณฑ์มาตรฐานที ตั งไว ้ และ
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การศึกษาผลของสือการสอนเรืองการตรวจครรภ์ต่อความรู ้
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปีที ปีการศึกษา (8)
พบว่าคะแนนความรู เ้ ฉลี ยหลังการใช้สื อการสอนวีดิ ทศั น์
เพิมขึนมากกว่าก่อนใช้สอการสอนวี
ื
ดทิ ศั น์
จากการศึ กษางานวิจ ั ยและทบทวนวรรณกรรม
ที ได้กล่ าวมาพบว่ าการใช้สื อการสอนมี ผลสัมฤทธิ ต่ อการ
เรียนรู อ้ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้สือรู ปแบบของ
ทักษะการฟัง ดัง นั นคณะผู ้ว ิ จ ั ยจึ ง ได้จ ัด ทํา สื อการสอน
ในรู ปแบบของเพลงทีมีเนื อหาเกี ยวกับการฉี ดวัคซีนในเด็ก
เพือเป็ นการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการฝึ กปฏิบตั ิ
บนหอผู ป้ ่ วย ในขณะเดียวกันสื อการสอนดังกล่าวสามารถ
พัฒนานําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพือให้เกิดประโยชน์
ต่อผู เ้ รียนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสอบรวบยอด
สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการสอบความรู ้
เพือขึนทะเบียนรับใบอนุ ญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ตลอดจนการนําความรู ด้ งั กล่าวไปใช้ใน
วิชาชีพพยาบาล เพือตอบสนองต่อผู ร้ บั บริการ ทังในหน่ วย
กุมารเวชกรรมหรือการบริการด้านสุ ขภาพเชิงรุกในรู ปแบบ
การให้คําแนะนําแก่ผูป้ กครองในชุมชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เปรียบเทียบคะแนนความรู ก้ ่อนและหลังการ
ได้ร ับความรู ้จ ากการสอนเรื องวัค ซี น โดยใช้สื อการสอน
PowerPoint ในกลุม่ ควบคุมของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ชันปี ที ปี การศึกษา
. เปรียบเทียบคะแนนความรู ก้ ่อนและหลังการ
ได้ร ับความรู ้จ ากการสอนเรื องวัค ซี น โดยใช้สื อการสอน
PowerPoint และสือการสอนวิดีโอเพลง “ง่ายนัก วัคซีน”
ในกลุ่ มทดลองของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที
ปี การศึกษา
. เปรียบเทียบคะแนนความรู ก้ ่อนและหลังการ
ได้รบั ความรู ร้ ะหว่างกลุ่มควบคุมทีได้รบั ความรู จ้ ากการสอน
เรืองวัคซีนโดยใช้สอการสอน
ื
PowerPoint กับกลุม่ ทดลอง
ที ได้ร ับความรู จ้ ากการสอนเรื องวัค ซี นโดยใช้สื อการสอน
PowerPoint และสือการสอนวิดโี อเพลง “ง่ายนัก วัคซีน” ของ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที ปี การศึกษา
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ทีให้วัคซีน อายุทควรได้
ี
รบั วัคซีน คณะผูว้ จิ ยั ศึกษาจากตํารา
การพยาบาลเด็กเล่ม โครงการตําราคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิด ล(1) และตารางการให้ว คั ซี นในเด็ กไทย
สมาคมโรคติ ด เชื อในเด็ ก แห่ ง ประเทศไทย
และ
แผนปฏิบตั งิ าน กองโรคป้ องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
ปี งบประมาณ (10) โดยมีขนตอนการสร้
ั
างเครืองมือ ดังนี
) ศึกษาทบทวนความรูเ้ รืองวัคซีนและ
วรรณกรรมทีเกียวข้อง
) วิเคราะห์เนื อหา นํา มาเขียนแผน
การสอนเรืองวัคซีน
) นํา เนื อหามาสร้างเป็ นสื อการสอน
PowerPoint
) ส่ งให้อาจารย์ทีปรึกษาประจํากลุ่ ม
ตรวจสอบและทําการปรับปรุงเนือหาตามคําแนะนํา
) ส่ งให้ผู เ้ ชี ยวชาญจํา นวน ท่ าน
ตรวจสอบคุณภาพเครื องมือและทําการปรับปรุ งเนื อหาตาม
คําแนะนํา
. สื อการสอนวิ ดี โอเพลง “ง่ ายนั ก วัค ซี น ”
มีความยาว นาที เนือหาประกอบด้วย ชือวัคซีน สรรพคุณ
ของวัคซีน ปริมาณทีให้วัคซีน ตําแหน่งทีให้วัคซีน อายุทควร
ี
ได้รบั วัคซีน คณะผูว้ จิ ยั ศึกษาจากตําราการพยาบาลเด็กเล่ม
โครงการตํา ราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(1)
และตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย สมาคมโรคติดเชือในเด็ก
แห่งประเทศไทย
และแผนปฏิบตั งิ าน กองโรคป้ องกัน
ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค ปี งบประมาณ
โดยมีขนตอนการสร้
ั
างเครืองมือ ดังนี
) ศึกษาทบทวนความรูเ้ รืองวัคซีนและวรรณกรรม
ทีเกียวข้อง
) แต่งเนื อเพลงทีมีความถูกต้องสอดคล อ้ งกับ
เนือหา
) เลือกจังหวะทํานองเพลงโดยเลือกใช้ทํานองเพลง
ทีมีจงั หวะฟังสบาย ไม่ชา้ หรือเร็วเกินไป และเป็ นเพลงทีติดหู
จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
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จํานวน คน เลือกทํานองเพลงเอ็นดู ของ Varinz เนืองจาก
เป็ นเพลงทีมีความนิยมในปัจจุบนั มีจงั หวะฟังสบาย และติดหู
) สร้างสื อการสอนวิดี โอเพลงด้ว ยโปรแกรม
Audacity, โปรแกรม Auto tune และโปรแกรม Vegas Pro
) ส่ งให้อาจารย์ทีปรึ กษาประจํากลุ่ มตรวจสอบ
และทําการปรับปรุงเนือหาตามคําแนะนํา
) ให้ผู ้เชียวชาญจํานวน ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ
เครืองมือและทําการปรับปรุงเนือหา

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
การตรวจสอบความเทียงตรงด้านเนือหา (Content
Validity) ผู ว้ จิ ยั นําสือการสอน PowerPoint สือการสอน
วิดโี อเพลง “ง่ายนัก วัคซีน” และแบบทดสอบความรู ้เรืองวัคซีน
ทีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทปรึ
ี กษางานวิจยั
แล ้วให้ผูท้ รงคุณวุฒิหรือผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบจํานวน ท่าน
โดยให้ผูเ้ ชียวชาญพิจารณาว่าเนือหามีความครอบคลุมหรือไม่
และข้อคําถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิงทีต้องการวัดเนือหา
หรือวัตถุประสงค์การเรียนรูห้ รือไม่ แล ้วนําข้อมูลทีได้จากการ
พิจารณาของผู ้เชียวชาญหาค่าความสอดคล ้องระหว่างข้อคําถาม
แต่ ล ะข้อกับจุ ด ประสงค์ หรื อเนื อหา (Index of ItemObjective Congruence: IOC) ผลสรุ ปค่ าดั ช นี
ความสอดคล ้อ งของแบบทดสอบความรู ้ เ รื องวั ค ซี น
และสือการสอนวิดโี อเพลง ”ง่ายนัก วัคซีน” เท่ากับ . และ
. ตามลํา ดับ หลัง จากนั นได้นาํ แบบทดสอบความรู ้
เรืองวัคซีนไปทดสอบความเชือมันของข้อมูล (Reliability)
โดยนําไป Try out กับกลุม่ ตัวอย่างทีมีคุณสมบัตเิ หมือนกับ
กลุ่ ม ตัว อย่ างที ต้องการศึ ก ษา ซึ งเป็ นนั กเรี ยนพยาบาล
ทหารอากาศชันปี ที ปี การศึ กษา
จํานวน คน
แลว้ จึ งนํามาวิเคราะห์เพื อหาค่ าความเชื อมัน โดยใช้ว ิธีการ
ของคู เดอร์ริ ช าร์ ดสัน (Kuder-Richardson Method)
ค่ าความเชือมันของเครืองมือทีจะนํามาใช้ในการวิจยั ครังนี
กํา หนดค่ าความเชื อมั นที . ขึ นไป ซึ งผลจากการ
คํานวณค่ าความเชื อมันได้เ ท่ากับ . ซึ งอยู ่ ใ นเกณฑ์ที
ยอมรับได้
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ผลการวิจยั
ตารางที ข้อมูลทัวไปของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ข้อมูลทัวไป
เพศ
อายุ (ปี )
(GPAX) ม.ปลาย

การได้รบั ความรูเ้ รืองวัคซีน

กลุ่มควบคุม
จํานวน ร้อยละ
หญิง
ชาย
17–19
20–22
ตํากว่า .
2.50-2.99
3.00-3.50
3.50-4.00
เคยได้รบั ความรูเ้ รืองวัคซีน
ไม่เคยได้รบั ความรู เ้ รืองวัคซีน

จากตารางที พบว่ากลุม่ ควบคุมจํานวน คน
เป็ นเพศหญิ ง จํา นวน คน คิ ดเป็ นร้อยละ
และ
กลุม่ ทดลอง จํานวน คน เป็ นเพศหญิง จํานวน คน
คิ ดเป็ นร้ อ ยละ . และเพศชาย จํา นวน คน
คิดเป็ นร้อยละ .
กลุม่ ควบคุม จํานวน คน มีอายุระหว่าง ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
และกลุ่มทดลอง
จํานวน คน มีอายุ ระหว่าง - ปี จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . มีอายุระหว่าง - ปี จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ .

30
30
8
22
12
18

100
100
26.67
73.33
40
60

กลุ่มทดลอง
จํานวน
ร้อยละ
26
4
28
2
5
25
18
12

86.67
13.33
93.34
6.66
16.67
83.33
60
40

กลุม่ ควบคุมจํานวน คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนเฉลียมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ส่วนใหญ่
อยูท่ ระดั
ี บ . - . จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
กลุม่ ทดลอง จํานวน คน มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียน
เฉลี ยมัธยมศึ กษาตอนปลาย (GPAX) ระดับ . - .
จํานวน คน
กลุม่ ควบคุม จํานวน คน ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบั
ความรูเ้ รืองวัคซีน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ และ
กลุ่มทดลอง จํานวน คน เคยได้รบั ความรู เ้ รืองวัคซีน
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ

ตารางที เปรียบเทียบค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู ก้ ่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง Dependent t-test (n=30)
กลุ่มตัวอย่าง

คะแนนความรู ้

X

S.D.

t

p-value

กลุม่ ควบคุม

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

10.67
14.30
10.73
16.10

1.73
2.26
2.45
2.31

-8.395

0.000*

-8.426

0.000*

กลุม่ ทดลอง
* p < 0.05
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จากตารางที แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลียของ
ความรู ้ก่อนและหลังการได้รับความรู ้เรืองวัคซีนในกลุม่ ควบคุม
และกลุม่ ทดลอง พบว่าทัง กลุม่ มีคะแนนเฉลียของความรู ้
หลัง การทดลองมากกว่ าก่ อนการทดลองอย่ างมี น ัยสํา คัญ
ทางสถิตทิ ระดั
ี บ . โดยในกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองมี

คะแนนเฉลีย . ค่ าเบียงเบนมาตรฐาน . หลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉลีย . ค่ าเบียงเบนมาตรฐาน .
และในกลุ่ มทดลองก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี ย .
ค่ าเบียงเบนมาตรฐาน . หลังการทดลองมีคะแนนเฉลีย
. ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .

ตารางที เปรียบเทียบค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนความรูร้ ะหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองก่อนและ
หลังการทดลอง Independent t-test (n=30)
กลุ่มตัวอย่าง

คะแนนความรู ้

X

S.D.

t

p-value

ก่อนทดลอง

กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง

10.67
10.73
14.30
16.10

1.73
2.45
2.26
2.31

-.122

.904

3.050

.003*

หลังทดลอง
* p < 0.05

จากตารางที แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลียของ
ความรู ก้ ่อนได้รบั ความรู เ้ รืองวัคซีนระหว่างกลุ่มควบคุมกับ
กลุม่ ทดลอง พบว่ากลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย
ของความรู ไ้ ม่ แตกต่างกันอย่างมีน ัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
. และคะแนนเฉลียของความรูห้ ลังได้รบั ความรูเ้ รืองวัคซีน
ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง พบว่ากลุม่ ควบคุมและ
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียของความรู แ้ ตกต่างกันอย่างมีนยั
สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . โดยก่อนการทดลองกลุม่ ควบคุม
มีคะแนนเฉลีย . ค่าเบียงเบนมาตรฐาน . กลุม่ ทดลอง
มีคะแนนเฉลีย . ค่าเบียงเบนมาตรฐาน . หลังการ
ทดลอง กลุ่ มควบคุ มมี คะแนนเฉลีย . ค่ าเบี ยงเบน
มาตรฐาน . กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย . ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน .

หลังได้รบั ความรู ม้ ากกว่าก่อนได้ร บั ความรู อ้ ย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ระดั
ี บ .
ผลการวิเคราะห์คะแนนเปรียบเทียบคะแนนความรู ้
ก่อนและหลังได้รบั ความรูร้ ะหว่างกลุม่ ควบคุมทีได้รบั ความรู ้
จากการสอนเรืองวัคซีนโดยใช้สอการสอน
ื
PowerPoint กับ
กลุ่ มทดลองทีได้ร ับความรู จ้ ากการสอนเรื องวัคซีน โดยใช้
สื อการสอน PowerPoint และการได้ร ับความรู ้จ ากสื อ
การสอนวิดโี อเพลง “ง่ายนัก วัคซีน” โดยมีคะแนนความรู ้เฉลีย
ของกลุม่ ควบคุมก่อนและหลังได้รับความรู ้ เท่ากับ . และ
. คะแนน ตามลํา ดับ และคะแนนความรู เ้ ฉลี ยของ
กลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รบั ความรู ้ เท่ากับ . และ
. คะแนน ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานคะแนน
เฉลี ยของความรู ้ ก่ อนการทดลองของกลุ่ มควบคุ ม และ
กลุม่ ทดลองพบว่ากลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย
ของความรูไ้ ม่แตกต่างกันและคะแนนเฉลียของความรู ้หลังการ
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิ เ คราะห์ ค ะแนนเปรี ยบเที ยบคะแนน ทดลองของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง พบว่ากลุม่ ควบคุม
ความรู ้ก่อนและหลังได้รับความรู ้จากการสอนเรืองวัคซีนโดยใช้ และกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลียของความรูแ้ ตกต่างกันอย่างมี
ี บ .
สือการสอน PowerPoint และสือการสอนวิดโี อเพลง “ง่ายนัก นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
วัคซีน” ในกลุม่ ทดลองของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
ที ปี การศึกษา
โดยมีคะแนนความรูเ้ ฉลียก่อนได้รบั อภิปรายผลการวิจยั
ความรู ้ เท่ากับ . คะแนน และคะแนนความรูเ้ ฉลียหลัง
สมมติฐานข ้อที กลุม่ ควบคุมของนักเรียนพยาบาล
ได้รบั ความรู ้ เท่ากับ . คะแนน พบว่าคะแนนความรูเ้ ฉลีย ทหารอากาศชันปี ที ปี การศึกษา
มีคะแนนความรู ้
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หลังได้รบั ความรู จ้ ากการสอนเรืองวัคซีน โดยใช้สือการสอน
PowerPoint มากกว่าก่อนได้รบั ความรู ้
จากคะแนนเฉลียของความรู ้ก่อนและหลังการทดลอง
ในกลุ่ มควบคุ มมี คะแนนเฉลียของความรู ห้ ลังการทดลอง
มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .
เนืองจากกระบวนการให้ความรู ้เรืองวัคซีนของกลุม่ ควบคุมนัน
มีการนําสือการสอน PowerPoint มาใช้ พบว่ากลุม่ ควบคุม
มีคะแนนเพิมขึน ซึงสอดคล ้องกับทฤษฎีของเอดการ์ เดล และ
National Training Laboratories(5) ของสหรัฐอเมริกา
ทีได้กล่าวเกียวกับการเรียนรู ว้ ่า มนุ ษย์จะเรียนรู ไ้ ด้ดีขนหาก
ึ
การเรียนรูน้ นเกิ
ั ดจากประสบการณ์รูปธรรม เช่น การดูและฟัง
จากสือมัลติมีเดียต่าง ๆ การชมนิทรรศการ และการสาธิต
และมนุ ษย์จ ะเรี ยนรู ้ไ ด้น ้อยลง หากการเรี ยนรู ้เ กิ ด จาก
ประสบการณ์นามธรรม เช่น การอ่าน การเรียนรูด้ ว้ ยการฟังครู
หรือวิทยากรบรรยายหน้าชันและจากทฤษฎีของคลอสเมียร์(2)
ที ได้กล่ าวถึง องค์ ประกอบสํา คั ญของการรู ้คิ ด ที ใช้ใ นการ
ประมวลข้อมู ล ประกอบด้ว ยแรงจู งใจ ความตังใจ และ
ความมุ่ งหวังต่ าง ๆ รวมทังเทคนิ คและกลวิธี ต่ าง ๆ ซึ ง
กระบวนการรู ค้ ิ ด ประกอบด้วย ความใส่ ใจ (Attention)
การรับรู ้ (Perception) กลวิธี ต่าง ๆ (Strategies) เช่ น
รู ว้ ่าตนไม่ สามารถจดจําสิงทีครู สอนได้ จึ งคิดหากลวิธีทีจะ
มาช่วยให้จดจําสิงทีเรียนได้มากขึน อาจใช้วธิ ีการท่อง การ
จดบันทึก การท่องจําเป็ นกลอน การท่องตัวย่อ การทํารหัส
การเชือมโยงในสิงทีสัมพันธ์กนั เป็ นต้น ซึงในสือการสอน
PowerPoint ได้สรุ ปเนื อหาสําคัญเกี ยวกับวัคซีน โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู ใ้ นรู ปแบบของตารางทําให้ง่ายต่อการจดจํา
มากยิงขึน(2)
สมมติฐานข้อที กลุม่ ทดลองของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศชันปี ที ปี การศึกษา
มีคะแนนความรู ้
หลังได้รบั ความรู จ้ ากการสอนเรืองวัคซีน โดยใช้สือการสอน
PowerPoint และสือการสอนวิดีโอเพลง “ง่ายนัก วัคซีน”
มากกว่าก่อนได้รบั ความรู ้
จากคะแนนเฉลี ยของความรู ้ก่ อนและหลัง การ
ทดลองในกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลียของความรู ้หลังการทดลอง
มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .
เนืองจากกลุม่ ทดลองนันได้เรียนรูผ้ ่านกระบวนการให้ความรู ้
เรืองวัคซีนทังจากสือการสอน PowerPoint และสือการสอน
วิดี โอเพลง พบว่ ากลุ่ มทดลองมี คะแนนเพิ มมากขึ น ซึ ง
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สอดคล อ้ งกั บทฤษฎี ข องเอดการ์ เดล และ National
Training Laboratories(5) ของสหรัฐอเมริกาทีได้กล่าวกับ
การเรียนรู ้ว่ามนุษย์จะเรียนรูไ้ ด้ดขี นึ หากการเรียนรู ้นันเกิดจาก
ประสบการณ์รู ปธรรม เช่น การดู และฟังจากสือมัลติมีเดีย
ต่าง ๆ การชมนิทรรศการ และการสาธิต และมนุ ษย์จะเรียนรู ้
ได้นอ้ ยลง หากการเรียนรูเ้ กิดจากประสบการณ์นามธรรม เช่น
การอ่ าน การเรี ยนรู ้ด ว้ ยการฟั งครู หรื อวิทยากรบรรยาย
หน้าชั น(5) และจากทฤษฎี ข องคลอสเมี ยร์(2) ที ได้กล่ าวถึง
องค์ประกอบสําคัญของการรู ค้ ิ ดทีใช้ในการประมวลข้อมู ล
ประกอบด้วยแรงจูงใจ ความตังใจ และความมุ่งหวังต่าง ๆ
รวมทั งเทคนิ ค และกลวิ ธี ต่ าง ๆ ซึ งกระบวนการรู ้ คิ ด
ประกอบด้วย ความใส่ใจ (Attention) การรับรู ้ (Perception)
กลวิธีต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถรูจ้ ดจําสิงทีครูสอนได้ จึงคิดหา
กลวิธีทจะมาช่
ี
วยให้จดจําสิงทีเรียนได้มากขึน อาจใช้วิธกี ารท่อง
การจดบันทึก การท่องจําเป็ นกลอน การท่องตัวย่อ การทํารหัส
การเชือมโยงในสิงทีสัมพันธ์กนั เป็ นต้น ซึงในสือการสอน
PowerPoint ได้สรุปเนือหาสําคัญเกียวกับวัคซีนโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู ใ้ นรู ปแบบของตาราง และสือการสอนวิดีโอเพลง
“ง่ายนัก วัคซีน” ได้ใช้เทคนิคการเรียนรูใ้ นรูปแบบการท่องจํา
เป็ นบทเพลงซึงในสื อการสอนวิดีโอเพลงได้สรุ ปเนื อหาของ
วัคซีนมาสอดแทรก ทําให้ง่ายต่อการจดจํามากยิงขึน(2)
สมมติฐานขอ้ ที นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ชันปี ที ปี การศึกษา
มีคะแนนความรูห้ ลังได้รบั ความรู ้
ระหว่างกลุ่มควบคุ มทีได้รบั ความรู จ้ ากการสอนเรืองวัคซีน
โดยใช้สือการสอน PowerPoint กับกลุม่ ทดลองทีได้รับความรู ้
จากการสอนเรืองวัคซีนโดยใช้สอการสอน
ื
PowerPoint และ
สือการสอนวิดโี อเพลง “ง่ายนัก วัคซีน” แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .
ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จาก
คะแนนเฉลียของความรูห้ ลังการทดลองของกลุม่ ควบคุมและ
กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลียของความรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ระดั
ี บ . แสดงให้เห็นว่าสือการสอนวิดโี อเพลง
“ง่ายนัก วัคซีน” ทําให้ผู เ้ รียนมีประสิ ทธิ ภาพในการจดจํา
ได้ม ากขึ นและสามารถพัฒ นาการเรี ยนของผู ้เรี ยนได้จริ ง
ตามการศึกษาของกิงกาญจน์ สมจิตต์(4) ทีได้นาํ แนวคิดของ
คลอสเมียร์มาใช้ กล่าวว่าการรับรูเ้ รืองราวต่าง ๆ จากแหล่งของ
เสียง ซึงรับรู ผ้ ่านผู พ้ ูดโดยตรงหรือผ่านอุปกรณ์บนั ทึกเสียง
แบบต่ าง ๆ เสียงจะส่งผ่ านประสาทสัมผัสทางหูเข้ามาแล ว้
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