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บทคััดย่่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีความมุ่่�งหมาย   (1) เพื่่�อศึึกษาดััชนีีประสิิทธิิผลของสื่่�อวีีดิิทััศน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง               
(2) เพื่่�อศึึกษาผลการใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์ ก่่อนและหลัังเรีียน  (3) เพื่่�อศึึกษาความพึึงพอใจต่่อการใช้้งานสื่่�อวีีดิิทััศน์์      
กลุ่่�มเป้้าหมายคืือผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม  ระยะที่่� 4-5 จำำ�นวน  115 คน  เป็็นกลุ่่�มผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อมที่่�เข้้ามารัักษาในคลิินิิกชะลอไต
เสื่่�อมโรงพยาบาลหนองคาย โดยการเลืือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้แก่่       
1. สื่่�อวีีดิิทััศน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง 2. แบบวััดความรู้้�ความเข้้าใจการใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์ 3. แบบวััดความพึึงพอใจของ       
ผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อมมีีต่่อสื่่�อวีีดิิทััศน์์ ผลการวิิจััยปรากฏดัังนี้้� 1. สื่่�อวีีดิิทััศน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม 
คลิินิิกชะลอไตเสื่่�อม  โรงพยาบาลหนองคาย มีีค่่าดััชนีีประสิิทธิิผล (The Effectiveness Index : E.I.) เท่่ากัับ 0.49          
แสดงว่่าผู้้�ใช้้สื่่�อมีีความก้้าวหน้้าทางการเรีียนรู้้� เพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 49 2. ผลการใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์ พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้สื่่�อ  
วีีดิิทัศน์
ั ที่่์ ผู้� วิ�้ จัิ ยั สร้้างขึ้้น 
� มีีค่่าเฉลี่่ย� คะแนนรวมหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนในทุุกด้้าน 3. ผู้้ป่� ว่ ยที่่�ใช้้สื่่อ� วีีดิิทัศน์
ั ที่่์ ผู้� วิ�้ จัิ ยั สร้้างขึ้้น 
�
พบว่่า มีีความพึึงพอใจเฉลี่่�ยโดยรวมมีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.47 ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับพึึงพอใจมาก สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล  
ได้้แก่่ ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบีียงเบนมาตรฐาน และ ดััชนีีประสิิทธิิผล (The Effectiveness Index : E.I.)
คำำ�สำำ�คััญ: สื่่�อวีีดิิทััศน์์,การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
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ABSTRACT
The purpose of this research was (1) to study the effectiveness index of video media for
self-learning (2) to study the results of video media usage. Before and after studying (3) to study the
satisfaction with the use of video media The target group is 115 patients with renal disease, phase
4-5, a group of patients with renal degeneration who come to the clinic for retinal degeneration, Nong
Khai Hospital. By purposive selection, tools used in this research were 1. Video media for self-learning
2. Test of knowledge and understanding about using video 3. Test of satisfaction Of renal patients
with video media The results of the research are as follows: 1. Video media for self-learning For renal
patients Kidney Clinic Nong Khai Hospital With the Effect Effect Index (E.I.) equal to 0.49, indicating
that media users have made progress in learning. Increased by 49% 2. The results of using video
media Found that the patients who used the video media created by the researcher The average
score of post-graduate was higher than before in all aspects. 3. Patients using video media which the
researcher found that had an average satisfaction score of 4.47, which was at a very high level. The
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and The Effectiveness
Index (E.I.).  
Keywords: Video media, Self-Direct Learning
หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ วีีดิิทััศน์์ฯลฯ  สื่่�อจึึงนัับว่่าเป็็นสิ่่�ง
บทนำำ�							
เทคโนโลยีีสารสนเทศมีีพััฒนาการที่่�เจริิญก้้าวหน้้า
อย่่างรวดเร็็ ว มี ี ก ารปรัั บ ปรุุงเครื่่ � อ งมืือเครื่่ � อ งใช้้ที่่� เ ป็็ น              
ประโยชน์์กัับงานสารสนเทศอยู่่�ตลอดเวลา ทำำ�ให้้วงการ      
วิิชาชีีพหัันมาปรัับปรุุงกลไกในวิิชาชีีพของตนให้้ทัันกัับ
สัังคมสารสนเทศ  เพื่่�อให้้ทัันต่่อกระแสโลก จึึงทำำ�ให้้เกิิด 
การบริิการรููปแบบใหม่่ ๆ ขึ้้นม
� ากมาย เทคโนโลยีีสารสนเทศ 
และการสื่่�อสาร หรืือไอซีีทีี  (ICT) ทำำ�ให้้วิิถีีการเรีียนรู้้�และ
การดำำ�เนิินการชีีวิิตของมนุุษย์์ในสัังคมปรัับเปลี่่�ยนไปอย่่าง
รวดเร็็ว ด้้วยความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีและการส่่งเสริิม
จากทุุกภาคส่่วนทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนานวััตกรรมต่่าง ๆ เป็็น 
จำำ�นวนมากยิ่่�งเทคโนโลยีีมีีความก้้าวหน้้ามากขึ้้�นเท่่าใดยิ่่�ง
ทำำ�ให้้มีีนวััตกรรมรููปแบบต่่าง ๆ เกิิดขึ้้�นมากตามไปด้้วย      
ทำำ�ให้้ทุุกสัังคมต้้องปรัับตััวและรัับมืือกัับความเปลี่่ย� นแปลง
โดยเฉพาะในแวดวงการศึึกษา การนำำ�เอานวััตกรรมมาใช้้ 
ในการจััดการเรีียน  การสอน สามารถพััฒนาคุุณภาพและ
ศัักยภาพในการเรีียนรู้้ไ� ด้้อย่่างเต็็มที่่  � (วรรณพร จิิตรสัังวรณ์์.
2562) ทางด้้านการศึึกษาได้้มีีการนำำ�เอาเทคโนโลยีีมา      
ประยุุกต์์ใช้้ในการอำำ�นวยความสะดวกและเป็็นเครื่่�องมืือที่่�
ช่่วยในการพััฒนาการเรีียนการสอน  มีีสื่่�อทัันสมััยต่่าง ๆ
ที่่� นำ ำ �ม าช่่วยในการเรีียนการสอน  เช่่น สื่่ � อ มัั ล ติิ มี ี เ ดีีย

ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างมากในการ สอนตั้้�งแต่่ในอดีีตจน 
ถึึงปััจจุุบััน  เป็็นตัวั กลางที่่�ช่่วยให้้การสื่่�อสารระหว่่างผู้้�สอน
และผู้้�เรีียนดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเข้้
าใจความหมายของเนื้้� อ หา บทเรีียนให้้ตรงกัั บ ผู้้ � ส อน 
ต้้องการ
ในทางการศึึกษา การที่ื่่ผู้� ส�้ อนนำำ�สื่อ�่ มาใช้้ประกอบ
การสอนเรีียกว่่า “สื่่�อการสอน” และเมื่่�อนำำ�มาให้้ผู้้�เรีียนใช้้
เรีียกว่่า “สื่่�อการเรีียน” โดยเรีียกรวมกัันว่่า “สื่่�อการเรีียน 
การสอน” หรืืออาจจะเรีียกสั้้�นๆ ว่่า “สื่่�อการสอน” ซึ่่�งมีี     
ความหมายถึึง สิ่่�งใดก็็ตามที่่�นำำ�มาขยายความรู้้�จากผู้้�สอน 
ไปสู่่ผู้� เ�้ รีียน ไม่่ว่่าจะเป็็นเทปบัันทึกึ เสีียง สไลด์์ วิิทยุุ โทรทััศน์์
วีีดิิ ทั ั ศน์ ์ แผนภููมิิ  รูู ปภาพ  ฯลฯ ซึ่่ � ง เป็็ นวั ั สดุุ บรรจุุ 
เนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับการเรีียนการสอน หรืือเป็็นอุุปกรณ์์เพื่่อ� ถ่่าย
ทอดเนื้้�อหา สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นวััสดุุอุุปกรณ์์ทางกายภาพที่่�นำำ� 
มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือหรืือช่่องทางทำำ�ให้้การสอนส่่งไปถึึง        
ผู้้�เรีียน สื่่�อการสอนจึึงถืือว่่ามีีบทบาทมากในการเรีียน การ
สอนที่่�ช่่วยให้้การสื่่�อสารระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียนดำำ�เนิิน 
ไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับความหมาย  
ของเนื้้�อหาบทเรีียนได้้ตรงกัับที่่�ผู้้�สอนต้้องการ แต่่การจะ   
เลืือกใช้้สื่่ � อ การสอนที่่� เ หมาะสมนั้้� น ผู้ ้ � ส อนจำำ � เป็็ น 
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ต้้องศึึกษาถึึงลัักษณะ คุุณสมบััติขิ องสื่่อ� แต่่ละชนิิดเพื่่อ� เลืือก
สื่่อ� ให้้ตรงกัับวััตถุุ ประสงค์์การสอนและสามารถจััดประสบ
การณ์์การเรีียนรู้้�ให้้แก่่ผู้้�เรีียน  โดยต้้องการวางแผนอย่่าง   
เป็็นระบบในการใช้้สื่่�อนั้้�น จึึงจะทำำ�ให้้การถ่่ายทอดความรู้้�
เป็็นไปอย่่างเกิิดประสิิทธิิภาพ
การให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพเป็็นพัันธกิิจหลัักสำำ�คััญ
อีีกด้้านหนึ่่� ง ของการดำำ � เนิิ น งานสาธารณสุุข ในการ
ที่่� จ ะเผยแพร่่สิ่่� ง ที่่� เ ป็็ น แนวคิิ ด  แนวปฏิิ บั ั ติ ิ เ กี่่� ย วกัั บ
ปััญหาสุุขภาพ ที่่�เกิิดจากความไม่่รู้้� ไม่่เข้้าใจ และปฏิิบััติิตน 
ยัังไม่่ถููกต้้องของแต่่ประชาชนโดยทั่่�วไปให้้ได้้ทราบและ    
สามารถเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมทั้้�งด้้านความรู้้� ทััศนคติิ
และการปฏิิบััติิไปในทางที่่�ถููกต้้อง โดยจุุดมุ่่�งหมายของการ
ให้้ความรู้้� ด้้านสุุขภาพคืือ เพื่่�อสนัับสนุุนระบบ การดููแล
สุุขภาพ  และสร้้างเสริิมภาวะสุุขภาพให้้ดีีขึ้้�น  (Nelson &
Staggers. 2014) ดัังนั้้�น  การเผยแพร่่ข้้อมููล ข่่าวสารด้้าน 
สุุขภาพ จึึงเป็็นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญของการ ดำำ�เนิินงาน 
สาธารณสุุข (บรรจง พลไชย. 2557)
		
วีีดิิทััศน์์เป็็นสื่่�อการศึึกษาประเภทหนึ่่�ง ที่่�นิิยมนำำ� 
มาใช้้ในการเรีียนการสอน วีีดิิทััศน์์สามารถสื่่�อสารไปยัังคน
กลุ่่ � ม ใหญ่่ได้้  และสามารถจัั ด เก็็ บ เป็็ นข้้ อมููลหรืือไฟล์์     
ระบบดิิจิิทััลได้้  การเรีียนรู้้�จากวีีดิิทััศน์์ผู้้�เรีียนจะได้้ยิิน 
ทั้้ง� เสีียงและเห็็นทั้้ง� ภาพ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้สามารถสร้้างประสบการณ์์
ที่่�เป็็นรููปธรรมได้้เป็็นอย่่างดีี (พงศ์์ศัักดิ์์� บััวจะมะ. 2555)
ปััญหาที่่�พบในคลิินิิกชะลอไตเสื่่�อมโรงพยาบาล
หนองคาย พบว่่ายัังขาดสื่่�อสำำ�หรัับให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ป่่วย
ที่่�ชััดเจนเป็็นรููปธรรม  ประกอบกัับพยาบาลผู้้�ที่่�จะให้้ความ
รู้้�ประจำำ�ในคลิินิิกมีีจำำ�นวนจำำ�กััด  และมีีภารกิิจความรัับ
ผิิดชอบหลายด้้าน จึึงขาดผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�ให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ป่่วย  
แต่่หากถึึงเวลาต้้องให้้ความรู้้� ก็็จะทำำ�ได้้โดยการบรรยาย
ประกอบกัับการแจกเอกสารเท่่านั้้�น  ทำ�ำ ให้้การขยายภาพ 
องค์์ความรู้้�แก่่ผู้้�ป่่วยเป็็นไปอย่่างครุุมเครืือ  ขาดการเข้้าใจ
และเห็็นภาพอย่่างชััดเจน จากสถานการณ์์ปัจจุุบั
ั นั ในคลิินิกิ
ชะลอไตเสื่่อ� ม โรงพยาบาลหนองคาย พบว่่า มีีผู้ป่�้ ว่ ยกลุ่่ม� โรค
ไม่่ติิดต่่อ (NCDs)  เช่่น เบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง ซึ่่�งเป็็น
กลุ่่ม� โรคเรื้้อ� รัังมีแี นวโน้้มสููงขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ ภาวะแทรกซ้้อนของ
กลุ่่ม� โรค NCDs ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ ภาวะแทรกซ้้อนทางหลอดเลืือด 
สมอง หััวใจ  และไต ภาวะแทรกซ้้อนทางไตจึึงจััดเป็็น 
ปััญหาที่่�สำำ�คััญ เนื่่�องจากพบได้้มากในคนทางภาคอีีสาน 
และมัั ก เป็็ น การเจ็็ บ ป่่ ว ยเรื้้� อ รัั ง ใช้้ระยะเวลาการ
รัักษาต่่อเนื่่�องยาวนาน  มีีผลให้้มีีค่่ารัักษาสููง จากสถิิติิ
ผู้้�ป่่วยคลิินิิกชะลอไตเสื่่�อม โรงพยาบาลหนองคายปีี 2560-
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2562 มีีจำำ�นวนสููงขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง  ในปีี 2560 จำำ�นวน 940
ราย ในปีี 2561 จำำ�นวน 1,066 ราย และในปีี 2562 จำำ�นวน 
1,124 ราย
ผู้้�วิิจััยในฐานะนัักวิิชาการโสตทััศนศึึกษา หน่่วย
งานเวชนิิทััศน์์และโสตทััศนููปกรณ์์ โรงพยาบาลหนองคาย
ได้้ทราบถึึงปััญหาภายในคลิินิิกชะลอไตเสื่่�อมในเรื่่�องของ   
ขั้้�นตอนการให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม คืือ 1. ผู้้�ป่่วยพบ     
พยาบาลหน้้าห้้องตรวจเพื่่�อซัักประวััติิ  2. ผู้้�ป่่วยพบแพทย์์  
3. ผู้้ป่� ว่ ยพบนัักโภชนาการเพื่่อ� รัับรู้้เ� กี่่ย� วกัับเรื่่อ� งอาหาร    4.
ผู้้�ป่่วยพบเภสััชกรเพื่่�อรัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องยา  ผู้้�วิิจััยพบ
ว่่ายัังไม่่มีีรููปแบบการให้้ความรู้้�ที่่ชั� ดั เจนแก่่ผู้้�ป่ว่ ย จึึงเห็็นถึงึ
ความสำำ �คั ั ญ จึึ ง เสนอโครงการพัั ฒ นาสื่่ � อ วีีดิิ ทั ั ศน์ ์ เ พื่่ � อ
การเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเอง เรื่่�อง โรคไต ขึ้้�นมาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือที่่�    
ช่่วยในการดำำ�เนิินงานด้้านการให้้ความรู้้�แก่่ผุ้้�ป่่วยและ
ประชาชนผู้้ม� าติิดต่่อกัับหน่่วยงาน ซึ่่ง� ตรงกัับความ ต้้องการ
และช่่วยให้้การทำำ�หน้้าที่่�ของพยาบาลในการแนะนำำ�ข้้อมููล
แก่่ผู้้�ป่่วยเป็็นไปอย่่างสะดวกและขยายความรู้้�ได้้อย่่างมีี 
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น  

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาดััชนีีประสิิทธิิผลของสื่่�อวีีดิิทัศน์
ั ์เพื่่�อ
การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อมคลิินิิกชะลอ
ไตเสื่่�อม โรงพยาบาลหนองคาย
2. เพื่่�อศึึกษาผลการใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�
ด้้วยตนเองสำำ �หรัับผู้้� ป่ ่วยไตเสื่่ �อมคลิินิ ิ กชะลอไตเสื่่� อ ม 
โรงพยาบาลหนองคาย 					
3. เพื่่�อศึึกษาความพึึงพอใจต่่อการใช้้งานสื่่�อ         
วีีดิิทััศน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม 
คลิินิิกชะลอไตเสื่่�อม โรงพยาบาลหนองคาย

ขอบเขตของการวิิจััย					
1. กลุ่่�มเป้้าหมาย
      กลุ่่�มเป้้าหมายในการวิิจััยครั้้�งนี้้� เป็็นกลุ่่�มผู้้�ป่่วย
ไตเสื่่�อม ระยะที่่� 4-5 ที่่�เข้้ามารัักษาในคลิินิิก ชะลอไตเสื่่�อม 
โรงพยาบาลหนองคาย ประจำำ�ปีี 2562 จำำ�นวน  115 คน 
โดยการเลืือกแบบเจาะจง (Purposive selection)
ที่่�เข้้ามารัับการรัักษาที่่�คลิินิิก ทุุกวัันพฤหััสบดีี ช่่วงเวลา
08.00 – 15.00 น. ระยะเวลา 10 สััปดาห์์
2. ตััวแปรที่่�ใช้้ในการวิิจััย ดัังนี้้�
2.1 ตััวแปรต้้น ได้้แก่่ สื่่�อวีีดิิทััศน์์ เรื่่�อง
โรคไต สำำ�หรัับ ผู้้ป่� ่วยไตเสื่่�อม 
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2.2 ตััวแปรตาม  ได้้แก่่  ผลการใช้้สื่่�อ       
วีีดิิทััศน์์และดััชนีีประสิิทธิิผลของสื่่�อวีีดิิทััศน์์และความ  
พึึงพอใจต่่อสื่่�อวีีดิิทััศน์์
3. เนื้้�อหาที่่�ใช้้ในการผลิิตวีีดิิทััศน์์ เรื่่�อง โรคไต
ประกอบด้้วยเนื้้�อหา 4 ด้้าน ได้้แก่่
1. ความรู้้�เรื่่�องโรคไต
2. อาหารสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโรคไต
3. การใช้้ยาในผู้้�ป่ว่ ยโรคไต
4. การบำำ�บััดทดแทนไต

ของเครื่่�องมืือ แล้้วทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยโปรแกรม 
สำำ�เร็็จรููป ดัังนี้้�
1. วิิเคราะห์์หาดััชนีีประสิิทธิิผลของสื่่�อวีีดีีทััศน์์
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อมไตเสื่่�อม  โดยใช้้สููตรดััชนีีประสิิทธิิผล
(The Effectiveness Index : E.I.)
2.  วิิเคราะห์์ผลการใช้้สื่่อ� วีีดิิทัศน์
ั ์ โดยการวิิเคราะห์์  
และ S.D.
3.  วิิเคราะห์์ความพึึงพอใจของผู้้เ� รีียนที่่�เรีียนด้้วย
สื่่�อวีีดิิทััศน์์ โดยการวิิเคราะห์์  และ S.D.

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
1. สื่่�อวีีดิิทััศน์์ สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม ที่่�มีีค่่าดััชนีี 
ประสิิทธิิผล (E.I.) เท่่ากัับ 4.36
2. แบบวััดความรู้้�ความเข้้าใจการใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์
เป็็นแบบทดสอบแบบถููกผิิด (True–False Test)  ครอบคลุุม 
เนื้้�อหาทั้้�งหมด 4 เรื่่�อง  รวมทั้้�งหมด 15 ข้้อ ดัังนี้้�
ตอนที่่� 1 ความรู้้�เรื่่�องโรคไต จำำ�นวน 3 ข้้อ
ตอนที่่� 2 อาหารสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม จำำ�นวน 4
ข้้อ
ตอนที่่� 3 การใช้้ยาในผู้้�ป่ว่ ยโรคไต  จำำ�นวน 4 ข้้อ
ตอนที่่� 4 การบำำ�บััดทดแทนไต  จำำ�นวน 4 ข้้อ
มีีค่่าความยากง่่าย(p) ตั้้�งแต่่ 0.40-0.63 และค่่าอำำ�นาจ 
จำำ�แนก(r) ตั้้�งแต่่ 0.33-0.67
3. แบบวัั ด ความพึึ ง พอใจของผู้้ � ป่ ่ ว ยไตเสื่่ � อ ม 
ที่่�มีีต่่อสื่่อ� วีีดิิทัศน์
ั ์ เป็็นแบบมาตรฐานส่่วนประมาณ (Rating
Scale) แบบ 5 ระดัับมีีทั้้�งหมด 5 ตอน รวม 11 ข้้อ โดยมีี
ค่่าดััชนีีความสอดคล้้องเท่่ากัับ 0.83

ขั้้�นตอนดำำ�เนิินการวิิจััย

หลัังจากที่่�ดำำ�เนิินการพััฒนาสื่่�อวีีดิิทััศน์์ แบบวััด 
ความรู้้� และแบบวััดความพึึงพอใจ  มีีคุุณภาพตามเกณฑ์์ที่่�
กำำ�หนดแล้้ว จึึงนำำ�มาศึึกษากัับกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นผู้้�ป่่วย
ไตเสื่่�อม  ระยะที่่�   4-5  จำำ�นวน  115 คน  โดยการเลืือก
แบบเจาะจง (Purposive selection) จากผู้้ป่� ่วยที่่�เข้้ามา  
รัับการรัักษาที่่�คลิินิิกชะลอไตเสื่่�อมโรงพยาบาลหนองคาย
ทุุกวัันพฤหััสบดีี ช่่วงเวลา 08.00–15.00 น. ระยะเวลา 10
สััปดาห์์ เพื่่�อศึึกษาผลการใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์ มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�   
1.ขอหนัังสืือขอความอนุุเคราะห์์ในการเก็็บข้้อมููลเพื่่อ� ใช้้ใน
การวิิจััย จากบััณฑิิตวิิทยาลััยมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม 
2.นำำ�สื่่�อวีีดิิทััศน์์ไปใช้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย 3.ทดลองกัับกลุ่่�ม 
เป้้าหมายที่่�เป็็น ซึ่่�งเป็็นผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม ระยะที่่� 4-5 จำำ�นวน 
115 คน 1 คน ต่่อ 1 เครื่่�อง 4. ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายทำำ�แบบ   
วััดความรู้้�ก่่อนเรีียนแล้้วเริ่่�มศึึกษาสื่่�อวีีดิิทััศน์์ ตามลำำ�ดัับ                    
5.ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายทำำ�แบบวััดความรู้้�หลัังเรีียน  6. ให้้กลุ่่�ม
เป้้ า หมายทำำ � แบบสอบถามวัั ด ความพึึ ง พอใจที่่� มี ีต่่อ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล					
สื่่�อวีีดิิทััศน์์ 7.นำำ�ผลคะแนนที่่�ได้้จากการทำำ�แบบทดสอบ
หลัังจากที่่�ได้้เก็็บข้้อมููลมาเรีียบร้้อยแล้้วนั้้�น ผู้วิ�้ จัิ ยั มาวิิเคราะห์์ทางสถิิติต่่ิ อไป
ดำำ�เนิินการจััดกระทำำ�กับั ข้้อมููลโดยการวิิเคราะห์์หาคุุณภาพ
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คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ผลการวิิจััย
การพััฒนาสื่่อ� วีีดิิทัศน์
ั เ์ พื่่อ� การเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเอง สำำ�หรัับผู้้ป่� ว่ ยไตเสื่่อ� ม คลิินิกิ ชะลอไตเสื่่อ� ม โรงพยาบาลหนองคาย
ผู้้�วิิจััยสรุุปผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลดัังนี้้�
1. ผลการวิิเคราะห์์หาค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลของสื่่�อวีีดิิทััศน์์ ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 แสดงผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลดััชนีีประสิิทธิิผลของสื่่�อวีีดิิทััศน์์
จัำ�นำวันำผู้เร่ยนำ
(N)
115

ผลรวัมืของคำะแนำนำ (คำะแนำนำเต็มื15)
ก่อนำเร่ยนำ
คำะแนำนำเฉล่�ย ห์ลังเร่ยนำ คำะแนำนำเฉล่�ย
889

7.73

1306

ดำัช้นำ่ประสำิทธิผล
(E.I)

11.36

0.49

จากตารางที่่� 1  พบว่่า ค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลของสื่่�อวีีดิิทััศน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม    
โรงพยาบาลหนองคายที่่�พััฒนาขึ้้�นมีีค่่าเท่่ากัับ 0.49 แสดงว่่าผู้้�ใช้้สื่่�อมีีความก้้าวหน้้าทางการเรีียนรู้้� เพิ่่�มขึ้้�นคิดิ เป็็น  
ร้้อยละ 49
2. ผลการใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์ ดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 แสดงผลการใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์
ผลก�รใช้้สำ่�อวั่ดำ่ทัศนำ์
ผลก�รเร่ยนำรู้

1.
2.
3.
4.

ควิามีร้�เร่�องโรคไต
อาหารสิำาหรับผ้�ป่วิยโรคไต
การใช�ยาในี้ผ้�ป่วิยโรคไต
การบำาบัดัทดัแทนี้ไต

คำะแนำนำ
เต็มื

X̅

3
4
4
4

2.00
1.97
1.17
2.04

ก่อนำเร่ยนำ
S.D.
0.44
0.49
0.48
0.50

P
(ร้อยละ)

X̅

66.67
49.13
42.83
51.09

2.63
2.90
2.87
2.88

ห์ลังเร่ยนำ
S.D.
P
(ร้อยละ)
0.21
0.41
0.40
0.42

87.83
72.39
71.74
71.96

จากตารางที่่� 2 ด้้านความรู้้เ� รื่่อ� งโรคไต พบว่่าก่่อนเรีียนคิิดเป็็นร้้อยละ 66.67 และเรีียนหลัังคิิดเป็็นร้้อยละ 87.83
ด้้านอาหารสำำ � หรัั บ ผู้้ � ป่ ่ ว ยโรคไต พบว่่าก่่อนเรีียนคิิ ด เป็็ นร้้ อยละ 49.13 และเรีียนหลัั ง คิิ ด เป็็ นร้้ อยละ 72.39
ด้้านการใช้้ยาในผู้้ � ป่ ่ ว ยโรคไต พบว่่าก่่อนเรีียนคิิ ด เป็็ นร้้ อยละ 42.83 และเรีียนหลัั ง คิิ ด เป็็ นร้้ อยละ 71.74
ด้้านการบำำ�บััดทดแทนไต พบว่่าก่่อนเรีียนคิิดเป็็นร้้อยละ 51.09 และเรีียนหลัังคิิดเป็็นร้้อยละ 71.96 แสดงว่่าผู้้�ป่่วยมีี    
ความรู้้�หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียน
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3. การศึึกษาความพึึงพอใจต่่อการใช้้งานสื่่�อวีีดิิทััศน์์ดัังตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 ผลการวิิเคราะห์์ความพึึงพอใจต่่อการใช้้งานสื่่�อวีีดิิทััศน์์

รายการ

𝐱𝐱�

1. ดานรูปแบบของสื่อวีดิทัศน
   1.1 สิ่�อวิ้ดัิทัศึนี้์มี้ควิามีนี้�าสินี้ใจั
4.59
1.2 ท�านี้คิดัวิ�าควิรมี้การเผยแพื่ร�สิ่�อวิ้ดัิทัศึนี้์ต�อไป
4.36
1.3 สิ่�อวิ้ดัิทัศึนี้์นี้้�ทำาให�เข�าใจัโรคไตมีากกวิ�าสิ่�ออ่�นี้ๆ
4.46
รวมรายดาน
4.47
2. ดานเนื้อหาของวีดิทัศน
2.1 เนี้่�อหามี้ควิามีเหมีาะสิมี
4.35
2.2 เนี้่�อหาเข�าใจัง�าย
4.50
รวมรายดาน
4.42
3. ดานรูปภาพ ตัวหนังสือ ภาษา และเทคนิคการนําเสนอ
3.1 ภาพื่ท้�ใช�ทำาให�เข�าใจัเนี้่�อหาไดั�มีากขึ�นี้
4.39
3.2 ภาษาท้�ใช�มี้ควิามีถิ้กต�องเหมีาะสิมี
4.45
3.3 ตัวิหนี้ังสิ่อท้�ใช�มี้ขนี้าดัท้�อ�านี้ออกไดั�ง�าย
4.42
รวมรายดาน
4.45
4. ดานประโยชนที่ไดรับ
4.1 ควิามีร้�ท้�ไดั�รับสิามีารถินี้ำาไปปฏิบัติไดั�จัริง
4.50
4.2 การไดรับความรูในครั้งนี้ทําใหเขาใจโรคไตได
4.60
ชัดเจนมากขึ้น
รวมรายดาน
4.55
5. ดานภาพรวมของวีดิทัศน
5.1 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอสื่อวีดิทัศน
4.60
รวมทั้งหมด
49.22
คาเฉลี่ย
4.47

S.D

ระดับ
ความพึงพอใจ

0.53
0.55
0.60
0.43

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

0.59
0.61
0.50

มาก
มาก
มาก

0.57
0.55
0.58
0.44

มาก
มาก
มาก
มาก

0.57
0.62

มาก
มากที่สุด

0.51

มากที่สุด

0.60

มากที่สุด

0.58

มาก

จากตารางที่่� 3 พบว่่ามีคี วามพึึงพอใจโดยรวมมีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.47 ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับพึึงพอใจมาก โดยพบว่่าผู้้�ที่่�ใช้้สื่่�อ
วีีดิิทััศน์์มีีความพึึงพอใจรายด้้าน ด้้านภาพรวมของวีีดิิทััศน์์มากที่่�สุุด  มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.60 ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับพึึงพอใจมากที่่�สุุด 
ด้้านประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.55 ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับพึึงพอใจมากที่่�สุุด ด้้านรููปแบบของสื่่�อวีีดิิทัศน์
ั ์ มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.47
ซึ่ง�่ อยู่่ใ� นระดัับพึึงพอใจมาก ด้้านรููปภาพ ตััวหนัังสืือ ภาษา และเทคนิิคการนำำ�เสนอ มีีค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 4.45 ซึ่่ง� อยู่่ใ� นระดัับพึึงพอใจมาก
ด้้านเนื้้�อหาของวีีดิิทััศน์์ มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.42 ซึ่�ง่ อยู่่�ในระดัับพึึงพอใจมาก ส่่วนความพึึงพอใจรายข้้อ พบว่่า ข้้อที่่�ผู้้�ใช้้สื่่�อวีีดิิทัศน์
ั ์
เรื่่�อง โรคไต สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม  คลิินิิกชะลอไตเสื่่�อม  โรงพยาบาลหนองคาย มีีความพึึงพอใจมากที่่�สุุดคืือ หััวข้้อ การได้้รัับ      
ความรู้้�ในครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้เข้้าใจโรคไตได้้ชััดเจนมากขึ้้�น และ หััวข้้อระดัับความพึึงพอใจในภาพรวมต่่อสื่่�อวีีดิิทัศน์
ั ์ ระดัับความพึึงพอใจ
ในภาพรวมต่่อสื่่�อวีีดิิทัศน์
ั ์ มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.60
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

สถิิติที่่ิ ร� ะดัับ.01 เนื่่อ� งจากการนำำ�สื่อ�่ วีีดีีทััศน์ม์ าใช้้สอนทำำ�ให้้
อภิิปรายผล						
การศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง การพััฒนาสื่่�อวีีดิิทััศน์์เพื่่�อ
การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม  คลิินิิกชะลอ
ไตเสื่่�อม โรงพยาบาลหนองคาย ผู้้�วิิจััยอภิิปรายผลได้้ดัังนี้้�
1. ดััชนีีประสิิทธิิผลของสื่่�อวีีดิิทััศน์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นมีี 
ค่่าเท่่ากัับ 0.49 หมายความว่่า หลัังเรีียนด้้วยสื่่�อวีีดิิทััศน์์
แสดงว่่าผู้้�ใช้้สื่่�อมีีความก้้าวหน้้าทางการเรีียนรู้้�เพิ่่�มขึ้้�นคิิด 
เป็็น ร้้อยละ49 ตามแนวคิิดของ (เผชิิญ กิิจระการ. 2546)
ในการหาประสิิทธิิผลของแผนการเรีียนรู้้ห� รืือสื่่อ� ที่่�สร้้างขึ้้�น 
โดยให้้พิิจารณาจากพััฒนาการของนัักเรีียนจากก่่อนเรีียน 
และหลัังเรีียนว่่ามีคี วามรู้้ค� วามสามารถเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างเชื่่อ� ถืือ
ได้้หรืือไม่่  หรืือเพิ่่�มขึ้้�นเท่่าใดซึ่่�งอาจพิิจารณาได้้จากการ
คำำ�นวณค่่า t-test แบบ Dependent Samples หรืือหาค่่า
ดััชนีีประสิิทธิิผล (Effectiveness Index : E.I) ซึ่ง�่ สอดคล้้อง
กัับงานวิิจััยของ สุุขญา บุุญพิิพััฒน์์ (2560) ได้้พััฒนาสื่่�อ
วีีดิิทัศน์
ั   ์ เรื่อ�่ ง  ส่่วนประสมการตลาด รายวิิชาการขายเบื้้อ� งต้้น 
1 สำำ�หรัับนัักเรีียน  ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นปีีที่่� 1
วิิทยาลััยเทคโนโลยีีปััญญาภิิวััฒน์์ พบว่่าค่่าดััชนีีประสิิทธิิ
ผลของวีีดิิทััศน์์ เรื่่�อง ส่่วนประสมทางการตลาดพบว่่า
ค่่าดััชนีีประสิิทธิิผลมีีค่่าเท่่ากัับ 0.68 แสดงว่่า วีีดิิทััศน์ช่่ว
์ ย
ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความรู้้�เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 68 สอดคล้้องกัับ
แนวความคิิดเกี่่�ยวกัับความสำำ�คััญของสื่่�อการสอน ว่่าสื่่�อ   
การเรีียนการสอนทุุกประเภทมีีคุุณค่่าและมีคี วามสำำ�คัญ
ั ต่่อ
การเรีียนการสอนอย่่างมาก ช่่วยให้้คุุณภาพ  การเรีียนรู้้�
ดีีขึ้้�น
2. การใช้้สื่่อ� วีีดิิทัศน์
ั ์ แสดงให้้เห็็นว่่าค่่าเฉลี่่ย� ความรู้้�
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม  ประกอบด้้วยเนื้้�อหา 4 เรื่่�อง คืือ  
1.ความรู้้ � เรื่่ � อ งโรคไต 2.อาหารสำำ � หรัั บ ผู้้ � ป่ ่ ว ยโรคไต        
3.การใช้้ยาในผู้้�ป่่วยโรคไต 4.การบำำ�บััดทดแทนไต จากผล
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลการใช้้สื่่�อวีีดีีทััศน์์ หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อน
เรีียนซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ วิิทเชษฐ พิิชััยศัักดิ์์�
และเอกพจน์์  ก่่อวุุฒิิกุุลรัังษีี (2559) ได้้การพััฒนาสื่่อ� วีีดิิทัศน์
ั ์
เรื่่อ� งการปวดหลัังระดัับเอวสำำ�หรัับการเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษา
แพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 5 ภาควิิชาศััลยศาสตร์์ออร์์โธปิิดิิคส์์และกาย
ภาพบำำ�บััด คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล พบว่่า การ
เปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนหลัังการใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์
มีคี ะแนนสููงกว่่าก่่อนการใช้้สื่่อ� วีีดิิทัศน์
ั อ์ ย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทาง
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ผู้้�เรีียนสามารถเข้้าใจบทเรีียนได้้ชััดเจน สามารถเรีียนรู้้�ได้้ 
ด้้วยตนเอง เนื่่�องจากมีีภาพ  เสีียงเนื้้�อหาสาระให้้ความรู้้�
ครบถ้้วน สามารถเลืือกดููภาพที่่�ต้้องการได้้ สามารถทบทวน    
ได้้หลายครั้้� ง ทำำ � ให้้เข้้าใจเนื้้� อ หามากขึ้้� นส อดคล้้องกัั บ
อารีีรััตน์์ คงตััน  (2553) กล่่าวว่่าการใช้้วีีดิิทััศน์์ในการให้้ 
ความรู้้� เป็็นรููปแบบการให้้ความรู้้�ที่่ส� อดคล้้องกัับสถานการ
ณ์์ปััจจุุบััน  เนื่่�องจากวีีดิิทััศน์์มีีการนำำ�เสนอที่่�น่่าสนใจ         
สามารถจููงใจให้้เกิิดการอยากเรีียนรู้้�และจดจำำ�ได้้นาน 
สามารถทบทวนซ้ำำ�� ได้้ตามความต้้องการ ซึ่ง�่ ส่่งผลให้้คะแนน 
การเรีียนหลัังการสื่่อ� วีีดิิทัศน์
ั มี์ คี ะแนนสููงกว่่าก่่อนการใช้้สื่่อ�
วิิดิิทััศน์์
3. การศึึ กษาความพึึ งพอใจต่่อการใช้้งานสื่่ � อ
วีีดิิทััศน์์ ของผู้้�ใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์ พบว่่า มีีความพึึงพอใจเฉลี่่�ย
โดยรวมมีีค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ ( =4.47,S.D.=0.58)   ซึ่่ง� อยู่่ใ� น 
ระดัับพึึงพอใจมากเนื่่�องจากผู้้�ใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์ได้้รัับประโยชน์์
จากสื่่�อวีีดิิทััศน์์   โดยสื่่�อวีีดิิทััศน์์มีเี นื้้�อหาสาระน่่าสนใจ ให้้ 
ความรู้้�ความเข้้าใจและผู้้�ใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ได้้ จึึ ง ส่่งผลให้้ผู้้ � ใช้้สื่่ � อ วีีดิิ ทั ั ศน์ ์ มี ี ค วามพึึ ง พอใจมาก
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ อดิิศัักดิ์์� โคตรชุุม  (2562)  
ที่่�ได้้การพััฒนาสื่่�อวีีดิิทััศน์์ เพื่่�อประกอบการเรีียนรู้้�รายวิิชา
การงานอาชีีพและเทคโนโลยีี เรื่่�อง การจััดและตกแต่่งสวน 
ชั้้�นมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 2 พบว่่าผู้้�เรีียนมีีความพึึงพอใจต่่อการเ
รีียนด้้วยสื่่�อวีีดิิทััศน์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นอยู่่�ในระดัับมาก
จากผลการศึึกษาค้้นคว้้าครั้้�งนี้้�พบว่่าสื่่�อวีีดิิทััศน์์
เป็็นสื่่�อที่่�มีีคุุณภาพและสามารถพััฒนาการเรีียนรู้้�ของผู้้�ใช้้ 
งาน สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ คณิิตตา ปัันติิ ศุุภฤกษ์์
ทานาค และนาตยา ปิิลัันธนานนท์์ (2563) ที่่�กล่่าวว่่า สื่่�อ
วีีดิิทััศน์์ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้เข้้าใจเนื้้�อหาได้้ง่่ายและเร็็วขึ้้�น 
สามารถปฏิิบััติิตนได้้ด้้วยตนเอง ฝึึกตามขั้้�นตอนหรืือเลืือก
ศึึกษาในส่่วนที่่�ผู้้�เรีียนไม่่เข้้าใจได้้  มีีแบบทดสอบวััดคามรู้้   �
เพื่่�อพััฒนาให้้ผู้้�เรีียนได้้ตอบคำำ�ถาม ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน         
สามารถพััฒนาตนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  และมีีความ        
พึึงพอใจต่่อสื่่�อวีีดิิทััศน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองอยู่่�ใน 
ระดัับมาก ทั้้�งนี้้อ� าจเนื่่อ� งมากจากผู้้เ� รีียนเรีียนรู้้ไ� ด้้ด้้วยตนเอง
สามารถมองเห็็นภาพในการปฏิิบััติิงานได้้ชััดเจน  มีีทั้้�ง
ภาพเคลื่่�อนไหว เสีียง และข้้อความบรรยายที่่�เข้้าใจได้้ง่่าย
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เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางและโอกาสให้้กัับผู้้�ป่่วยและผู้้�ที่่�สนใจได้้     
ข้้อเสนอแนะ						
จากการพััฒนาสื่่�อวีีดิิทััศน์์ ตามที่่�เสนอไปแล้้ว 
ข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยมีีข้้อเสนอแนะดัังนี้้�
1. ข้้อเสนอแนะการนำำ�ไปใช้้
		1.1 ในการพััฒนาสื่่�อวีีดิิทััศน์์ นอกจาก
จะต้้องมีกี ารวางแผนในขั้้�นตอนการผลิิต สิ่่ง� ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่จ� ะต้้อง
คำำ�นึึงถึึงด้้วยนั้้�นก็็คืือ กลุ่่�มเป้้าหมาย ระดัับความรู้้� อายุุ 
และรููปแบบการนำำ�เสนอ เพื่่�อที่่�จะได้้สร้้างสื่่�อวีีดิิทััศน์์ที่่�
เหมาะสมกัับกลุ่่ม� เป้้าหมาย
1.2 จากการศึึกษาพบว่่า สื่่�อวีีดิิทััศน์์     
สามารถนำำ�มาใช้้เป็็นสื่อ�่ ในการให้้ความรู้้กั� บั ผู้้ป่� ว่ ยได้้ อย่่างมีี 
ประสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�นทางโรงพยาบาล ควรมีีการส่่งเสริิมให้้
สร้้างและพััฒนาวีีดิิทััศน์์ในเรื่่�องอื่่น� ๆเพิ่่�มมากขึ้้�น
1.3 ควรเผยแพร่่ประชาสัั มพั ั นธ์ ์ สื่ ่ � อ
วีีดิิทััศน์์ ผ่่านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลหนองคาย

เรีียนรู้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
1.4 การพััฒนาสื่่�อวีีดิิทััศน์์จะต้้องคำำ�นึึง
ถึึงอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์ในการนำำ�เสนอกัับ  
กลุ่่�มตัวั อย่่าง หากอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์ในการ
นำำ�เสนอมีีปััญหา จะทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้ว
ยตนเอง กัังวนกัับการแก้้ปััญหา ทำำ�ให้้ไม่่มีีสมาธิิในการ
เรีียน
2. ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
		2.1 จากการศึึกษาพบว่่าการพััฒนาสื่่�อ
วีีดิิทััศน์์เป็็นสื่่�อที่่�มีีประสิิทธิิภาพ จึึงควรมีีการพััฒนาสื่่�อ
วีีดิิทััศน์ สำ
์ ำ�หรัับคลิินิิกต่่างๆในโรงพยาบาล
2.2 ควรมีี ก ารศึึ ก ษาถึึ ง ประโยชน์์ ที่่ �        
เจ้้าหน้้าที่่�ได้้รัับจาการนำำ�สื่่�อวีีดิิทััศน์์ เพื่่�อช่่วยลดภาระงาน
ของเจ้้าหน้้าที่่�
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