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Abstract 
Purposes: To compare the nursing students’ ability to 
demonstrate the procedure of intravenous infusion between an 
experimental group learning through intravenous infusion   
e-material and a control group learning through usual methods of 
demonstration and return-demonstration, and to assess the 
satisfaction of using the intravenous infusion e-material.  
Design: Quasi-experimental research design.  
Methods: The sample was the bachelor degree second year 
nursing students at the Faculty of Nursing, Mahidol University 
with a total number of 135. All participants were simple randomly 
assigned to the control group (n = 71) and the experimental group 
(n = 64). Data were collected by using a procedure checklist and a 
satisfaction questionnaire. Descriptive statistics (mean, standard 
deviation) and t-test were used for data analysis. 
Main findings: Significantly, the experimental group showed 
higher competency (p < .01) in demonstrating the procedure of 
intravenous infusion than did the control group. The participants 
in the experimental group were also satisfied with using 
intravenous infusion e-material at a high level. 
Conclusion and recommendations: Using the intravenous 
infusion e-material is very useful for the nursing students. The 
students are able to study at their own convenience and as often as 
needed till their ability being developed. The e-material, therefore, 
is a very significant tool in improving quality of education. 
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บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค:์ เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถของนกัศกึษาพยาบาลในการ

ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำระหว่างกลุ่มทดลองที่ ใช้สื่อการสอน

อเิลก็ทรอนกิสก์ารใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำกบักลุม่ควบคมุทีเ่รยีนดว้ยวธิี

แบบเดมิโดยการสอนสาธติและสาธติยอ้นกลบั และศกึษาความพงึพอใจตอ่

การใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในกลุ่ม

ทดลอง 

รปูแบบการวจิยั: การวจิยักึง่ทดลอง 

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล  

ศาสตรบณัฑติ ชัน้ปทีี ่2 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล จำนวน 

135 คน โดยการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย ไดก้ลุม่ควบคมุจำนวน 71 คน 

และกลุม่ทดลองจำนวน 64 คน รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบประเมนิความ

สามารถการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำและแบบสอบถามความพงึพอใจใน

การใช้สื่อที่ผู้วิจัยสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวเิคราะหค์า่ท ี  

ผลการวจิยั: พบวา่กลุม่ทดลองมคีวามสามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอด

เลอืดดำ สงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .01) และกลุม่

ตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจตอ่การใชส้ือ่อเิลก็ทรอนกิสอ์ยู่ในระดบัด ี 

สรปุและขอ้เสนอแนะ: การใชส้ือ่อเิลก็ทรอนกิสใ์นการเรยีนการสอน จะกอ่

ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ผูเ้รยีนเปน็อยา่งมาก ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้ ไดต้ลอดเวลา

ตามความสะดวกของตนเอง และสามารถเรียนรู้ ได้บ่อยครั้งตามความ

ต้องการของตนเองจนสามารถปฏิบัติได ้ ดังนั้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็น

เครือ่งมอืทีส่ำคญัในการพฒันาคณุภาพทางการศกึษา  

 

คำสำคัญ: สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ   

การเรยีนการสอน 
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ความสำคัญของปัญหา
 การให้สารน้ ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย 
(peripheral intravenous infusion) เป็นกิจกรรมการ
พยาบาลทีพ่บไดบ้อ่ยประมาณรอ้ยละ 80 ของโรงพยาบาล
ทุกแห่งทั่วโลก1 โดยทั่วไปผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำ
กจิกรรมนอกจากแพทยแ์ลว้พยาบาลจะเปน็บคุลากรหลกัใน
การปฏบิตักิจิกรรมดงักลา่ว โดยเริม่ตัง้แตก่ารเตรยีมอปุกรณ์
ที่ใช ้การเตรยีมผูป้ว่ย วธิกีารแทงเสน้ ตลอดจนการดแูลเฝา้
ระวังเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ำทาง
หลอดเลอืดดำเพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลรกัษาทีด่ทีีส่ดุ  
 ปัจจุบันการให้สารน้ำทางลอดเลือดดำส่วนปลาย   
เป็นกิจกรรมที่จัดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที ่ 2 ในวิชาทักษะพื้นฐานทางการ
พยาบาล ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิซึง่การฝกึภาคปฏบิตั ิ
นักศึกษาจะต้องฝึกกับสถานการณ์จำลองในห้องฝึกปฏิบัต ิ
(LRC) เท่านั้นจนกว่าจะปฏิบัติได ้ การสอนสาธิตขั้นตอน
ตา่งๆ ของการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ อาจารยจ์ะสอน
สาธติใหน้กัศกึษาดแูลว้ใหน้กัศกึษาฝกึปฏบิตัแิละสาธติยอ้น
กลบัตัง้แต ่การเตรยีมอปุกรณ ์การเตรยีมผูป้ว่ย เทคนคิการ
แทงเข็มตลอดจนการหยุดให้สารน้ำ ซึ่งต้องใช้เวลามาก   
ดังนั้นการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์ (e-materials)   
ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรแ์สดงเนือ้หาวธิปีฏบิตักิารใหส้ารนำ้ทางหลอด
เลอืดดำ ประกอบดว้ยวดิโิอ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเหน็ภาพเสมอืน
จรงิของขัน้ตอนและวธิปีฏบิตักิารใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืด
ดำโดยแบง่เนือ้หาเปน็ตอนๆ เพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการ
เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาและวิธีปฏิบัติจากการฝึกใน
สถานการณจ์ำลอง ซึง่จะชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูต้ลอด
จนสามารถทบทวนขัน้ตอนตา่งๆ ตัง้แตเ่ริม่ตน้จนถงึขัน้ตอน
สดุทา้ย ทำใหเ้กดิการเรยีนรู ้ จนสามารถปฏบิตักิารใหส้าร  
น้ำทางหลอดเลือดดำได้จนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู ้  
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้ ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถกลบัมาท
บทวนไดท้กุครัง้ในขัน้ตอนทีย่งัไมเ่ขา้ใจ ทำใหส้ามารถเขา้ใจ
เนือ้หาและขัน้ตอนการปฏบิตั ิจนเกดิความมัน่ใจ ดงัทีม่งีาน
วจิยัการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิสด์งันี ้
 ผลการศกึษาวจิยัการใชส้ือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส/์สือ่
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (computer-assisted instruction, 
CAI)2-4 กับนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาล พบว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อการสอน
อเิลก็ทรอนกิสม์คีะแนนทกัษะการเรยีนรูส้งูกวา่กลุม่ผูเ้รยีนที่

เรยีนแบบดัง้เดมิคอืการบรรยายและการสาธติใหด้อูยา่งมนียั
สำคญัทางสถติ ิ 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการสอน
พยาบาลประจำการเพือ่ประเมนิผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง 
โดยการสอนดว้ยสือ่คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI) กบัวดิีโอ
เทป พบวา่พยาบาลกลุม่ที่ไดร้บัการสอนดว้ยสือ่คอมพวิเตอร์
ชว่ยสอนมคีะแนนสงูกวา่พยาบาลกลุม่ที่ไดร้บัการสอนดว้ย
วดิีโอเทป5 ผลการวจิยั meta-analysis จากงานวจิยั 49 
เรือ่งทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการสอนโดยใชส้ือ่ 
3 ประเภทคอื การสอนแบบมาตรฐานแบบเดมิ การใชส้ือ่
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน และการใชว้ดิีโอเทป พบวา่รอ้ยละ 
61 ของงานวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่การใชส้ือ่คอมพวิเตอรช์ว่ย
สอนมปีระสทิธผิลสงูตอ่การเรยีนรู้6 และการศกึษาเปรยีบ
เทยีบผลของการสอนเรือ่งโรคหวัใจพกิารแตก่ำเนดิ7 ดว้ยวธิี
การสอนแบบบรรยายแบบเดมิกบัการใชส้ือ่คอมพวิเตอรช์ว่ย
สอน กับนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อ
เนือ่ง ผลการศกึษาพบวา่นกัศกึษาทัง้ 2 กลุม่มคีะแนนหลงั
ได้รับการสอนเพิ่มขึ้นมากกว่าคะแนนก่อนได้รับการสอน
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ 
 คณะผูผ้ลติสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส ์ เรือ่งการใหส้าร
นำ้ทางหลอดเลอืดดำ (intravenous infusion  e-materials) 
จงึตอ้งการศกึษาผลการใชส้ือ่การสอนดงักลา่ววา่ชว่ยใหน้กั
ศกึษาพยาบาลเขา้ใจและสามารถปฏบิตักิจิกรรมการใหส้าร
นำ้ทางหลอดเลอืดดำไดม้ากนอ้ยเพยีงใด ซึง่ผลที่ไดจ้ากการ
วจิยัในครัง้นีส้ามารถนำมาใชเ้ปน็แนวทางสำหรบัการพฒันา
สือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิสเ์รือ่งอืน่ๆ ในวชิาทกัษะพืน้ฐาน
ทางการพยาบาลตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาความสามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอด
เลอืดดำระหวา่งกลุม่นกัศกึษาที่ใชส้ือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส์
กบักลุม่นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยวธิแีบบเดมิ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในกลุ่ม
ทดลอง 
 
สมมุติฐานการวิจัย
 นกัศกึษาที่ใชส้ือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิสก์ารใหส้ารนำ้
ทางหลอดเลอืดดำมคีวามสามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอด
เลอืดดำดกีวา่นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยวธิแีบบเดมิ 
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วิธีดำเนินการวิจัย
 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi - experimental 
research) 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 เนือ่งจากเปน็ขอ้บงัคบัของหลกัสตูรทีน่กัศกึษาตอ้งมี
ทกัษะพืน้ฐานในการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ ดงันัน้ ใน
การศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัจงึศกึษากบักลุม่ประชากรทัง้หมด คอื 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที ่ 2 ภาค
ปลาย ปกีารศกึษา 2553 ทีเ่รยีนวชิาทกัษะพืน้ฐานทางการ
พยาบาล จำนวน 142 คน โดยกำหนดใหน้กัศกึษากลุม่ที่
หนึ่งซึ่งมีจำนวน 71 คนเข้าเรียนทักษะดังกล่าวเป็นกลุ่ม
ควบคมุ และนกัศกึษากลุม่ทีส่องซึง่มจีำนวน 71 คนเปน็  
กลุ่มทดลอง ภายหลังสิ้นสุดการทดลอง มีนักศึกษากลุ่ม
ทดลองจำนวน 7 คนไม่ไดเ้ขา้รบัการประเมนิ ดงันัน้ ในการ
ศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 135 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ควบคมุ 71 คน และกลุม่ทดลอง 64 คน  
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 1. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์ (e-material) การให้
สารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ ทีค่ณะผูว้จิยัผลติรว่มกบัอาจารย์
ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยักวิช ู ประเทศ
ญีปุ่น่ บนัทกึลงแผน่ซดี ีความยาว 12 นาท ีมวีดีโิอประกอบ
เนื้อหาขั้นตอนการปฏิบัต ิ แบ่งเป็นตอนๆ ในการศึกษา  
เรยีนรู ้ประกอบดว้ยหวัขอ้ตา่งๆ ดงันี ้  
 - วตัถปุระสงคข์องการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ   
 - การเตรยีมอปุกรณ ์
 - การเตรยีมผูป้ว่ย 
 - ขัน้ตอนตา่งๆ ในการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ 
 - การดแูลผูป้ว่ยระหวา่งใหส้ารนำ้ 
 - การหยดุใหส้ารนำ้ 
 - การเกบ็อปุกรณแ์ละการลงบนัทกึ 
 2. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้
คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อาย ุ  
การมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง ความถี่ของการใช้
คอมพวิเตอรต์อ่สปัดาห ์สถานที่ใชค้อมพวิเตอร ์จำนวนครัง้
ของการเรยีนรูจ้ากสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส ์
 3. แบบประเมินความสามารถการให้สารน้ำทาง
หลอดเลอืดดำจำนวน 42 ขอ้ การใหค้ะแนนม ี3 ระดบั คอื 
ปฏบิตัถิกูตอ้ง (2 คะแนน) ปฏบิตัไิมถ่กูตอ้ง (1 คะแนน) 
และไมป่ฏบิตั ิ (0 คะแนน) คะแนนรวมของแบบประเมนิ
ความสามารถคอื 84 คะแนน โดยนกัศกึษาตอ้งไดค้ะแนน

ตัง้แต ่67 คะแนนขึน้ไป คดิเปน็รอ้ยละ 80 จงึจะถอืวา่ผา่น
การประเมนิการเรยีนรูภ้าคปฏบิตั ิ ตามเกณฑก์ารประเมนิ
ของวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล โดยมีเกณฑ์การ
แปลผลดงันี ้
 ตัง้แต ่67 คะแนนขึน้ไป หมายถงึ มคีวามสามารถใน
การใหส้ารนำ้อยู่ในระดบัด ี
 42 – 66 คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถในการให้
สารนำ้อยู่ในระดบัพอใช ้
 นอ้ยกวา่ 42 คะแนน หมายถงึ มคีวามสามารถในการ
ใหส้ารนำ้อยู่ในระดบัควรปรบัปรงุ 
 4. แบบสอบถามความพงึพอใจในการใชส้ือ่การสอน
อเิลก็ทรอนกิสก์ารใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำจำนวน 10 
ขอ้ ครอบคลมุเรือ่งความสะดวกในการใชส้ือ่ ความยากงา่ย
ของเนื้อหา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู ้ การตอบข้อ
สงสยั คำอธบิายประกอบภาพในสือ่ ความยาวของสือ่ และ
การทบทวนซำ้ โดยเปน็แบบประเมนิประมาณคา่ (rating 
scale) 5 ระดับ ตั้งแต ่ (1) พึงพอใจน้อยที่สุด ถึง (5)   
พงึพอใจมากทีส่ดุ และคำถามปลายเปดิ 2 ขอ้ และมเีกณฑ์
การแปลผล 9 ดงันี ้
 4.21 – 5.00 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ 
 3.41 – 4.20 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มาก 
 2.61 – 3.40 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
นอ้ย 
 1.00 – 1.80 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั 
นอ้ยทีส่ดุ 
 การตรวจสอบคณุภาพของสือ่การสอน (CAI) โดยคณะ
ผูว้จิยัใหอ้าจารยว์ชิาทกัษะพืน้ฐานตรวจสอบเนือ้หาและขัน้
ตอนการปฏบิตัวิธิกีารใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ สว่นแบบ
ประเมินความสามารถในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ   
ไดร้บัการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (content validity) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นอาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และ
ทักษะการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 3 คน แล้วนำข้อ
เสนอแนะที่ไดม้าปรบัปรงุแก้ ไขใหม้คีวามถกูตอ้งและครบ
ถว้นตามเกณฑก์ารประเมนิ จากนัน้นำไปหาคา่ความเทีย่ง
ดว้ยวธิ ีinter - rater reliability ระหวา่งผูช้ว่ยวจิยั 4 คน ซึง่
เปน็อาจารยป์ระจำวชิา ในการประเมนิความสามารถปฏบิตัิ
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การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปทีี ่2 ไดค้า่สมัประสทิธิก์ารสรปุ
อา้งองิ 10 (G - coefficient) = 0.87  
 การพทิกัษส์ทิธขิองผูเ้ขา้รว่มโครงการ   
 การวิจัยครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในคนของมหาวทิยาลยัมหดิล ชดุ C สาย
พยาบาลศาสตร ์(MU-IRB/C 2009/31.0610)  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 1. ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตรแ์ละหวัหนา้วชิาทกัษะพืน้ฐานทางการพยาบาล 
 2. ชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอนในการดำเนนิการ
วจิยัใหก้ลุม่ตวัอยา่งรบัทราบ เกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้กลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 3. นกัศกึษาในกลุม่ควบคมุใหฝ้กึปฏบิตัติามแนวทาง
การสอนทีห่วัหนา้วชิาทกัษะพืน้ฐานทางการพยาบาลกำหนด
กบัอาจารยป์ระจำกลุม่ โดยอาจารยป์ระจำกลุม่สอนสาธติให้
นกัศกึษาดแูลว้ใหน้กัศกึษาฝกึปฏบิตั ิ
 4. นกัศกึษาในกลุม่ทดลองผูว้จิยัมอบแผน่ซดีสีือ่การ
สอนอเิลก็ทรอนกิสก์ารใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำทีผู่ว้จิยั
ผลติใหก้ลุม่ตวัอยา่งนำกลบัไปศกึษาดว้ยตนเอง โดยผูเ้รยีน
จะต้องบันทึกจำนวนครั้ง และวิธีการเรียนรู้จากสื่อลงใน
แบบบนัทกึ ไดแ้ก ่ระยะเวลาและขัน้ตอนการดปูระกอบการ
ฝกึปฏบิตั ิ รวมทัง้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้
สือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิสก์ารใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ 
และใหส้ง่แบบสอบถามฯ คนืภายในระยะเวลา 4 สปัดาห ์
ภายหลังจากนักศึกษาในกลุ่มทดลองได้เรียนรู้สื่อการสอน
อเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ 
 5. ผูช้ว่ยนกัวจิยัทำการประเมนิความสามารถในการ
ใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำของนกัศกึษาทัง้กลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุดว้ยแบบประเมนิทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
 การวเิคราะหข์อ้มลู  
 วเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลดว้ยสถติริอ้ยละ คา่เฉลีย่

และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบความสามารถการ
ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองดว้ยการทดสอบคา่ท ี วเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจ
การใชส้ือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส ์ดว้ยคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน   
 
ผลการวิจัย
 1. ขอ้มลูสว่นบคุคล 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีร้อยละ 95.2 ส่วนใหญ่ใช้
คอมพิวเตอร์ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาใช้
คอมพวิเตอร ์ 4 ครัง้ตอ่สปัดาห ์ คดิเปน็รอ้ยละ 21.5 สว่น
ใหญ่ใชค้อมพวิเตอรท์ีค่ณะพยาบาลศาสตร ์ คดิเปน็รอ้ยละ 
61.5 รองลงมาใชค้อมพวิเตอรท์ีบ่า้น คดิเปน็รอ้ยละ 44.6 
สว่นใหญม่คีอมพวิเตอรเ์ปน็ของตนเอง คดิเปน็รอ้ยละ 89.2 
และสว่นใหญม่ทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอรอ์ยู่ในระดบัคอ่น
ข้างด ี คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมามีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์อยู่ ในระดับไม่ด ี คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่ม
ตวัอยา่งมปีระสบการณเ์ฉลีย่ในการใชค้อมพวิเตอร ์ 9.29 ป ี
จำนวนครัง้ของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของกลุม่ตวัอยา่งกอ่น
เขา้รบัการประเมนิวธิกีารใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ เฉลีย่ 
4.42 ครัง้ 
 2. ความสามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ 
 กลุม่ควบคมุมคีะแนนความสามารถในการใหส้ารนำ้
ทางหลอดเลอืดดำอยู่ในระดบัด ีคดิเปน็รอ้ยละ 60.6 รองลง
มามคีะแนนความสามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืด
ดำอยู่ในระดบัพอใชแ้ละควรปรบัปรงุ คดิเปน็รอ้ยละ 35.2 
และ 4.2 ตามลำดบั 
 กลุม่ทดลองมคีะแนนความสามารถในการใหส้ารนำ้
ทางหลอดเลอืดดำอยู่ในระดบัด ีคดิเปน็รอ้ยละ 85.9 รองลง
มามคีะแนนความสามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืด
ดำอยู่ในระดบัพอใช ้คดิเปน็รอ้ยละ 14.1 (ตารางที ่1) 

ตารางที ่1 จำนวนและรอ้ยละของนกัศกึษาจำแนกตามคะแนนความสามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืด   

คะแนนความสามารถการ ให ้  กลุม่ควบคมุ   กลุม่ทดลอง 
สารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ จำนวน  รอ้ยละ จำนวน  รอ้ยละ 
ระดบัด ี(ตัง้แต ่67 คะแนนขึน้ไป) 43  60.6 55  85.9 
ระดบัพอใช ้(42-66 คะแนน) 25  35.2 9  14.1 
ระดบัปรบัปรงุ (นอ้ยกวา่ 42 คะแนน) 3  4.2 -  - 
 



J Nurs Sci   Vol 29 Suppl 2 July-September 2011 

Journal of Nursing Science 1��

 
 กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการให้สารน้ำทางหลอด
เลือดดำหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถติ ิ (p < .01) (ตารางที ่2) โดยขัน้ตอนทีก่ลุม่ทดลองดซูำ้
มากทีส่ดุ คอืขัน้ตอนการแทงเขม็ โดยมจีำนวนผูด้ซูำ้ทัง้หมด 

38 คน และมคีา่เฉลีย่ของจำนวนครัง้ในการด ู 2.45 ครัง้ 
รองลงมาขัน้ตอนทีต่อ้งดซูำ้ คอื การเตรยีมอปุกรณ ์ โดยมี
จำนวนผูด้ซูำ้ทัง้หมด 7 คน และมคีา่เฉลีย่ของจำนวนครัง้
ในการด ู= 2.29 ครัง้ 

ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำหลงัเรยีนของกลุม่ควบคมุ  
  และกลุม่ทดลอง 

 คะแนนความสามารถการ 
 ใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำ N X SD t-test 
 กลุม่ควบคมุ 71 64.42 10.97 4.653* 
 กลุม่ทดลอง 64 71.75 7.08 
 * p < .01  
 3. ความพงึพอใจในการใชส้ือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส ์
 ในภาพรวมกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในการใช้สื่อ
การสอนอเิลก็ทรอนกิสอ์ยู่ในระดบัมาก (X = 3.66) และเมือ่
พจิารณาในรายขอ้ พบวา่ มคีวามพงึพอใจในการใชส้ือ่การ

สอนอเิลก็ทรอนกิสอ์ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ จำนวน 2 ขอ้ คอื 
สือ่อเิลก็ทรอนกิสส์ามารถเปดิดซูำ้ไดห้ลายครัง้ (X = 4.23) 
และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเลือกดูซ้ำในขั้นตอนที่
ตอ้งการทบทวนได ้(X = 4.35) (ตารางที ่3) 

ตารางที ่3 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการใชส้ือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิสข์องกลุม่ทดลอง  

รายการ 
1. ความสะดวกของสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์
 1.1 ความยากงา่ยในการใชส้ือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ 
 1.2 สามารถเปดิดซูำ้ไดห้ลายครัง้ 
 1.3 สามารถเลอืกดซูำ้ในขัน้ตอนทีต่อ้งการทบทวนได ้
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การอภิปรายผล
 ความสามารถในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำใน
การศกึษาครัง้นีน้กัศกึษากลุม่ทดลองทีเ่รยีนเรือ่งการใหส้าร
น้ำทางหลอดเลือดดำด้วยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์มี
คะแนนความสามารถการใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืดดำหลงั
เรียนสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการฝึก

ปฏบิตัแิบบเดมิกบัอาจารยป์ระจำกลุม่ อยา่งมนียัสำคญัทาง
สถติ ิ (p < .01) แสดงใหเ้หน็วา่การเรยีนดว้ยสือ่การสอน
อเิลก็ทรอนกิส ์ ทำใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูเ้พิม่มากขึน้และเกดิ
ความมัน่ใจในการฝกึปฏบิตัมิากขึน้ เนือ่งจากการเรยีนผา่น
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ตาม
ระดบัความสามารถของตนเอง สามารถเลอืกเรยีนตามวนั 
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เวลาที่ผู้เรียนสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ Harrington และ 
Walker11 และ Reis กบัคณะ12 ทีก่ลา่ววา่สือ่คอมพวิเตอร์
ช่วยสอนส่งเสริมการเรียนรู้เพราะยืดหยุ่นเวลาในตาราง
เรียน อีกทั้งสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จัดทำอย่างมี
ประสทิธภิาพสามารถดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีนไดม้ากกวา่
การสอนด้วยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม นอกจากนี้การเรียน
ผา่นสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส ์ ยงัทำใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืก
ทบทวนซ้ำในเรื่องที่ตนเองยังไม่เข้าใจจนกระทั่งเกิดความ
เขา้ใจและความมัน่ใจในการฝกึปฏบิตัใินสถานการณจ์ำลอง
เพิม่มากขึน้ ซึง่จากผลการวจิยัพบวา่ขัน้ตอนทีน่กัศกึษาดซูำ้
มากทีส่ดุ คอืขัน้ตอนการแทงเขม็ โดยมจีำนวนกลุม่ตวัอยา่ง
ดซูำ้ทัง้หมด 38 คน และมคีา่เฉลีย่ของจำนวนครัง้ในการด ู
2.45 ครัง้ ทัง้นีเ้นือ่งจากขัน้ตอนนีเ้ปน็ขัน้ตอนทีก่ลุม่ตวัอยา่ง
จะตอ้งแทงเขม็เขา้หลอดเลอืดดำผูป้ว่ยทำใหผู้เ้รยีนไมม่ัน่ใจ 
ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนซ้ำหลายครั้งเพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจในการฝกึปฏบิตัใิหม้ากทีส่ดุ สว่นขัน้ตอนอืน่ๆ เปน็ขัน้
ตอนที่ไมย่าก เชน่ การเตรยีมอปุกรณ ์ การตดิเทป การรดั/
ปลด tourniquet และการหยดุใหส้ารนำ้ ผูเ้รยีนจงึมกีาร
ทบทวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการแทงเข็ม การใช้สื่อ
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทำใหน้กัศกึษาสามารถเรยีนรู้ ไดด้กีวา่  
นกัศกึษาสามารถใชส้ือ่ไดอ้ยา่งอสิระ ทบทวนในขัน้ตอนที่ไม่
เขา้ใจได ้การทบทวนและดซูำ้หลายๆ ครัง้ทำใหน้กัศกึษาเกดิ
ความมัน่ใจ เชน่เดยีวกบัการศกึษาของกิง่ฟา้ แสงล ี และ
คณะ13 ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลที่เรียนผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการทำคลอดปกต ิ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้สูงกว่านักศึกษาพยาบาลที่เรียนตามปกต ิ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคล้องกับงาน
วจิยัของปยินชุ ชโูต และคณะ14 ทีพ่บวา่ นกัศกึษาพยาบาล
ที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอด   
มคีวามรูเ้พิม่ขึน้มากกวา่นกัศกึษาทีเ่รยีนตามปกต ิสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของณฐัสรุางค ์บญุจนัทร ์และรชัน ีศจุจินัทรรตัน์15 
ทีพ่บวา่ นกัศกึษาพยาบาลทีเ่รยีนดว้ยคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน
เรื่องการสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราว มีความรู้เพิ่มขึ้นมาก
กวา่นกัศกึษาทีเ่รยีนตามปกต ิและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Su-Chen และคณะ5 ทีศ่กึษาพบวา่พยาบาลกลุม่ที่ไดร้บัการ
สอนดว้ยสือ่คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนเรือ่ง การประเมนิผูป้ว่ย
โรคหลอดเลอืดสมอง มคีะแนนสงูกวา่พยาบาลกลุม่ที่ไดร้บั
การสอนดว้ยวดิีโอเทปอยา่งเดยีว   
 ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์
การศึกษาครั้งนี้พบว่านักศึกษาที่เรียนเรื่องการให้สารน้ำ  

ทางหลอดเลอืดดำดว้ยสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิสม์คีวามพงึ
พอใจตอ่การใชส้ือ่อเิลก็ทรอนกิสอ์ยู่ในระดบัด ี ทีเ่ปน็เชน่นี้
เพราะว่าการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้เรียน
สามารถเขา้ใจเนือ้หาทีย่ากไดด้ยีิง่ขึน้ กลุม่ตวัอยา่งมคีวาม
พึงพอใจอยู่ ในระดับดีมากในเรื่องที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สามารถเปิดดูซ้ำได้หลายครั้งและสามารถเลือกดูซ้ำใน  
ขัน้ตอนทีต่อ้งการทบทวนได ้ ซึง่กลุม่ตวัอยา่งไดแ้สดงความ
เห็นว่า เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ดีมาก ผู้เรียนสามารถ
เรยีนรู้ ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถกลบัมาทบทวนไดท้กุครัง้
ในขัน้ตอนทีย่งัไมเ่ขา้ใจ ทำใหส้ามารถเขา้ใจเนือ้หาและขัน้
ตอนการปฏิบัต ิ จนเกิดความมั่นใจ สามารถปฏิบัติได ้  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกิง่ฟา้ แสงล ีและคณะ13 ทีพ่บ
ว่านักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอในต่อการเรียนด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เพราะทำใหเ้กดิความเขา้ใจ
และมองเหน็ภาพชดัเจนขึน้พรอ้มทัง้มสีถานการณแ์ละแบบ
ฝกึหดัใหท้บทวนบทเรยีน ตลอดจนการสรปุประเดน็สำคญั
ใหเ้ปน็ระยะ และทีส่ำคญัผูเ้รยีนสามารถทบทวนบทเรยีน
ดว้ยตนเองไดต้ามความตอ้งการ 
 
ข้อเสนอแนะ
 การใชส้ือ่อเิลก็ทรอนกิสใ์นการเรยีนการสอน จะกอ่ให้
ประโยชนต์อ่ผูเ้รยีนเปน็อยา่งมาก ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้ ได้
ตลอดเวลาโดยไมม่ขีอ้จำกดัดา้นเวลาและสถานที ่ รวมทัง้
สามารถทบทวนขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอน
สุดท้าย จนเข้าใจทำให้เกิดความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณจ์รงิเพิม่มากขึน้ สือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิสย์งั
ชว่ยแกป้ญัหาการใชอ้าจารยป์ระจำกลุม่จำนวนมากในการ
สอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหน้กัศกึษาบรรลวุตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู้
และสามารถปฏบิตักิจิกรรมการพยาบาลเรือ่งอืน่ๆ ได ้ รวม
ทัง้ใชเ้ปน็สือ่ชว่ยทบทวนความรูส้ำหรบัพยาบาลทีต่อ้งการ
ทบทวน ฟืน้ฟคูวามรูว้ธิกีารปฏบิตักิจิกรรมการพยาบาลบาง
เรือ่งไดด้ว้ยตนเอง  ดงันัน้สือ่อเิลก็ทรอนกิสจ์งึเปน็เครือ่งมอื
สำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้   
 
เอกสารอ้างอิง(References)
 1. Weinstien SM. Plummer’s Principles & 
  Practice of Intravenous Therapy. 7th ed.  
  Philadelphia: Lippincott; 2000. 
 2. Beeson SA, Kring DL. The effects of two  



J Nurs Sci   Vol 29 Suppl 2 July-September 2011 

Journal of Nursing Science 1�0

 
  teaching methods on nursing students’  
  factual knowledge and performance of  
  psychomotor skills. J Nurs Educ.   
  1999;38(8):357–9. 
 3. Jeffries PR. Computer versus lecture: A  
  comparison of two methods of teaching oral 
  medication administration in a nursing skills  
  laboratory. J Nurs Educ. 2001;40(7):323–9. 
 4. Jeffries PR, Woolf S, Linde B. Technology- 
  based vs. traditional instruction-a   
  comparison of two methods for teaching the 
  skill of performing a 12-lead ECG. Nurs  
  Educ Perspect. 2003;24(2):70–4. 
 5. Su-Chen C, Kuei-Yueh C, Tzu-Kuan S, Ku- 
  Chou C, Teng-Yeow T, Tsu-Kung L, et al.  
  The effectiveness of interactive computer  
  assisted instruction compared to videotaped 
  instruction for teaching nurses to assess  
  neurological function of stroke patients: A  
  randomized controlled trial.  Int J Nurs Stud. 
  2009;46:1548-56. 
 6. Jelovsek FR, Adebonojo L. Learning   
  principles as applied to computer-assisted  
  instruction. M.D. Computing. 1993;10(3):165-72. 
 7. Rouse DP. Computer-assisted instruction:  
  An effective instructional method. Teach  
  Learn Nurs. 2007;2:138-43. 
 8. Erdfelder E, Faul F, & Buchner A. G POWER: 
  A general power analysis program.  
  Behav Res Meth Ins C. 1996;28:1-11. 

 9. Kannasuite P. Statistic for Behavioral  
  Research. Bangkok: Chulalongkorn   
  University Press; 2538. (in Thai).  
 10. Kanjanawasee S. Modern test theories.  
  Bangkok: Chulalongkorn University Press;  
  2545. (in Thai). 
 11.  Harrington SS, Walker BL. Is computer- 
  based instruction an effective way to present 
  fire safety training to long-term care staff?   
  J Nurs Staff Dev. 2003;19(3):147-54. 
 12. Reis J, Trockel M, King T, Remmert D.  
  Computerized training in breast self-  
  examination: A test in community health  
  center. Cancer Nurs. 2004;27(2):162-8. 
 13. Sanglee K, Srisawang J, Chaiwuth S,  
  Baosoung C. Development of computer -  
  assisted instruction program entitled:  
  Conduct of normal delivery for nursing  
  students. J Nurs. 2010;37(1):5-25. (in Thai). 
 14. Chuto P, Parisulyakul S, Putjorn P. Effects  
  of computer assisted instruction on   
  mechanism of labor on knowledge of  
  nursing students. Thai J Nurs Educ.   
  2007;1(1):23-32. (in Thai). 
 15. Boonchan N, Sujijantararat R, Effects of  
  computer assisted- instruction lesson:  
  Intermittent catheterization for nursing  
  students, Faculty of Nursing, Mahidol  
  University. Thai J Nurs. 2005;54(1):42-53.  
  (in Thai) 
 
 
 


