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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลองศึกษากลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาส่ือ 

วดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอดส าหรับหอ้งปฏิบติัการ 2) เปรียบเทียบความรู้การท าคลอดของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) 
ทกัษะการฝึกปฏิบติัการท าคลอดของนักศึกษาหลงัเรียน และ 4) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท า
คลอด  กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชา BNS 344 การผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 142 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ด าเนินการวิจยัและเก็บรวมรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ส่ือวีดิทศัน์  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล  แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลงัเรียน  
แบบประเมินทกัษะปฏิบติัการท าคลอด  และแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือวดิีทศัน์  วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา สถิติ Wilcoxon Signed Rank test และสถิติ one sample t-test ส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอดมีความยาว
ทั้งหมด 30 นาที แบ่งเป็น 5 หัวขอ้ยอ่ย ซ่ึงมีภาพประกอบและค าบรรยายในแต่ละขั้นตอนอยา่งละเอียด สามารถทบทวนไดด้ว้ย
ตนเองตลอดเวลาตามท่ีตอ้งการ  ผลการวิจยั พบวา่ 1) คะแนนความรู้เร่ืองการท าคลอดหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 2) คะแนน
ทกัษะปฏิบติัการท าคลอดในห้องปฏิบติัการหลงัเรียนรู้ดว้ยส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอดสูงกวา่เกณฑ ์60%  และ 3) คะแนน
ความพึงพอใจต่อส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอดสูงกวา่เกณฑ ์80% อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p<.05 ทั้ง 3 ขอ้ สรุปการใชส่ื้อ
วีดิทัศน์ประกอบการสอนเร่ืองการท าคลอดมีผลส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่ีดีทั้ งด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ 
รวมถึงพึงพอใจท่ีมีส่ือไวใ้หศึ้กษาคน้ควา้นอกเวลาเรียน และยงัใชท้บทวนความรู้ก่อนข้ึนฝึกปฏิบติัท่ีแผนกหอ้งคลอดจริงได ้

 
ค ำส ำคญั : ส่ือวีดิทัศน์  การท าคลอด  นักศึกษาพยาบาล 
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Abstract:  
 This was quasi-experimental research with one-group pretest-posttest design. The objectives of this study were 

1) to develop a video of normal childbirth for nursing skill laboratory; 2) to compare the students’ knowledge of delivery 
before and after self-study by reviewing; 3) to study the students’ scores of practicing delivery skills of the students after 
self-study by reviewing 4)  to study the students’  satisfaction with the video of childbirth. One hundred and forty-two, 
third-year, undergraduate nursing students who enrolled in the first semester of the academic year 2015 ( BNS 344: 
Midwifery II.)  were purposively selected. The instruments used in this study to collect data were a video of delivering 
baby, the demographic data sheet, the pre-post test, the delivery skills rating form, the questionnaire to evaluate students’ 
satisfaction with the video. The data were analyzed by using descriptive statistics, Wilcoxon Signed Rank test, and one 
sample t-test. A 30-minute video consisted of five sections with detailed illustrations and step-by-step narration to enable 
the students to review and study at their own pace, anytime as they wished.  The study revealed that 1)  the mean of 
posttest of the knowledge was higher than the mean of pretest score; 2) the score of practicing for delivery skills in the 
nursing skills laboratory after self-study by reviewing the video was higher than the expected criteria (60% ) ; 3)  the 
students’  satisfaction with the video was significantly higher than the expected criteria ( 80% ) .  The results were 
statistically significant (p < .05) .  In conclusion:  using the video resulted in a much better learning outcome including 
knowledge and practicing skills as well as the students’ satisfaction, particularly when the students were able to use the 
video for their self-study and review it  before their clinical practice in the labor and delivery room. 
 

Keywords: Video Media, Childbirth, Nursing Student. 

1. บทน า 
การคลอดเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แต่เป็นภาวะวิกฤติท่ีผูค้ลอดตอ้งเผชิญในการให้ก าเนิดชีวิต

บุตรของตนเอง  อีกทั้งผูค้ลอดและครอบครัวมีความคาดหวงัวา่การคลอดจะด าเนินไปดว้ยความปลอดภยั (Fox et al., 2010) 
พยาบาลผูท้  าคลอดจึงตอ้งมีความเช่ียวชาญและให้การช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  เพื่อช่วยลดภาวะเส่ียงและป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้นจากการคลอด  ส่งผลให้ผูค้ลอดรู้สึกดีต่อประสบการณ์การคลอดและพึงพอใจต่อการบริการดูแลในระยะ
คลอด  ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของคุณภาพในการให้บริการและการดูแลท่ีดีเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีตอ้งการใหเ้กิด “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภยั” (ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

พยาบาลผูท้  าคลอดท่ีให้บริการดูแลตั้งแต่รับไวใ้นแผนกห้องคลอดจนกระทั่งส้ินสุดการคลอด เป็นพยาบาล
วชิาชีพท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้  ส าหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ท่ีจะข้ึนฝึกปฏิบติังานกบัผูค้ลอดจริงนั้น ยงั
ไม่มีประสบการณ์การท าคลอดมาก่อน  จึงมีความวิตกกงัวลสูง ไม่มัน่ใจในการท าคลอด โดยเฉพาะการท าคลอดคร้ังแรก 
ดงันั้นหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์จึงมีการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นความรู้และทกัษะปฏิบติัให้แก่นักศึกษาก่อนการข้ึนฝึก
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ปฏิบัติจริง  ในปัจจุบันการพฒันาหลักสูตรเป็นลักษณะเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ผูส้อนจึงตอ้งจัดการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนในยคุศตวรรษท่ี 21  โดยการประยกุตใ์ชส่ื้อเทคโนโลย ี และกิจกรรมเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะการเรียนรู้ (เจนศึก  โพธิศาสตร์, 2555) ส่ือการสอนท่ีมีภาพจริง  เห็นการเคล่ือนไหวและขั้นตอนต่าง ๆ จะท าให้เกิด
แรงดึงดูดใจ  ยิง่มีขอ้ความและเสียงบรรยายจะท าให้นกัศึกษาเขา้ใจมากข้ึนกวา่การเรียนในต าราหรือฟังจากอาจารยบ์รรยาย
อยา่งเดียว (ปราณีรัตน์  แสงเกษตรชยั, 2556)  

ส่ือการสอนส าหรับฝึกปฏิบติัของนกัศึกษาพยาบาลท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้และทกัษะการปฏิบติันั้นจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่  เพราะจะช่วยเสริมความรู้ ท าใหเ้กิดความช านาญและความมัน่ใจในการปฏิบติัมากข้ึน ในปัจจุบนัส่ือ
มลัติมีเดียท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ข่าวสารไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอบเขต
จ ากดัทั้งเร่ืองเวลาและสถานท่ี (อ านาจ สุคนเขตร์, 2549) ช่วยใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้นอกเหนือจากเอกสารประกอบการ
สอนหรือต าราดว้ยตนเองเพื่อใหป้ระสิทธิภาพการรับรู้เพ่ิมสูงข้ึน  ทบทวนไดบ่้อยคร้ังตามความตอ้งการ ลดความเครียดลง  
และสามารถฝึกในสถานการณ์จ าลองจนเกิดความมัน่ใจซ่ึงเป็นการช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดเ้ม่ือตอ้งฝึกปฏิบติักบั
ผูป่้วยจริง นอกจากน้ีการเรียนรู้จากส่ือวดิีทศัน์ท่ีใหค้วามรู้สึกใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริงยงัสามารถเร้าความสนใจ  ช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจสถานการณ์ต่าง ๆ และเห็นขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองมากข้ึน รวมถึงการมีเสียงดนตรีสอดแทรกยงัเป็นการช่วยให้
ผูเ้รียนผ่อนคลายได ้(วภิา อุตมฉนัท์, 2544, จิณพิชญช์า มะมม, 2555) การใชว้ดิีทศัน์ประกอบการเรียนจะท าใหผู้เ้รียนมีการ
รับรู้เพ่ิมมากข้ึน  ความบนัเทิงจากส่ือจะเป็นส่ิงเร้าให้ผูเ้รียนอยากดูต่อและไดส้าระความรู้ท่ีส าคญัตามท่ีผูส้อนออกแบบไว ้ 
ท าให้เพ่ิมความมัน่ใจและเกิดกระบวนการเรียนรู้  และวดิีทศัน์เป็นส่ือท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนได ้(Ljubojevic et al., 
2014)  จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่พบงานวจิยัการสร้างส่ือการสอนส าหรับนกัศึกษาพยาบาลเร่ืองการท าคลอด  
มีเพียงบทสัมภาษณ์การถอดบทเรียนเพื่อสร้างแนวทางการปฏิบติัท่ีดีส าหรับการนิเทศการท าคลอดท่ีเสนอแนะให้ทบทวน
ขั้นตอนการท าคลอด  การสาธิตกับหุ่น  และจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสสังเกตการท าคลอดจริงก่อนฝึกปฏิบัติใน
โรงพยาบาล (จิราพร อุดมกิจพิพฒัน์, 2553)  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิตมีการเรียนการสอนวชิาผดุงครรภ ์2 ซ่ึงเป็นวิชาท่ีใชเ้ตรียมความพร้อมให้
นกัศึกษาก่อนข้ึนฝึกปฏิบติัจริงท่ีโรงพยาบาล  ในปีท่ีผ่านมาพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่จะรู้สึกกดดนัเน่ืองจากการท าคลอด
เป็นการดูแลรับผิดชอบชีวิตซ่ึงอยูใ่นภาวะวิกฤติท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ยายามปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อให้
นกัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติัท าคลอดจนผ่านตามเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด  แต่ชัว่โมงการเรียนการสอนมีเวลาจ ากดัเพียง 
9 ชัว่โมงต่อนกัศึกษาจ านวน 15 คนต่อกลุ่ม  โดยมีทั้งหมด 5 กลุ่ม  ท าให้นักศึกษาไดฝึ้กซอ้มก่อนสอบทกัษะปฏิบติัเพียง 
คนละ 1-2 รอบซ่ึงส่วนมากบอกวา่ไม่เพียงพอ  รู้สึกยงัลืมขั้นตอนบางอยา่งและยงัไม่มัน่ใจ  ท าให้นกัศึกษามีความต่ืนเตน้  
วติกกงัวลและกดดนัในการฝึกท าคลอด  ส าหรับส่ือการสอนเร่ืองการท าคลอดของคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีเคยท าไวน้ั้น มีอายุ
นานกว่า 10 ปีมาแลว้ ซ่ึงวสัดุอุปกรณ์ในวิดีทัศน์ไม่เหมือนในปัจจุบันและขาดรายละเอียดส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติ
บางอยา่ง  เม่ือน าส่ือชุดเดิมมาใชป้ระกอบการสอน ท าให้ผูส้อนตอ้งอธิบายเพ่ิมเติมและสาธิตใหม่ทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียน
กลุ่ม  นอกจากน้ียงัพบวา่นกัศึกษาตอ้งการส่ือท่ีสามารถใชท้บทวนและฝึกเองไดเ้ม่ืออยูท่ี่บา้น  ดงันั้นผูว้จิยัในฐานะอาจารย์
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ผูส้อนในรายวชิาการผดุงครรภ ์2 จึงสนใจจะพฒันาส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอดเพื่อใชป้ระกอบการสอนในหอ้งปฏิบติัการ
และให้นกัศึกษาใชเ้สริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือช่วยลดความวิตกกงัวล  ความเครียด  เพ่ิมความรู้  ความมัน่ใจ  และ
ทกัษะในการฝึกปฏิบติัทั้งในหอ้งปฏิบติัการและการท าคลอดจริงท่ีโรงพยาบาลต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อพฒันาส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอด  
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้การท าคลอดของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. เพื่อศึกษาคะแนนทกัษะการปฏิบติัการท าคลอดของนกัศึกษาหลงัเรียน 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอด 

 

3. สมมตฐิานการวจิยั  
1. ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เร่ืองการท าคลอดหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
2. ค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะปฏิบติัการท าคลอดหลงัเรียนสูงกวา่หรือเท่ากบัเกณฑ ์ร้อยละ 60 
3. ความพึงพอใจต่อส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอดสูงกวา่หรือเท่ากบัเกณฑ ์ร้อยละ 80 

 

4. วธีิด าเนินการวจิยั  
ประชากรท่ีเขา้ถึงในการศึกษาคร้ังน้ีคือนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต เลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 142 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวจิยั คือ ส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอด  ซ่ึง

ผา่นการตรวจสอบคุณภาพของส่ือจากมีผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรียนรู้ก่อนน ามาใชก้บันกัศึกษา  
แลว้ทดสอบประสิทธิภาพของส่ือโดยใหน้กัศึกษาจ านวน 28 คนทดลองใชส่ื้อการสอน สอบถามความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
และขอ้บกพร่อง น ามาปรับปรุงเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ ก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุเกรดเฉล่ียสะสม 
2) แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัเรียนด้วยส่ือวีดิทัศน์เร่ืองการท าคลอด จ านวน 20 ขอ้ ก าหนดให้คะแนน    

ขอ้ละ 0.5 คะแนน เม่ือตอบถูก แต่ถา้ตอบผิด ไม่ตอบหรือตอบมากกวา่ 1 ตวัเลือกให้ 0 คะแนน คะแนนมีค่าอยู่ระหว่าง     
0-20 โดยคะแนนเต็มเท่ากบั 10 คะแนน และการสอบผ่านเกณฑ์คือ เท่ากบัหรือมากกวา่ ร้อยละ 60 คือ 6 คะแนนข้ึนไป 
(CVI=1, P= .58, r= .22)   

3) แบบประเมินทกัษะปฏิบติัการท าคลอดในหอ้งปฏิบติัการ มีจ านวน 12 ขอ้ การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดบั คือ ดีมาก ดี พอใช ้และควรปรับปรุง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3, 2, 1 และ 0 ตามล าดบั  คะแนนรวมมีค่า
ระหว่าง 0-36 คะแนน  เกณฑ์การแปลความหมายทักษะการปฏิบัติ โดยน าคะแนนมาแบ่งระดบัตามเกณฑ์ของ Bloom 
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(1979) คือ คะแนนร้อยละ 0-59 เป็นระดบัต ่า  ร้อยละ 60-79 เป็นระดบัปานกลาง และร้อยละ 80-100 เป็นระดบัสูง (CVI=1, 
Reliability= 0.84)   

4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอด มีจ านวน 17 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ความ 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้นการน าเสนอ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ และดา้นความพึงพอใจในภาพรวม ลกัษณะค าตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ 
คะแนนรวมมีค่าระหวา่ง 17-85 คะแนน  เกณฑ์การแปลความหมายระดบัความพึงพอใจแบ่งเป็น 3 ระดบั ตามเกณฑ์ของ 
Bloom คือ คะแนนเฉล่ีย 4.00-5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจระดบัมาก  คะแนนเฉล่ีย 3.00-3.99 หมายถึงมีความพึงพอใจ
ระดบัปานกลาง  และ คะแนนเฉล่ีย 1.00-2.99 หมายถึงมีความพึงพอใจระดบันอ้ย (CVI=1, Reliability 0.95)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังได้รับอนุญาตจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการ
ด าเนินการวิจยักบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ผูว้จิยัเขา้พบนกัศึกษาโดยช้ีแจงโครงการและกระบวนการในการท าวจิยั  วตัถุประสงค ์ 
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  ตลอดจนช้ีแจงให้ทราบวา่มีสิทธิในการเขา้ร่วมหรือปฏิเสธได้
โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  เม่ือนกัศึกษายนิยอมจึงใหเ้ซ็นลงนามในแบบฟอร์ม แลว้
ใหท้ าแบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมกนัทุกคน จากนั้นอธิบายวธีิการเรียนการสอนคือให้นกัศึกษาดูส่ือวดิีทศัน์ร่วมกบัการฝึก
ปฏิบติั โดยสามารถดูส่ือแบบ online ผ่าน LMS หรือ Youtube และสามารถ download ไวใ้นโทรศพัท์มือถือเพ่ือดูแบบไม่ 
online ได ้ และในชัว่โมงเรียนสามารถสอบถามประเด็นท่ีสงสัยได้ในขณะฝึกปฏิบัติได ้และสาธิตยอ้นกลบักบัอาจารย์
ผูส้อนในชัว่โมงเรียนท่ี 1-5 จนเกิดความมัน่ใจ  จากนั้นจะมีการสอบปฏิบติัในชัว่โมงท่ี 6-9 ของการเรียนการสอน และ
สุดทา้ยจะทดสอบความรู้หลงัเรียน  ท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อส่ือวดิีทศัน์  

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการบรรยายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ใชส้ถิติ Wilcoxon Signed 
Rank test ในการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนความรู้เร่ืองการท าคลอดก่อนและหลงัเรียน สถิติ one sample t-test 
ในการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทกัษะปฏิบติัการท าคลอดในหอ้งปฏิบติัการหลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 60 และ
คะแนนความพึงพอใจกบัเกณฑร้์อยละ 80 
 

5. ผลการวจิยั 
พบวา่ ส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอดมีความยาวทั้งหมด 30 นาที  แบ่งออกเป็น 5 หัวขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่ 1) บทน าเขา้สู่การ

ท าคลอดและการเตรียมสถานท่ีก่อนการท าคลอด 2) การเตรียมอุปกรณ์ในการท าคลอด 3) ขั้นตอนการช่วยเหลือในการท าคลอด
ทารก 4) การท าคลอดรก และ 5) การตรวจรก ซ่ึงมีภาพประกอบและค าบรรยายในแต่ละขั้นตอนอยา่งละเอียด สามารถทบทวน
ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลาตามท่ีตอ้งการ ส าหรับผลลพัธ์ของการใชส่ื้อวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอด มีดงัน้ี 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 142 คน พบวา่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.80) เป็นเพศหญิง เขา้รับการศึกษาท่ีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตในปีการศึกษา 2556 (ร้อยละ 82.40) เกรดเฉล่ียสะสมอยู่ระหว่าง 2.40-3.72  เกรดเฉล่ีย
สะสมเฉล่ีย 2.81 (SD=0.40)  และเกรดเฉล่ียสะสมอยูร่ะหวา่ง 2.50-2.99 มากท่ีสุด (ร้อยละ 40.80) 
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2) คะแนนความรู้เร่ืองการท าคลอดของนกัศึกษา (คะแนนเตม็ 10) ก่อนเรียนมีค่าระหวา่ง 0.5-8.5 คะแนน คะแนน
เฉล่ีย 6.19 คะแนน (SD=1.163) หลงัเรียนมีค่าระหวา่ง 4.0-10.0 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 8.13 คะแนน (SD=1.015) และเม่ือ
ทดสอบการกระจายของขอ้มูลพบวา่ไม่เป็นโคง้ปกติ จึงเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลงัเรียนดว้ยคา่สถิติ Wilcoxon 
Signed Ranks test พบวา่คะแนนความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p = .000 ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลงัเรียน 

คะแนนความรู้ 
เร่ืองการท าคลอด 

พสัิย X SD 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Z p-value 

ก่อนเรียน 0.5-8.5 6.19 1.163 
69.16 8922.00 -9.795 .000 

หลงัเรียน 4.0-10.0 8.13 1.015 
 

3) คะแนนทกัษะปฏิบติัการท าคลอดของนกัศึกษา (คะแนนเตม็ 36) ภายหลงัเรียนดว้ยส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอด 
มีค่าระหวา่ง 4-36 คะแนน  คะแนนเฉล่ีย 30.0 คะแนน (SD = 5.043) เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทกัษะปฏิบติัการท าคลอดกบั
เกณฑร้์อยละ 60 ดว้ยค่าสถิติ One Sample  t-test  พบวา่คะแนนทกัษะปฏิบติัการท าคลอดหลงัเรียนดว้ยส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการ
ท าคลอดสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p = .000 ดงัตารางท่ี 2  
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะปฏิบติัการท าคลอดกบัเกณฑร้์อยละ 60  

 

4) ความพึงพอใจต่อส่ือวีดิทัศน์เร่ืองการท าคลอดโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดบัมาก ค่าคะแนนความพึงพอใจอยู่
ระหวา่ง 66-85 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 79.26 คะแนน (SD = 6.13) และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษากบั
เกณฑร้์อยละ 80 ดว้ยค่าสถิติ One Sample t-test พบวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อส่ือวดิีทศัน์ของนกัศึกษาสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p = .000 ดงัตารางท่ี 3  
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้ดว้ยส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอดกบัเกณฑร้์อยละ 80 

 
คะแนนต ่าสุด-สูงสุด 

ที่เป็นไปได้ 
คะแนนต ่าสุด-สูงสุด 
ของข้อมูลวจิัย 

XSD 
One Sample 

t-test 
p-value 

คะแนนความพึงพอใจ 17-85 66-85 79.336.09 21.36 .000 

เกณฑร้์อยละ 80   68   
 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจต่อส่ือวีดิทศัน์รายขอ้ทั้งหมด พบวา่ขอ้ท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ส่ือวีดิทศัน์ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจในการฝึกปฏิบติัการท าคลอดดว้ยตนเองไดม้ากข้ึน รองลงมาคือ เน้ือหามี

 คะแนนต ่าสุด-สูงสุด 
ที่เป็นไปได้ 

คะแนนต ่าสุด-สูงสุด 
ของข้อมูลวจิัย 

XSD 
One Sample 

t-test 
p-value 

คะแนนทกัษะปฏิบติัการท าคลอด 0-36 4-36 30.05.043 18.903 .000 

เกณฑร้์อยละ 60   22.0 
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ความเหมาะสม มีขั้นตอนท่ีท าใหฝึ้กปฏิบติัไดจ้ริง และส่ือวดิีทศัน์ควรน าไปใชป้ระกอบการฝึกปฏิบติัในปีต่อไป ตามล าดบั 
ซ่ึงแต่ละดา้นท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรก ดงัตารางท่ี 4  
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัความพึงพอใจ 

ความพงึพอใจรายข้อ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง 

X  SD 
จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 

ด้านเน้ือหา 
1. เน้ือหามีความเหมาะสม  มีขั้นตอนท่ีท าให้ฝึกปฏิบติัไดจ้ริง 

 
98 (69.00) 

 
35 (24.60) 

 
1 (0.70) 

 
4.72  0.47 

2. วีดิทศัน์น้ีท  าให้เกิดความเขา้ใจง่ายกวา่การศึกษาจากต าราเรียน 96 (67.60) 37 (26.10) 1 (0.70) 4.72  0.47 
3. เน้ือหาในวีดิทศัน์ตรงตามความคาดหวงัของนกัศึกษา 87 (61.30) 47 (33.10) - 4.65  0.48 
ด้านการน าเสนอ 
1. การน าเสนอมีความต่อเน่ืองเขา้ใจง่าย 

 
88 (62.00) 

 
42 (29.60) 

 
4 (2.80) 

 
4.63  0.54 

2. ภาพประกอบมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 94 (66.20) 39 (27.50) 1 (0.70) 4.69  0.48 
3. ภาพเคล่ือนไหวมีความเหมาะสม  ชดัเจน  และเขา้ใจง่าย 87 (61.30) 45 (31.70) 2 (1.40) 4.63  0.51 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ส่ือวีดิทศัน์ท  าให้มีความรู้ความเขา้ใจในการฝึกปฏิบติัการท า

คลอดดว้ยตนเองไดม้ากข้ึน 

 
99 (69.70) 

 
35 (24.60) 

 
- 

 
4.740.44 

2. ส่ือวีดิทศัน์ควรน าไปใชป้ระกอบการฝึกปฏิบติัในปีต่อไป 97 (68.30) 37 (26.10) - 4.720.45 
3. ส่ือวีดิทศัน์ช่วยเสริมทกัษะการฝึกปฏิบติัของตนเอง 96 (67.60) 38 (26.8) - 4.720.45 
 

6. การอภิปรายผล  
 ผลลพัธ์ของการใชส่ื้อวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอดเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

6.1 ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เร่ืองการท าคลอดหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p < .05 อธิบาย
ไดว้า่  ส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอดมีเน้ือหาท่ีตรงกบัจุดประสงคข์องการเรียนรู้  ซ่ึงส่ือมีการเรียงล าดบัเน้ือหาขั้นตอนการ
ฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ชดัเจน เขา้ใจง่าย  มีภาพประกอบท่ีสมจริง  เม่ือน าส่ือวีดิทศัน์มาใชใ้นการเรียนการสอนจึงช่วยให้
ผูเ้รียนมีความสนใจและเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน  เพราะการฝึกปฏิบติัการท าคลอดน้ีเป็นคร้ังแรกในชีวติของนกัศึกษาแมจ้ะผา่น
การเรียนทฤษฎีท่ีเป็นการบรรยายมาแลว้แต่ความรู้ความเขา้ใจยงัไม่ลึกซ้ึง ดงันั้น ส่ือวีดิทศัน์จึงสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
ความเขา้ใจมากข้ึนและใชท้บทวนดว้ยตนเองบ่อยคร้ังไดต้ามเท่าท่ีตอ้งการ  เป็นการเรียนรู้ท่ีอิสระแมมี้หรือไม่มีผูช่้วยใน
การเรียนรู้ก็ตาม ผลการศึกษาท่ีไดจึ้งสนบัสนุนสมมติฐานท่ีวา่ผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรู้ดว้ยส่ือวีดิทศัน์มีคะแนนความรู้หลงั
เรียนมากกวา่ก่อนเรียน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการพยาบาลผูป่้วยเด็กท่ีไดรั้บการพ่นยา
แบบฝอยละออง ซ่ึงมีภาพและขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน พบวา่ คะแนนความรู้หลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p=.01) (สุจิตรา เอิบอาบ และ สุณีย ์ลีวิรัตน์, 2557) และการศึกษาเก่ียวกบัการใชส่ื้อวีดิทศัน์เพ่ือสอนผูป่้วยให้มี
ความรู้และสามารถปฏิบติัตวัหลงัไดรั้บการฉีดยาชาเขา้ช่องไขสันหลงัเปรียบเทียบกบัการบรรยาย  พบวา่ ผูป่้วยมีความรู้
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เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.001) และสามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งมากกวา่การสอนแบบบรรยายอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<.001) (บุญธิดา ลิมาพงษภ์าสและคณะ, 2558) และจากความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือวดิีทศัน์การท าคลอด 
สรุปได้ว่า  เป็นส่ือท่ีมีประโยชน์  เขา้ใจง่าย  การเห็นภาพจริงท าให้จดจ าวิธีการหรือขั้นตอนในการท าคลอดไดม้ากข้ึน  
สามารถดูซ ้ าไดทุ้กเวลาเม่ือตอ้งการทบทวนความรู้  

6.2 ค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะปฏิบติัการท าคลอดหลงัเรียนเท่ากบัหรือสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี p < .05 อธิบายไดว้า่ ส่ือในการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้  มีความเป็นรูปธรรม  ความเขา้ใจ
ง่าย มีภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวท่ีเป็นสถานการณ์จริงพร้อมทั้งมีเสียงบรรยายประกอบสามารถเร้าความสนใจของผูเ้รียน
ได ้ ท าให้เกิดความเขา้ใจสถานการณ์และเห็นความต่อเน่ืองตามล าดบัขั้นตอนการปฏิบติัจากส่ือวดิีทศัน์ไดเ้ป็นอยา่งดี  อีก
ทั้งส่ือวีดิทศัน์น้ีไม่มีขอบเขตจ ากดัทั้งเวลาและสถานท่ีในการทบทวนเพราะสามารถเปิดดูซ ้ า ๆ ไดต้ามเท่าท่ีตอ้งการ และ
จากค าถามการประเมินผลหลงัจากใชส่ื้อวดิีทศันก์ารท าคลอด คือ “ส่ิงท่ีท าใหน้กัศึกษาสามารถฝึกทกัษะปฏิบติัการท าคลอด
ไดดี้คืออะไรบา้ง?” ส่วนใหญ่ตอบวา่การดูวีดิทศัน์ทบทวนหลาย ๆ รอบ  ท าความเขา้ใจในวิธีการท าคลอด  และฝึกปฏิบติั
กบัหุ่นบ่อย ๆ  ตวัอยา่งความคิดเห็น เช่น  “ส่ือช่วยให้นกัศึกษาสามารถสอบผ่านทกัษะปฏิบติัได ้เพราะถา้ไม่เขา้ใจเน้ือหา
ส่วนไหนในชั้นเรียนก็สามารถมาดู VDO ซ ้ าได”้ “การท าความเขา้ใจและฝึกซ้อมบ่อย ๆ ให้เพ่ือนช่วยฟังเเลว้บอกว่าลืม
อะไร ตอ้งท าอะไรขั้นตอนไหนและท่ีท าอยูเ่ป็นอยา่งไรบา้ง” หรือ “การดูวีดีโอเพื่อเป็นแนวทางในการสอบปฏิบติั แลว้
ทบทวนจากเน้ือหาท่ีอาจารยส์อนและดูวีดีโอประกอบดว้ยท าให้เขา้ใจมากข้ึน” เป็นตน้ ผลการศึกษาท่ีไดจึ้งสนับสนุน
สมมติฐานท่ีวา่ผูเ้รียนท่ีใชส่ื้อวีดิทศัน์ช่วยสอนมีคะแนนทกัษะปฏิบติัการท าคลอดเท่ากบัหรือสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อย
ละ 60  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเก่ียวกับการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของ จิตต์ระพี บูรณศกัด์ิ และคณะ (2557) ท่ี
พบวา่ส่ือการตรวจครรภท์ าใหผู้เ้รียนมีคะแนนความรู้และทกัษะการตรวจครรภห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และสูงกวา่กลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p=.000 และการศึกษาของ จิณพิชญช์า มะมม (2555) ท่ีพบวา่ส่ือการท าแผลกดทบัช่วย
ให้ผูเ้รียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้และคะแนนทกัษะปฏิบติัการท าแผลกดทบัสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี p=.01 หรือการศึกษาของ สุจิตรา เอิบอาบ และสุณีย ์ลีวิรัตน์ (2557) ท่ีพบว่าส่ือการพ่นยาแบบฝอยละอองให้กับ
ผูป่้วยเด็ก ท าใหพ้ยาบาลผูดู้แลผูป่้วยเด็กมีคะแนนทกัษะการพน่ยาหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=.
01)  

6.3 ความพึงพอใจต่อส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอดสูงกวา่หรือเท่ากบัเกณฑ ์ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
p < .05 อธิบายไดว้า่ส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอดโดยภาพรวมและรายดา้นมีความตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน เช่น ดา้น
เน้ือหามีความเหมาะสมและมีขั้นตอนท่ีท าให้ฝึกปฏิบัติได้จริง  ด้านการน าเสนอก็มีภาพประกอบซ่ึงเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บคือเป็นส่ือท่ีท าให้มีความรู้ความเขา้ใจในการฝึกปฏิบติัการท าคลอดดว้ยตนเอง
ไดดี้มากข้ึน เป็นตน้  และส่ือวีดิทศัน์การท าคลอดน้ีมีประสิทธิภาพท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการท าคลอดในทุก
ขั้นตอนได้เขา้ใจยิ่งข้ึน เน่ืองจากส่ือวีดิทัศน์ประกอบด้วยขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวประกอบการบรรยาย
เน้ือหาขั้นตอนการท าคลอดท่ีสั้น กระชบั ตรงประเด็น ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจและท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจง่ายข้ึน อีกทั้ง
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ใชเ้วลาในการเรียนไดอ้ยา่งอิสระ เน่ืองจากส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอดเป็นส่ือท่ีสามารถใชเ้รียนรู้แบบ Online ผ่านทาง 
Internet ในระบบ LMS ของมหาวิทยาลยั หรือผ่านทาง Youtube หรือใชแ้บบ Offline ดว้ยการ Load วดิีทศัน์ไวใ้นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือเพื่อเปิดดูไดต้ลอดเวลา  ตลอดจนการทบทวนความรู้ในการปฏิบติัทกัษะการท าคลอดก่อน
การปฏิบติัจริงในห้องปฏิบติัการไดต้ามความตอ้งการ  ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจิตตร์ะพี บูรณศกัด์ิ และ
คณะ (2557) ซ่ึงพบว่านักศึกษาท่ีเรียนรู้ด้วยส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการตรวจครรภ์มีความพึงพอใจต่อการใช้
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดบัมากถึงมากท่ีสุด และการศึกษาของจิณพิชญ์ชา มะมม (2555) ท่ีพบวา่นักศึกษาท่ีเรียนรู้
ดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการท าแผลกดทบัมีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อในระดบัมาก  
 

7. บทสรุป 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงก่ึงทดลองกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลองมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) พฒันาส่ือวดิีทศัน์

เร่ืองการท าคลอดส าหรับห้องปฏิบติัการ 2) เปรียบเทียบความรู้การท าคลอดของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) ทกัษะ
การฝึกปฏิบติัการท าคลอดของนักศึกษาหลงัเรียน และ 4) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอด 
ผูว้ิจัยได้สร้างส่ือวีดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา BNS 344 การผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 142 คน เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยให้
นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน แลว้เรียนรู้ทักษะปฏิบัติผ่านส่ือวีดิทัศน์เร่ืองการท าคลอดร่วมกับการสาธิตของ
อาจารย ์ จากนั้นประเมินทกัษะปฏิบติัการท าคลอด  ท าแบบทดสอบความรู้หลงัเรียน  และประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา
ท่ีมีต่อส่ือวดิีทศัน์ ผลการวจิยัพบวา่ส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอดมีความยาวทั้งหมด 30 นาที คะแนนหลงัเรียนรู้ดว้ยส่ือวดิีทศัน์
เร่ืองการท าคลอดสูงกวา่ก่อนเรียน คะแนนทกัษะปฏิบติัการท าคลอดในห้องปฏิบติัการหลงัเรียนรู้ดว้ยส่ือวีดิทศัน์สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60  และคะแนนความพึงพอใจต่อส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอดสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 80 อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ี p=.000 จึงสรุปไดว้า่ การใชส่ื้อวีดิทศัน์ประกอบการสอนเร่ืองการท าคลอดมีผลส่งเสริมให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่ี
ดีทั้งดา้นความรู้และทกัษะปฏิบติั รวมถึงพอพึงใจท่ีมีส่ือไวใ้หศึ้กษาคน้ควา้นอกเวลาเรียน และยงัใชท้บทวนความรู้ก่อนข้ึน
ฝึกปฏิบัติท่ีแผนกห้องคลอดจริงได้ ขอ้เสนอแนะ ส่ือวีดิทศัน์ช่วยสอนสามารถท าให้ความรู้และทักษะทางการพยาบาล
เพ่ิมข้ึน  เป็นส่ือท่ีมีประโยชน์จึงควรสนบัสนุนการสร้างและการใชส่ื้อวดิีทศัน์ในการเรียนการสอนทางคลินิกของนกัศึกษา
พยาบาลในหัวขอ้อ่ืน ๆ โดยเฉพาะทกัษะปฏิบติัท่ีใชจ้ริงในหอผูป่้วย  และเพื่อเป็นการยนืยนัประสิทธิภาพของส่ือวีดิทศัน์
การท าคลอดควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หรือท าการพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพ
ของส่ือท่ีมีความทนัสมยัยิง่ข้ึน เช่น การจดัการสอนทางส่ือหนา้เวบ็ (Web-based tutorial) เพ่ือเปรียบเทียบกบัการสอนดว้ย
วธีิบรรยายแบบเดิม เป็นตน้  
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8. กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีให้ทุนสนับสนุนการวิจยัผ่านศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน 
ขอบคุณคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจัย ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนยน์วตักรรมการเรียนรู้ท่ีให้ความช่วยเหลือในการพฒันาส่ือวดิีทศัน์เป็นอยา่งดี ผูท้รงคุณวฒิุ
ทุกท่านและท่ีปรึกษาโครงการวจิยัท่ีคอยใหค้  าช้ีแนะอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่  
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