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บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งหลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กกับวิธกี ารสอนแบบปกติ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
ระหว่างการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กบั วิธกี ารสอนแบบปกติ
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ แบ่งเป็น
กลุม่ ละ 30 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการดำ�เนินการวิจยั คือ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งหลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก
ทดลองใช้ มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.67 อยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ = 4.73 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน =
0.16 2) คูม่ อื หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก 3) แบบทดสอบความรูก้ อ่ นและหลังเรียน ทดลองใช้หาค่าความเชือ่ มัน่
มีคา่ KR-20 เท่ากับ 0.84 4) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอน ทดลองใช้มคี า่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า 1) คะแนนเฉลีย่ ความรูห้ ลังเรียนของกลุม่ ทีเ่ รียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งหลักการและเทคนิค
การพยาบาลเด็กมากกว่ากลุม่ ทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 2) คะแนนเฉลีย่ ปฏิบตั ิ
หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กของกลุม่ ทีเ่ รียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุม่ ทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 3) คะแนนเฉลีย่ ความ
พึงพอใจในการเรียนของกลุม่ ทีเ่ รียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และกลุม่ ทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารสอนแบบปกติในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากแต่ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งหลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กเป็นแหล่งเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
วิธหี นึง่ ทีใ่ ช้ควบคูก่ บั วิธกี ารสอนแบบปกติ เพือ่ เสริมการเรียนรูก้ อ่ นฝึกปฏิบตั แิ ละนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียน
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Abstract
The purposes of this quasi-experimental research were to: 1) compare learning achievements of
the students who learned with the electronic books entitled “Principles of Pediatric Nursing” with
the students who learned by the traditional teaching; and 2) compare the satisfaction of students
who learned with the electronic books entitled “Principles of Pediatric Nursing” with the students
who learned by the traditional teaching. There were 30 participants in each group selected from the
third-year nursing students at the Faculty of Nursing, Saint Louis College. Research instruments included:
1) the electronic books entitled “principles of pediatric nursing”; 2) the printed-manual of the principles
of pediatric nursing procedures; 3) an achievement test; KR-20 was 0.84; 4) procedure checklist;
5) a questionnaire to measure student satisfaction with electronic book teaching and traditional
teaching; Cronbach’s alpha coefficient was 0.94.
The findings of this study were as follows: 1) Paired t-test revealed significantly higher Principles
of Pediatric Nursing knowledge average scores in the post-test of the students who learned with the
electronic books than the pre-test scores (p<.001); 2) mean scores on performing principles of
pediatric nursing of the students who learned with the electronic books was significantly higher than
the students who learned by the traditional teaching (p<.001); and 3) mean score of satisfaction on
learning with the electronic book and traditional teaching were at high level, but not significant differences.
The results indicated that an electronic book was found to increase academic achievement of both
knowledge and skill of principles of pediatric nursing. The use of electronic book to enhance learning
process complements traditional teaching.
Keywords: electronic book, principle of pediatric nursing, learning achievement, satisfaction, nursing student
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บทนำ�

วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพเชิงปฏิบัติ ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนจึงประกอบไปด้วยการสอนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ผู้สอนต้องวางแผนจัดการเรียนการสอนที่
สามารถเสริมสร้างทักษะทัง้ 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ การจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถให้ผู้เรียนนำ�ความรู้ภาค
ทฤษฎีไปใช้ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง ไม่ท�ำ ให้เกิดอันตรายแก่
ผู้รับบริการ เป็นหัวใจสำ�คัญของการเรียนการสอนพยาบาล
ศาสตร์1
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555 วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 เป็น
รายวิชาภาคปฏิบัติ สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยนักศึกษา
ต้องผ่านการเรียนรายวิชาหลักการพยาบาลพืน้ ฐานซึง่ เน้นหลัก
การพยาบาลในผู้รับบริการผู้ใหญ่ และต้องผ่านการเรียน
รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ 1 และ 2 ซึง่ เป็นรายวิชา
ภาคทฤษฎี ถึงแม้วา่ อาจารย์ผสู้ อนได้สอดแทรกหลักการและ
เทคนิคการพยาบาลเด็กอยู่ในรายวิชาภาคทฤษฎีไว้บ้างแล้ว
แต่เมื่อนักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะต้องมีการ
เตรียมความพร้อม และฝึกทักษะเพือ่ ให้มคี วามแม่นยำ�ในหลัก
การและเทคนิคการพยาบาลเด็กมากขึ้น เนื่องจากการดูแล
ให้การพยาบาลเด็กป่วย พยาบาลต้องกระทำ�ด้วยความละเอียด
นุม่ นวล รอบคอบ มีความมัน่ ใจ มีทกั ษะความชำ�นาญพอทีจ่ ะ
ทำ�ให้การดูแลพยาบาลเด็กป่วยนัน้ มีความปลอดภัยและสุขสบาย
ดังนัน้ ผูเ้ รียนและผูส้ อนต้องมีความเข้าใจตรงกันในการฝึกปฏิบตั ิ
หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก ซึ่งการสอนแบบปกติ
ผู้ ส อนจั ด ทำ � คู่ มื อ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ห ลั ก การและเทคนิ ค การ
พยาบาลเด็ก เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนได้มแี นวทางในการสังเกตการ
สาธิตของผู้สอน ได้ทบทวนวิธีการปฏิบัติจากคู่มือก่อนสอบ
สาธิตย้อนกลับก่อนฝึกปฏิบตั งิ านจริง จากผลการเตรียมความ
พร้อม และการฝึกปฏิบตั งิ านของปีทผ่ี า่ นๆ มาพบว่าการสอบ
สาธิตย้อนกลับมีนกั ศึกษาบางส่วนสอบไม่ผา่ นครัง้ ที่ 1 จะต้อง
สอบซ้ําจนกว่าจะผ่านจึงจะฝึกปฏิบัติงานได้ และเมื่อไปฝึก
ปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ว่ ยจริงมีนกั ศึกษาบางรายไม่สามารถจดจำ�
ขัน้ ตอนต่างๆ ได้ทง้ั หมด อาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั จิ ะต้องกำ�กับ
ดูแลอย่างใกล้ชดิ เมือ่ สอบถามนักศึกษาพบว่าไม่ได้ทบทวนคูม่ อื
หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก ก่อนจะขึน้ ฝึกปฏิบตั งิ าน

เนื่องจากเป็นตัวหนังสือที่อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด ไม่น่า
อ่าน และลืมขัน้ ตอนทีอ่ าจารย์สาธิตให้ดกู อ่ นฝึกปฏิบตั งิ าน
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาคูม่ อื หลักการ
และเทคนิคการพยาบาลเด็กจากทีเ่ ป็นหนังสือกระดาษให้เป็น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนเนื้อหาที่อธิบาย
โดยใช้ค�ำ หลัก กะทัดรัด มีภาพวาดประกอบคำ�อธิบาย มีภาพ
เคลื่อนไหวที่เป็นวีดีทัศน์ แสดงการสาธิตวิธีการปฏิบัติซ่ึง
นักศึกษาสามารถเปิดดูซา้ํ เมือ่ ใดก็ได้ลดระยะเวลาและภาระงาน
ที่อาจารย์จะต้องสาธิตวิธีการปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนกลุ่ม
นักศึกษา นอกจากนี้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีเสียงเพลง
ประกอบเพื่อช่วยให้นักศึกษาผ่อนคลายความตึงเครียด และ
ช่วยเร้าความสนใจ นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วย
ตนเอง ตรวจสอบความเข้าใจได้ด้วยการทำ�แบบฝึกหัดหลัง
เรียน โดยไม่จำ�กัดเวลาและสถานที่ว่าจะต้องอยู่ในห้องเรียน
ที่มีอาจารย์สาธิตให้ดูเท่านั้น การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะ
ต้องต่อเชือ่ มกับสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านเครือ่ งมือ
สือ่ สาร เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มอื ถือ จาก
การสำ�รวจพบว่านักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 ร้อยละ 100 ใช้โทรศัพท์
มือถือรุน่ สมาร์ทโฟน และสามารถเชือ่ มสัญญาณ WI-FI หรือ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตได้
ในศตวรรษที่ 21 โลกก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทำ�ให้วิถีการเรียนรู้ การดำ�เนินชีวิต
ของมนุษย์ในสังคมปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามี
บทบาทใน ด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก รูปแบบการเรียนรูม้ ี
การเปลีย่ น แปลงจากครูเป็นผูถ้ า่ ยทอดความรูม้ าสูก่ ารเรียนรู้
โดยผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองผ่านออนไลน์หรือระบบ
อีเลิรน์ นิง่ ในห้องเรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-book เป็น
เทคโนโลยี ท างเลื อ กอย่ า งหนึ่ง ที่จ ะช่ ว ยพั ฒ นาผู้เรี ย นให้ มี
คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 ทีค่ วรจะพัฒนาทัง้ ทางด้าน
ความรู้ ด้านทักษะการเรียนรู้ การคิด และด้านทักษะชีวติ 2
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่อาศัยคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกต์ใช้เป็นสือ่ หรือเครือ่ งมือสำ�หรับ
การเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระหรือประสบการณ์ให้ผ้เู รียนได้
เรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาแสวงหาความรูต้ ามความ
สนใจ ความถนัดและความต้องการของตนเอง3 ผูเ้ รียนสามารถ
อ่านเนื้อหาได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนเปิดอ่านจาก
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หนังสือทีเ่ ป็นกระดาษ สามารถแสดงข้อความ รูปภาพ เสียง
และภาพเคลือ่ นไหว มีการเชือ่ มโยงเครือข่ายได้จากอินเตอร์เน็ต4
ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการค้นคว้าใน
หนังสือ5 ผูเ้ รียนสามารถทำ�กิจกรรมทีม่ ใี นบทเรียน การตรวจ
สอบความก้าวหน้า และการทดสอบความรูด้ ว้ ยตนเอง6 ผ่าน
ทางเครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน
หรืออุปกรณ์เครือ่ งมือสือ่ สารอืน่ ๆ7 ได้ทกุ สถานที่ ทุกเวลา ไม่
ต้องพกพาหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่ การสอนทีช่ ว่ ย
ให้ผ้เู รียนมีส่วนร่วมในการเรียน (collaborative learning)8
ต้นทุนในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประหยัดกว่าการผลิต
หนังสือกระดาษเนือ่ งจากไม่ตอ้ งพิมพ์ ช่วยลดการใช้กระดาษ
และช่วยอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม ปัจจุบนั การผลิตหนังสือกระดาษ
ลดน้อยลง การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มเี พิม่ มากขึน้ 9,10 ทัง้ นี้
อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ตเพิม่ มากขึน้ ใน
ปัจจุบัน จากการสำ�รวจของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ
(SAB) พ.ศ. 255811 พบว่า ประชากรจำ�นวนร้อยละ 41.40
อ่านหนังสือกระดาษน้อยลง เนื่องจากการใช้อินเตอร์เน็ต
คนไทยกว่าร้อยละ 71.00 ใช้อนิ เตอร์เน็ตและเกือบทุกวันเฉลีย่
92 นาทีตอ่ วัน
จากการทบทวนวรรณกรรม การใช้ส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยเสริมความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด12,13
นอกจากนี้การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อการพัฒนา
สถาบันการศึกษา ที่มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้น มี
จัดการเรียนรูท้ ย่ี ดื หยุน่ ต่อนักศึกษาทำ�ให้นกั ศึกษามีประสิทธิผล
ต่อการเรียนทัง้ ในรายวิชาแกนและวิชาทัว่ ไป5
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มผี ลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในด้านบวกและผูใ้ ช้มี
ความพึงพอใจ แต่ยงั ไม่มงี านวิจยั ทีเ่ ป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเรือ่ งหลักการและเทคนิค
การพยาบาลเด็ก กับวิธกี ารสอนทีผ่ วู้ จิ ยั และอาจารย์ในกลุม่ วิชา
จัดการเรียนการสอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบ
เทียบผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักการและ
เทคนิคการพยาบาลเด็กกับวิธกี ารสอนแบบปกติและความพึง

พอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนและผลิต
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเรือ่ งอืน่ ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักศึกษาที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก กับนักศึกษาที่ได้รับ
การสอนแบบปกติ
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาทีใ่ ช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งหลักการ
และเทคนิคการพยาบาลเด็กและนักศึกษาทีไ่ ด้รบั สอนแบบปกติ

สมมติฐานการวิจยั

1. นักศึกษากลุ่มที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กมีผลสัมฤทธิ์การเรียน
สูงกว่านักศึกษากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ
2. นักศึกษากลุ่มที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนสูงกว่านักศึกษากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ

ระเบียบวิธวี จิ ยั

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นที่ 3
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา 102334 ปฏิบตั ิ
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
จำ�นวน 120 คน
การคำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
การคำ�นวณขนาดตัวอย่างสำ�หรับการทดสอบค่าที
แบบสองกลุ่ม ด้วยโปรแกรม G*power version 3.0.10
ซึ่งใช้หลักการของโคเฮน14 กำ�หนดขนาดอิทธิพล โดยใช้ค่า
Mean และ SD จากผลงานวิจัยที่ออกแบบคล้ายคลึงกัน
ของ Mamom15 และ Sajjanonda และ Rodcumdee16
มาคำ � นวณหาค่ า อิ ท ธิ พ ลได้ เ ท่ า กั บ 1.16 กำ � หนดระดั บ
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ค่าอำ�นาจการทดสอบ (power
of test) เท่ากับ 0.95 ได้ขนาดตัวอย่างกลุม่ ละ 21 คน เนือ่ งจาก
กลุ่มตัวอย่างอาจถอนตัวออกจากงานวิจัย ผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่ม
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ตัวอย่างอีก ร้อยละ 45.00 เท่ากับ 30 คน ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ อื 60 คน แบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง 30 คน
และกลุม่ ควบคุม 30 คน
การคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม
(Cluster random sampling) โดยจัดนักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียน
เก่ง ปานกลาง อ่อน ตามผลการเรียน (GPA) เป็นกลุม่ ๆ ละ
7-8 คน จำ�นวน 16 กลุม่ จับฉลากมา 8 กลุม่ เป็นกลุม่ ทดลอง
4 กลุม่ รวม 30 คน กลุม่ ควบคุม 4 กลุม่ รวม 30 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ชนิด คือ
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ด�ำ เนินการวิจยั ได้แก่
		 1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักการและ
เทคนิคการพยาบาลเด็ก ผูว้ จิ ยั สร้างโดยใช้โปรแกรม Flip PDF
Professional มีทง้ั หมด 8 เรือ่ ง 8 เล่ม ได้แก่ 1) การอุม้ เด็ก
2) การห่อตัว 3) การวัดสัญญาณชีพ 4) การอาบนํา้ ทารกแรก
เกิด 5) การป้อนนมด้วย syringe ขวด แก้ว 6) การใส่สายให้
อาหารและให้นมทางสาย 7) การสวนล้างกระเพาะอาหาร
8) การจัดแจกยา เนือ้ หาในแต่ละเล่มประกอบด้วย วัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบตั ิ สรุปบทเรียน เอกสารอ้างอิง วีดที ศั น์สาธิต
วิธีการปฏิบัติ แบบทดสอบหลังเรียนพร้อมเฉลย และเพลง
บรรเลง
		 1.2 คูม่ อื หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก
ที่สร้างโดยผู้วิจัย มีท้งั หมด 8 เรื่อง เหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบตั ิ แบบทดสอบหลังเรียนพร้อมเฉลย
2. เครือ่ งมือทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
		 2.1 แบบทดสอบความรู้ก่อ นและหลั ง เรี ย น
(pre-post test) เป็นแบบทดสอบปรนัย จำ�นวน 60 ข้อ
ครอบคลุมเนือ้ หาทีม่ อี ยูใ่ นคูม่ อื และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สร้าง
โดยผูว้ จิ ยั
		 2.2 แบบประเมิน 8 ทักษะการปฏิบตั ิ เป็นแบบ
ประเมินรายการตรวจสอบ (check list) (ปฏิบตั ถิ กู / ปฏิบตั ิ
ผิด/ไม่ปฏิบตั )ิ
		 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรือ่ งหลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก และการสอนแบบปกติ
สร้างโดยผู้วิจัย ลักษณะคำ�ตอบเป็น มาตราส่วนประมาณค่า

(rating scale) 5 ช่วง จากน้อยทีส่ ดุ ถึง มากทีส่ ดุ
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
1. การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรือ่ ง หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก
		 1.1 การประเมินประสิทธิภาพสือ่ การเรียนการ
สอน (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพสือ่
การสอน ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงมาจากตัวอย่างเครื่องมือประเมิน
นวัตกรรมและสือ่ การเรียนการสอนในหนังสือของ Wiboonlyasarin17 ลักษณะคำ�ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณ (rating
scale) 5 ช่ ว งจากน้ อ ยที่สุด ถึ ง มากที่สุด ประเมิ น โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนวตกรรมและสือ่ การเรียนการสอน จำ�นวน 2
ท่าน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ จำ�นวน 2 ท่าน
นำ�ไปหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
เท่ากับ 0.99 ด้านเนือ้ หาค่าเฉลีย่ คะแนน 3.54 (SD = 0.58)
เสียงประกอบค่าเฉลีย่ คะแนน 3.50 (SD = 0.58) ซึง่ อยูใ่ นระดับ
มีคุณภาพดี ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ค่าเฉลี่ย
คะแนน 3.29 (SD = 0.77) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่
ค่าเฉลีย่ คะแนนน้อยกว่า 3.5 ผูว้ จิ ยั นำ�ข้อเสนอแนะของผูท้ รง
คุณวุฒมิ าปรับ แก้ไขส่วนนำ� การออกแบบการเรียนการสอน
การออกแบบหน้าจอแสดงผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อน
นำ�ไปให้นกั ศึกษาประเมินประสิทธิภาพสือ่ การสอน ดังตาราง
ที่ 1
		 1.2 การประเมินประสิทธิภาพสือ่ การเรียนการ
สอน (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) โดยนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 2
จำ�นวน 9 คน ทีม่ ผี ลการเรียนในกลุม่ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดย
ให้ทำ�แบบทดสอบเรื่องหลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก
เป็นข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดสอบก่อนเรียนได้ค่าเฉลี่ยคะแนน
31.89 (SD = 3.60) ผลการทดสอบหลังเรียนได้คา่ เฉลีย่ คะแนน
52.67 (SD = 6.45) คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบ
ก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 นอกจากนีย้ งั
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอนหาค่าความเชื่อ
มัน่ มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.67 ได้คา่ เฉลีย่
คะแนนในภาพรวม 4.73 (SD = 0.16) อยูใ่ นเกณฑ์มากทีส่ ดุ
ทัง้ 6 ด้าน ดังตารางที่ 2 ผูว้ จิ ยั นำ�ข้อเสนอแนะของนักศึกษามา
ปรับแก้ไขเพิม่ ขนาดของตัวอักษรในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กอ่ น
นำ�ไปใช้จริง
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพสือ่ การเรียนการสอน (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ (n=4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการประเมิน
ส่วนนำ�		
เนือ้ หา		
การออกแบบการเรียนการสอน
การออกแบบหน้าจอแสดงผล
เสียงประกอบ		
การส่งเสริมการเรียนรู้
รวม		

คะแนนเต็ม
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
3.25
3.54
3.08
3.13
3.50
3.33
3.29

SD
0.69
0.58
0.99
0.92
0.58
0.98
0.77

ระดับ
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพสือ่ การเรียนการสอน (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) โดยนักศึกษา (n=9)
รายการประเมิน
1. ส่วนนำ�		
2. เนือ้ หา						
3. การออกแบบการเรียนการสอน
4. การออกแบบหน้าจอแสดงผล
5. เสียงประกอบ			
6. การส่งเสริมการเรียนรู้
					รวม		

คะแนนเต็ม
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

2. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity) ผู้วิจัยนำ�เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
แบบทดสอบความรูก้ อ่ นและหลังเรียน (pre-post test) คูม่ อื
หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน่ จำ�นวน 2 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของข้อคำ�ถาม
ผูว้ จิ ยั ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. การตรวจสอบความเชือ่ มัน่ (reliability) นำ�แบบ
ทดสอบความรูก้ อ่ นและหลังเรียน และแบบสอบถามพึงพอใจ
ของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนการสอน ไปทดลองใช้กบั
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 3 ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
จำ�นวน 30 คน แบบทดสอบความรูก้ อ่ นและหลังเรียน หาค่า
ความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธี KR-20 เท่ากับ 0.84

Mean
4.74
4.93
4.78
4.50
4.22
4.89
4.73

SD
0.32
0.09
0.19
0.38
0.62
0.24
0.16

ระดับ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

แบบสอบถามพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอน หาค่าความเชือ่ มัน่ มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค
เท่ากับ 0.94
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจยั นีไ้ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่
E. 024/2559 เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ผูว้ จิ ยั ได้ชแ้ี จงเกีย่ วกับการทำ�วิจยั และการพิทกั ษ์สทิ ธิ
ของกลุม่ ตัวอย่างดังนี้
1. นักศึกษามีสิทธิ์ท่จี ะไม่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้
ได้ และได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกตินักศึกษาที่
เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองสามารถถอนตัวออกจาก
โครงการวิจยั ได้ทกุ เมือ่ โดยไม่มผี ลกระทบต่อการเรียนหรือผล
การเรียนใดๆ
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2. นักศึกษาที่ไม่ได้เป็นกลุ่มทดลอง จะได้รับการ
สอนแบบปกติ แต่เมือ่ สิน้ สุดการเก็บข้อมูลแล้วจะให้นกั ศึกษา
ทุกคนเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งหลักการและเทคนิคการ
พยาบาลเด็ก ที่ www.slc.ac.th/คลังความรู้
3. นักศึกษาทีเ่ ป็นกลุม่ ทดลองจะได้รบั คูม่ อื หลักการ
และเทคนิคการพยาบาลเด็กหลังสิน้ สุดการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีขน้ั ตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมนักศึกษาโดยผู้วิจัยได้พบนักศึกษา
พยาบาลชั้น ปี ท่ี 2 ในภาคฤดูร้อ นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนการดำ�เนินการวิจยั สอบถามความสมัครใจในการเข้า
ร่วมการทำ�วิจัย ลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมการเข้า
ร่วมโครงการวิจยั สำ�รวจการใช้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ Tablet
PC หรือ Smartphone และการใช้สัญญาณ WI-FI หรือ
สั ญ ญาณอิ น เตอร์ เ น็ ต ของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ เ ปิ ด ดู ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก ใน
คลังความรูท้ เ่ี ว๊ปไซด์ของวิทยาลัยฯ
2. ขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน ดังนี้

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบ
เทียบความแตกต่างของคะแนนความรู้ คะแนนปฏิบตั ิ ความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูเ้ รือ่ งหลักการ
และเทคนิคการพยาบาลเด็ก ก่อนและหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้สถิติ Paired Samples t- test
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมโดยใช้สถิติ independent samples t-test
2. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนปฏิบตั หิ ลักการและ
เทคนิคการพยาบาลเด็กระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้สถิติ independent samples t-test
3. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้สถิติ independent samples t-test

						 ขัน้ ตอน
1. ทำ�แบบทดสอบความรูก้ อ่ นเรียนเรือ่ งหลักการและเทคนิคการ
พยาบาลเด็ก สัปดาห์สดุ ท้ายของภาคฤดูรอ้ นในชัน้ ปีท่ี 2
2. แจกคูม่ อื ปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก ก่อนเปิด
ภาคต้น 2 สัปดาห์
3. สาธิตวิธกี ารปฏิบตั โิ ดยอาจารย์ 1 สัปดาห์กอ่ นเปิดภาคต้น
4. เรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งหลักการและเทคนิคการพยาบาล
เด็กด้วยตนเอง 2 สัปดาห์กอ่ นเรียนวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็ก
และวัยรุน่
5. สอบปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก
วันแรกของการเรียนวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็กและวัยรุน่
6. ทำ�แบบทดสอบความรูห้ ลังเรียนเรือ่ งหลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก
หลังสอบปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก
7. ฝึกปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ว่ ย
8. ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน

กลุม่ ควบคุม
√

กลุม่ ทดลอง
√

√

-

√
-

√

√

√

√

√

√
√

√
√
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูเ้ รือ่ งหลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กก่อนเรียนและหลังเรียนระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม (n=30)
ตัวแปร

กลุม่ ทดลอง (n=30)
Mean
SD
35.17
3.71
51.77
2.65

ก่อนเรียน
หลังเรียน

กลุม่ ควบคุม (n=30)
Mean
SD
32.23
3.88
47.93
4.93

t

p-value

2.99
3.75

.004**
< .001***

**p<.01 ***p<.001
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง (n = 30)
ทักษะปฏิบตั ิ
การอุม้ เด็ก
การห่อตัว
การวัดสัญญาณชีพ
การอาบนํา้
การป้อนนมด้วย syringe
การป้อนนมจากขวด
การป้อนนมด้วยแก้ว
การใส่สายให้อาหารและให้นม
การสวนล้างกระเพาะอาหาร
การจัดแจกยา
รวม
*p<.0 ***p<.001

ผลการวิจยั

กลุม่ ควบคุม
Mean
SD
18.13
1.57
18.93
1.60
13.60
1.25
16.33
2.26
14.10
1.69
14.93
1.34
15.90
1.73
21.10
3.56
22.07
1.84
17.93
2.82
173.03
8.12

1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่อง
หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยใช้สถิติ Paired Samples
t- test และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูร้ ะหว่างกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยใช้สถิติ independent samples
t-test

กลุม่ ทดลอง		
t
Mean
SD		
19.13
0.82
3.09
20.27
0.69
4.20
14.4
0.77
2.99
17.90
1.32
3.27
15.47
0.78
4.03
15.57
0.73
2.28
17.33
1.06
3.87
22.60
1.87
2.05
22.63
1.45
1.33
18.23
2.33
0.45
183.53
5.79
5.77

p-value
.003**
<.001***
.004**
.002**
<.001***
.026*
<.001***
.045*
.190
.655
<.001***

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนความรูก้ อ่ น
เรียนของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.17
(SD = 3.71) กลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 32.23 (SD =3.88)
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 โดยกลุม่ ทดลอง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนและระดับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ด้านความพึงพอใจ
ด้านการเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกปฏิบตั งิ าน
ด้านเกีย่ วกับคูม่ อื หรือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งหลักการและ
เทคนิคการพยาบาลเด็ก
ด้านการฝึกปฏิบตั งิ าน
รวม

กลุม่
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง

Mean
4.27
4.44
4.58
4.51

SD
t
p-value
0.46
1.47
.15
0.42			
0.46
-0.56
.58
0.47			

ระดับ
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง

4.50
4.33
4.45
4.43

0.45
-1.46
.15
0.49			
0.39
-1.18
.24
0.41			

มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก

มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 51.77 (SD = 2.65) กลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 47.93 (SD = 4.93)
2. ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ คะแนนปฏิบตั หิ ลักการ
และเทคนิคการพยาบาลเด็กระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง โดยใช้สถิติ independent samples t-test
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนปฏิบตั ใิ นภาพรวมของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 โดยกลุม่ ทดลอง มีคา่ เฉลีย่ คะแนนเท่ากับ 183.53
(SD = 5.79) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 173.03
(SD = 8.12) มี 2 กิจกรรม คือการสวนล้างกระเพาะอาหาร
และการจัดแจกยา ทีก่ ลุม่ ทีท่ ดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนปฏิบตั สิ งู
กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ independent
samples t-test
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนความพึงพอใจ
ในภาพรวมทัง้ 3 ด้านของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมอยูใ่ น
ระดับมาก ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยกลุม่ ทดลอง มีคา่ เฉลีย่ คะแนนเท่ากับ 4.43 (SD =
0.41) กลุม่ ควบคุม มีคา่ เฉลีย่ คะแนนเท่ากับ 4.45 (SD = 0.39)
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็ก-

ทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (Mean = 4.51, SD = 0.47)
เช่นเดียวกับกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความพึงพอใจต่อคูม่ อื
หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กอยู่ในระดับมากที่สุด
(Mean = 4.58, SD = 0.46)

อภิปรายผลการวิจยั

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้เรื่องหลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กและคะแนน
ปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กของนักศึกษากลุม่
ทดลองที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การสอนแบบปกติอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ซึง่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า การใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี
ความแตกต่างจากคูม่ อื ทีเ่ ป็นกระดาษ ตรงทีห่ นังสืออิเล็กทรอ
นิกส์มีเนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือไม่มาก เขียนเฉพาะเนื้อหาที่
สำ�คัญๆ เนือ่ งจากมีภาพวาดประกอบ แสดงอุปกรณ์ ขัน้ ตอน
และวิธีการปฏิบัติอย่างละเอียด พร้อมกับมีภาพเคลื่อนไหว
(วิดที ศั น์) ทีผ่ สู้ อนสาธิตวิธกี ารปฏิบตั กิ ารพยาบาลทุกกิจกรรม
ทั้งนี้ยังมีคำ�ถามท้ายบทพร้อมเฉลยเพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบ
ความเข้าใจของตนเองได้ นักศึกษาสามารถเปิดดูวีดีทัศน์ใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ทบทวนความจำ�ได้ทกุ เมือ่ โดยเฉพาะ
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ในขณะที่ฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Srivilai และ Atthamaethakul 8 ที่พบว่านักศึกษา
ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบหัวใจ หลอดเลือดและระบบไหลเวียนนํ้าเหลือง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อน
เรียนอย่าง มีนัยสำ�คัญทางสถิติท่รี ะดับ .001 และการศึกษา
ของ Pakdeto, Sawasdipanich และ Suntiti19พบว่า
การใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรือ่ งการพยาบาลผูป้ ว่ ยเด็กทีไ่ ด้รบั
สารนํ้าทางหลอดเลือดดำ� นักศึกษามีคะแนนความรู้และการ
ตัดสินใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .001 แต่อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลีย่
คะแนนความรู้เรื่องหลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กของ
นักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แสดงว่าการใช้คมู่ อื
ทีเ่ ป็นกระดาษมีเนือ้ หาเป็นขัน้ ตอนปฏิบตั ิ โดยมีอาจารย์สาธิต
วิธกี ารปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็นการสอนแบบปกติ ก็ชว่ ยให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรูไ้ ด้เช่นกัน
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูก้ อ่ นเรียนของ
ทั้งสองกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ย
มากกว่ากลุม่ ทีเ่ รียนตามปกติอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 แสดงว่ากลุม่ ทดลองมีความรูก้ อ่ นเรียนมากกว่ากลุม่ ควบคุม
ซึง่ อาจเป็นปัจจัยจากการจัดกลุม่ ทีผ่ วู้ จิ ยั จัดกลุม่ แบบคละเกรด
เฉพาะนักศึกษาครึง่ ชัน้ เป็นไปได้วา่ นักศึกษากลุม่ ทดลองมีพน้ื
ฐานการเรียนอยู่ในระดับดีกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้อาจมีปัจจัย
อืน่ ๆ ได้แก่ ระยะเวลาในการดำ�เนินการวิจยั และเก็บรวบรวม
ข้อมูลของกลุ่มควบคุมก่อนกลุ่มทดลองตามตารางฝึกปฏิบัติ
งาน กลุม่ ควบคุมเป็นกลุม่ แรกทีเ่ ริม่ ฝึกปฏิบตั งิ านในชัน้ ปีท่ี 3
โดยยังไม่ผา่ นการฝึกปฏิบตั งิ านวิชามารดาและทารก ส่วนกลุม่
ทดลองฝึกปฏิบตั งิ านวิชาการพยาบาลมารดาและทารกมาก่อน
อาจมีผลให้กลุม่ ทดลองได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์จากการ
ฝึกปฏิบตั งิ านในวิชาอืน่ มาก่อน เมือ่ พิจารณาคะแนนปฏิบตั ริ าย
กิจกรรมมีสองกิจกรรมคือ การสวนล้างกระเพาะอาหารและ
การจัดแจกยา ที่ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะ
ทั้งสองกิจกรรมมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติค่อนข้างมาก
การศึกษาด้วยตนเองด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อาจไม่ชว่ ยให้

นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งทั้ ง หมดทุ ก ขั้ น ตอน หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ใช้ควบคู่กับการ
เรียนการสอนหลากหลายวิธี เพือ่ เสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ที่ อ าจมี รู ป แบบการเรี ย นรู้ ท่ี แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะบุ ค คล
สอดคล้องกับการศึกษาของ Stiriling และ Birt20 พบว่าคะแนน
สอบหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรือ่ งกายวิภาคของหัวใจและหลอดเลือดไม่มคี วามแตกต่างจาก
การเรียนตามปกติ แต่กลุ่มที่เรียนทั้งสองวิธีคือด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และการเรียนแบบปกติ จึงจะมีคะแนนหลังเรียน
มากกว่าคะแนนก่อนเรียน
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักการ
และเทคนิคการพยาบาลเด็กและความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนสอนแบบปกติทใ่ี ช้คมู่ อื ร่วมกับอาจารย์สาธิต
การปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก พบว่านักศึกษา
ทัง้ สองกลุม่ มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก และไม่แตก
ต่างกัน แสดงว่าผู้รับผิดชอบวิชา จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา 102334 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาความพึงพอใจรายด้านพบ
ว่าทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ท่ีเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือคูม่ อื เรือ่ งหลักการและเทคนิคการพยาบาล
เด็กในระดับมากที่สุด แสดงว่าสื่อการเรียนรู้ท้ังสองอย่าง
นักศึกษาเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้ โดยเฉพาะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความต้องการของผู้เรียน นอกจากจะช่วยพัฒนา
ความรูแ้ ละความเข้าใจในบทเรียนแล้ว ยังมีเสียงเพลงบรรเลง
ประกอบขณะเรียน เพื่อให้ผู้เรียนผ่อนคลายความตึงเครียด
ซึง่ แตกต่างจากหนังสือทัว่ ไปทีใ่ ช้กระดาษ นอกจากนีน้ กั ศึกษา
ยังสามารถเปิดอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทกุ สถานที่ ทุกเวลา
ที่นักศึกษาต้องการ สามารถเปิดดูได้ทางออนไลน์ ผ่านทาง
เครื่องมือสื่อสาร ได้แก่ โน๊ตบุ๊ค แท็บแล็ต โทรศัพท์มือถือ
สามารถพกพาได้สะดวก จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลีย่ คะแนน
ความพึงพอใจด้านการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษากลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การสอนแบบปกติ ม ากกว่ า นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ที่ ใ ช้ ห นั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งไม่ มีนัย สำ � คั ญ ทางสถิ ติน้ัน เนื่อ งจาก
นักศึกษาทั้งสองกลุ่มขึ้นฝึกปฏิบัติงานคนละช่วงเวลา บุคคล
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สถานการณ์ ประสบการณ์ทน่ี กั ศึกษาได้รบั และความคาดหวัง
ของนักศึกษามีความแตกต่างกันอาจมีผลต่อความพึงพอใจของ
บุคคลที่แตกต่างกัน ดัง Phantevee21 กล่าวไว้ว่า ความ
พึงพอใจเป็นความรูส้ กึ ภายในจิตใจของมนุษย์ทไ่ี ม่เหมือนกัน ขึน้
อยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหวังกับสิง่ หนึง่ สิง่ ใดอย่างไร

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

จากผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็กมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งความรู้และการปฏิบัติสูงกว่ากลุ่มที่ได้
รับการสอนแบบปกติ คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจในการเรียน
ของกลุม่ ทีเ่ รียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และกลุม่ ทีเ่ รียนด้วย
วิธีการสอนแบบปกติในภาพรวมอยู่ในระดับมากและไม่แตก
ต่างกัน อย่างไรก็ตามงานวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่าการควบคุมปัจจัยที่
อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนยังไม่ดพี อ ได้แก่ การจัด
กลุม่ ตัวอย่าง ลักษณะด้านผูเ้ รียน ผลการเรียน หรือรูปแบบการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านการบริหาร สถาบันการศึกษาที่มีนโยบาย
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำ �เป็นในศตวรรษที่ 21 และมี

นโยบายลดการใช้พลังงาน ลดการใช้กระดาษอยูแ่ ล้วนัน้ ควรมี
นโยบายส่งเสริมให้มกี ารสร้างสือ่ มัลติมเี ดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มการติดตั้ง
เครือ่ งรับสัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพือ่ รองรับ
การใช้อนิ เตอร์เน็ตในปัจจุบนั
2. ด้านการปฏิบัติ ผู้สอนควรสร้างสื่อมัลติมีเดีย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาการพยาบาลสาขา อืน่ ๆ และ
ควรวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการสอนแบบปกติเพื่อเสริมการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองของผูเ้ รียนควบคูก่ บั การสอนแบบปกติ

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. ควรศึกษาวิจัยสำ�รวจปัญหาและพฤติกรรมการ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการ
เรี ย นรู้ (learning styles) ของผู้เรี ย นกั บ การใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
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