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การพัฒนาและประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่อง การสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิงส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน ค.ม.*
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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์เรือ่ งการสวน
ปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิง 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
ด�ำเนินการวิจัย 2 ระยะ ระยะที่ 1 พัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของหนังสือ ระยะที่ 2 ทดสอบประสิทธิผลของหนังสือต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
จ�ำนวน 174 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 (90 คน) เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของหนังสือในระยะที่ 1 กลุ่ม 2
(84 คน) เพือ่ ทดสอบประสิทธิผลของหนังสือในระยะที่ 2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย Wilcoxon Signed
Rank test และ One sample t-test
ผลการวิ จั ย พบว่ า หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งการสวนปั ส สาวะชนิ ด คาสายสวนในเพศหญิ ง
มีประสิทธิภาพ 80.70/90.60 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้น�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ไปใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้
ในชั้นเรียนและการศึกษาด้วยตนเอง
ค�ำส�ำคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ การสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความพึงพอใจ นักศึกษาพยาบาล
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Abstract

This study aimed to 1) develop and evaluate the effectiveness of a new interactive electronic book entitled
“Female indwelling catheterization”; 2) compare students’ achievement before and after using the interactive
electronic book, and 3) evaluate the students’ satisfaction with the interactive electronic book. The research and
development designs were employed in two phases. Phase 1 was developing the new interactive electronic book
and assessing its efficiency. Phase 2 was the evaluation of the effects of the interactive electronic book on student
achievement and student satisfaction. A sample of 174 sophomore nursing students at Rangsit University was
recruited and divided into two groups; Group 1 (n=90) was assigned to assess the efficiency of the interactive
electronic book in phase 1, and Group 2 (n=84) was assigned to evaluate the effects of the interactive electronic
book, focusing on achievement and satisfaction with the interactive electronic book in phase 2. Instruments used
in this research included the interactive electronic book, a test of knowledge related to female indwelling
catheterization, and a questionnaire of satisfaction. Data were analyzed using descriptive statistics, Wilcoxon
Signed Rank tests, and One-sample t-tests.
The results showed that the efficiency of the interactive electronic book was found to be higher (80.70/90.60)
than standard criteria (80/80). The posttest knowledge scores were statistically significantly higher than the pretest
scores (p<.001). Additionally, students’ satisfaction toward the interactive electronic book was significantly higher
than 80% (p<.05). Based on the research results, the researchers would suggest using this interactive electronic
book for female indwelling catheterization to augment classroom teaching and self-study.
Keywords: interactive electronic book, female indwelling catheterization, learning achievement, satisfaction,
nursing students
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บทน�ำ

วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรง
ต่อชีวติ ของประชาชนด้วยความเอาใจใส่ และเอือ้ อาทร เป็น
วิชาชีพที่มีองค์ความรู้เชิงวิชาการและเน้นการน�ำความรู้สู่
การปฏิบัติ การศึกษาพยาบาลจึงเป็นการเตรียมนักศึกษา
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถทัง้ ด้านวิชาการและมีทกั ษะในการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่ดีควบคู่กันไป นอกจากนี้การเรียน
การสอนทางการพยาบาลยังจ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลีย่ นให้
สอดรับกับความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาลและการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย อาจารย์
ต้องมีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาวิธกี ารสอน นักศึกษาต้อง
มีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องปรับ
กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 27 ทีร่ ะบุวา่ สถาบันอุดมศึกษา
ต้องด�ำเนินการให้คณาจารย์มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้า
ทางวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของโลก สังคม และเทคโนโลยี1
การอุดมศึกษาเป็นหัวใจส�ำคัญของการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูง2 เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในวงการศึกษาทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
อาจารย์ยุค 4.0 จึงต้องปรับตัวให้เท่าทันโดยเฉพาะทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ให้สามารถชีแ้ นะและส่งเสริม
ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเอง ทั้ ง นี้ เ พราะ
กระบวนการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive learning) โดยการ
อ่าน ท่องจ�ำ ฟังบรรยาย ดูวดี ที ศั น์3 ไม่สามารถท�ำให้ผเู้ รียน
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปัจจุบันผู้เรียน Generation Z (Gen Z) มีความสามารถใน
การใช้ เ ทคโนโลยี ดั ง นั้ น หน้ า ที่ ข องอาจารย์ ยุ ค นี้ จึ ง ต้ อ ง
วางแผนการน�ำเทคโนโลยีไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ ร่วม
กับการศึกษายุค 4.0 ต้องให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ฝึกให้กล้าคิดและกล้าทีจ่ ะผิด แต่ทงั้ หมด
ก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้3,4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบาย
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended learning) ทั้งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน (Onsite learning) ผสมผสานกับการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (Online learning) และการฝึกให้นักศึกษามีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษา
ให้มสี มรรถนะทางวิชาชีพควบคูก่ บั การมีสมรรถนะศตวรรษ
ที่ 21 ทีต่ งั้ อยูบ่ นฐานคิดว่า รูปแบบการศึกษาแบบเดิมทีเ่ น้นย�ำ้
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แต่การเรียนและท่องจ�ำเนื้อหาไม่สอดคล้องกับการด�ำรงชีวิต
และการท�ำงานในโลกศตวรรษใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการ
สอน เทคโนโลยี ค วรมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ชี วิ ต มี พ ลวั ต มี
ปฏิสัมพันธ์ มีการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม ใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและ
ต่อเนื่อง5 ระบบการศึกษาจ�ำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน Gen Z สังคมและตลาดแรงงาน6
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า สือ่ การเรียนรูใ้ นยุคดิจทิ ลั
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น บล็อค (Blog) เฟสบุก๊ (Facebook)
ยูทูป (YouTube) ทวิตเตอร์ (Twitter) พอดแคสท์ (Podcast)
รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสื่อ
การสอนรูปแบบหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจอย่างมาก เป็นหนังสือ
ทีส่ ร้างขึน้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถศึกษาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งระบบออนไลน์
และออฟไลน์ สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ
เว็บไซต์ภายนอก ตลอดจนมีปฏิสมั พันธ์และโต้ตอบกับผูเ้ รียน
ได้ สามารถแทรกภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง แบบทดสอบ7-9
นักศึกษาสามารถย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจ
สามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก10
และอาจารย์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป การตอบ
สนองทีร่ วดเร็วของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์ทใี่ ห้
ทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้นและ
ไม่เบื่อหน่าย11 เหมาะส�ำหรับการเรียนในโลกยุคปัจจุบัน 8
และสามารถท�ำให้ผลลัพธ์ของการเรียนดีขึ้น10
การสวนปั ส สาวะแบบคาสายสวน (Indwelling
catheterization) เป็นหัวข้อหนึ่งในวิชา BNS217 การ
พยาบาลพื้นฐาน ซึ่งจัดการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 2 มีทั้งภาคทฤษฎีและ
การฝึ ก ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า การสวน
ปัสสาวะชนิดคาสายสวนและการดูแลผูป้ ว่ ยขณะคาสายสวน
เป็นปฏิบัติการพยาบาลที่มีความส�ำคัญมาก เพราะถ้าการ
ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามหลักการ จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดการติดเชือ้
ในระบบทางเดินปัสสาวะที่เป็นผลเนื่องจากการใส่สายสวน
ปัสสาวะ (Catheter-associated urinary tract infection:
CAUTI) ได้ จากรายงานของประเทศสหรัฐอเมริกา12 ระบุ
ว่าการติดเชื้อ CAUTI เป็นการติดเชื้อที่พบในโรงพยาบาล
มากที่สุด โดยพบสูงถึงร้อยละ 40 โรงพยาบาลต�ำรวจ 13
รายงานอัตราการติดเชื้อ CAUTI 23.32 ครั้งต่อ 1,000 วัน
คาสายสวนปัสสาวะ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร14
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รายงานอัตราการติดเชื้อ CAUTI 0.98-3.89 ครั้งต่อ 1,000
วันคาสายสวนปัสสาวะ ซึง่ ผลของการติดเชือ้ CAUTI ท�ำให้
ผูป้ ว่ ยต้องอยูใ่ นโรงพยาบาลนานขึน้ ท�ำให้ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
เพิ่มขึ้น ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการติดเชื้อ
CAUTI ได้แก่ ระยะเวลาในการสวนคาสายสวน การสวน
คาสายสวนในเพศหญิง การสวนคาสายสวนและการดูแล
สายสวนที่ ไ ม่ ถู ก หลั ก การ 15 พยาบาลเป็ น บุ ค ลากรที่ มี
บทบาทส�ำคัญในการใส่สายสวนปัสสาวะและดูแลผูป้ ว่ ยขณะ
สวนคาสายสวนให้ ป ลอดภั ย จากการติ ด เชื้ อ การท� ำ ให้
พยาบาลมีความรู้และความสามารถในการใส่สายสวนและ
ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง
จะสามารถป้องกันการเกิด CAUTI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวปฏิบตั สิ ำ� หรับการป้องกันการเกิด CAUTI เน้นย�ำ้ ว่าการ
สวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนต้องกระท�ำโดยบุคลากรที่ได้
รับการฝึกฝนมาอย่างดีเท่านัน้ 16 จากการสอบถามนักศึกษา
พบว่า เนื้อหาและเทคนิคทางการพยาบาลเรื่องการสวน
ปัสสาวะค่อนข้างเข้าใจยาก ซับซ้อน เนือ่ งจากต้องเชือ่ มโยง
กับความรู้หลายสาขา ท�ำให้นักศึกษาต้องใช้เวลาค่อนข้าง
มากในการทบทวนเพื่อท�ำความเข้าใจ จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา7-11 พบข้อดีหลายประการ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์ ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจทีจ่ ะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์เรือ่ ง
การสวนปั ส สาวะชนิ ด คาสายสวนในเพศหญิ ง เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียน และฝึกฝนในสิ่งที่ไม่

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่องการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวน
ในเพศหญิง

เข้าใจด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ตลอด
เวลาตามความต้องการ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์
เรื่ อ งการสวนปั ส สาวะชนิ ด คาสายสวนในเพศหญิ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ เรื่ อ งการสวน
ปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิง ก่อนและหลังเรียน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ก รอบแนวคิ ด การพั ฒ นาหนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ ต าม ADDIE Model
5 ขัน้ ตอน17 คือ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) 2) การออกแบบ
(Design) 3) การพัฒนา (Development) 4) การน�ำไปใช้
(Implementation) 5) การประเมินผล (Evaluation) และจาก
การทบทวนผลงานวิ จั ย พบว่ า การเรี ย นโดยใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ สามารถท�ำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นโดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ10,18-21 และนักศึกษามีความ
พึ ง พอใจในการเรี ย นโดยใช้ ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
ปฏิสัมพันธ์8,20-22
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาล
ความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ รื่ อ ง การสวนปั ส สาวะชนิ ด คาสายสวนใน
เพศหญิงตาม ADDIE Model 5 ขัน้ ตอนดังนี้ 1) การวิเคราะห์
(Analysis) ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนเรื่องการ
สวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิง แบ่งเนื้อหาออก
เป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ค�ำส�ำคัญ

ในเนือ้ หา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ กระบวนการขับถ่ายปัสสาวะ การเปลี่ยนแปลง
ของการขับถ่ายปัสสาวะ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ส่วนที่ 2
ความหมายของการสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิง
ชนิดและขนาดของสายสวน ข้อบ่งชี้และวัตถุประสงค์ของ
การสวนปั ส สาวะชนิ ด คาสายสวน หลั ก การส� ำ คั ญ ของ
การสวนปัสสาวะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสวนปัสสาวะ ขั้นตอน
การสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวน แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ส่วนที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวน
การถอดสายสวนปัสสาวะ ค�ำแนะน�ำภายหลังการถอด
สายสวน การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
2) การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยออกแบบโครงสร้างของ
หนังสือโดยการเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) แสดงราย
ละเอียดทีจ่ ะปรากฎในแต่ละหน้าจอ ทัง้ ข้อความ ภาพ ภาพ
เคลื่อนไหว สี เสียง วีดิทัศน์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และแบบ
ฝึกหัด เรียงล�ำดับอย่างมีขั้นตอน ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจง่าย 3) การพัฒนา (Development) ใช้โปรแกรม Pages
ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ตาม
โครงสร้างทีก่ ำ� หนดไว้ และออกแบบให้หนังสือสามารถใช้ได้
ทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ 4) การน�ำไปใช้ (Implementation)
โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์ และ 5) การประเมินผล (Evaluation)
เป็นการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการเรียนและความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง การสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนใน
เพศหญิง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ
นักศึกษา โดยใช้การวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและ
หลังการทดลอง (One group pretest-posttest design)
ประชากร คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปี
ที่ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์คอื 1) เป็น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา BNS217 การพยาบาล
พืน้ ฐานในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2) ยินดีเข้า
ร่วมการวิจัย มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จ�ำนวน
174 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (ตามกลุ่มเรียนปกติ) กลุ่ม 1
จ�ำนวน 90 คน กลุ่ม 2 จ�ำนวน 84 คน ผู้วิจัยท�ำการสุ่ม
แบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธีการจับ
สลาก ได้กลุม่ 1 ส�ำหรับการวิจยั ระยะที่ 1 และกลุม่ 2 ส�ำหรับ
การวิจัยระยะที่ 2
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง การ
สวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิง ซึง่ ภายในหนังสือ
มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอยู่ท้ายบทเรียนเพื่อให้นักศึกษา
ทบทวนเพื่อท�ำความเข้าใจ จ�ำนวน 20 ข้อ ตอบถูกได้
1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสวน
ปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิง ลักษณะข้อสอบเป็น
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2565
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แบบเลือกตอบ (Multiple choices) จ�ำนวน 15 ข้อ ตอบถูกได้
1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน
3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์ ดัดแปลงจากแบบตรวจ
สอบคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ลักษณะของ
แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน
14 ข้อ คะแนน 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด คะแนน
1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด การแปลความหมายของ
ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00-4.21 พึงพอใจมากที่สุด 4.20-3.41
พึงพอใจมาก 3.40-2.61 พึงพอใจปานกลาง 2.60-1.81
พึงพอใจน้อย 1.80-1.00 พึงพอใจน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity)
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสวนปัสสาวะ
ชนิดคาสายสวนในเพศหญิง และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
โดยผูท้ รงคุณวุฒทิ างการพยาบาลจ�ำนวน 3 ท่าน ได้คา่ IOC
.93 และ 1 ตามล�ำดับ
2. ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรือ่ ง การสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิง
โดยใช้นกั ศึกษาพยาบาลทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน
ได้คา่ KR 20 0.86 ค่าความยากง่าย (p) 0.76 และค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก (r) 0.42 และตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ของแบบประเมิน
ความพึงพอใจได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 0.98
การเก็บรวบรวมข้อมูล เมือ่ งานวิจยั ได้รบั การรับรอง
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ แ ล้ ว ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ส� ำ รวจรายชื่ อ และผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลชั้ น ปี ที่ 2 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า BNS217
การพยาบาลพืน้ ฐานในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จ�ำนวน 174 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 จ�ำนวน 90 คน
กลุ่ม 2 จ�ำนวน 84 คน
2. ทดสอบประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษากลุม่ 1 โดยการหา E1/E2 ทัง้ นี้
เมื่อ E1 เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process)
คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท�ำแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน จ�ำนวน 20 ข้อ และ E2 เป็นประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (Product) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลีย่ ของแบบ
ทดสอบหลังเรียน จ�ำนวน 15 ข้อ ก�ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 โดยด�ำเนินการ
3 ขั้นตอน23 ดังนี้

50
1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดีย่ ว (1:1) ใช้
นักศึกษาจ�ำนวน 3 คน โดยมีนกั ศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนระดับ
เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คนและอ่อน 1 คน ให้ทดลองเรียน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์เรือ่ งการสวนปัสสาวะ
ชนิดคาสายสวนในเพศหญิง ท�ำแบบทดสอบระหว่างเรียน
ในหนั ง สื อ (E1) และท� ำ แบบทดสอบหลั ง เรี ย น (E2)
น�ำคะแนนมาค�ำนวณหาประสิทธิภาพ ได้คา่ E1/E2 เท่ากับ
75/88.87 ผูว้ จิ ยั สอบถามนักศึกษาเพือ่ น�ำข้อมูลมาปรับปรุง
หนังสือให้ดีขึ้น นักศึกษาบอกว่าหนังสืออ่านแล้วสามารถ
เข้าใจได้ดี น่าสนใจแต่ไม่สามารถจ�ำได้ครบถ้วน ต้องให้เวลา
ในการทบทวนมากขึ้น
2) การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10)
ใช้นักศึกษาจ�ำนวน 9 คน โดยมีนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ระดับเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คนและอ่อน 3 คน ให้ทดลอง
เรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องการสวน
ปั ส สาวะชนิ ด คาสายสวนในเพศหญิ ง ท� ำ แบบทดสอบ
ระหว่างเรียนในหนังสือ (E1) และท�ำแบบทดสอบหลังเรียน
(E2) น�ำคะแนนมาค�ำนวณหาประสิทธิภาพ ได้ค่า E1/E2
เท่ากับ 75.55/91.87 ผู้วิจัยสอบถามนักศึกษาเพื่อน�ำข้อมูล
มาปรับปรุงหนังสือให้ดีขึ้น นักศึกษาบอกว่าหนังสืออ่าน
เข้าใจง่าย สะดวก สามารถเชื่อมโยงไปดูแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาอยู่ที่นักศึกษายังจ�ำข้อมูล
ได้ไม่ครบถ้วน แต่ถ้าได้ทบทวนบ่อยครั้งขึ้น น่าจะสามารถ
ท�ำให้เข้าใจและจดจ�ำข้อมูลได้ดีขึ้น
3) การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100)
ใช้นักศึกษาจ�ำนวน 78 คน เรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสมั พันธ์ เรือ่ งการสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิง
ท�ำแบบทดสอบระหว่างเรียนในหนังสือ (E1) และท�ำแบบ
ทดสอบหลังเรียน(E2) ได้ค่า E1/E2 เท่ากับ 80.70/90.60
3. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์ และความพึงพอใจต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษากลุ่ม 2 โดย
ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) นัดเวลานักศึกษาให้เข้า Microsoft team
เพื่อท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนใน google form
2) ผูว้ จิ ยั อับโหลด (Upload) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิ สั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งการสวนปั ส สาวะชนิ ด คาสายสวน
ในเพศหญิง ให้นักศึกษาไปศึกษาเป็นเวลา 1 สัปดาห์
3) เมื่อครบเวลา 1 สัปดาห์ นัดเวลานักศึกษา
ให้เข้า Microsoft team เพื่อท�ำแบบทดสอบหลังเรียนและ
ท�ำแบบประเมินความพึงพอใจที่มตี อ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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แบบปฏิ สั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งการสวนปั ส สาวะชนิ ด คาสายสวน
ในเพศหญิงใน google form
4) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล น�ำผลที่
ได้มาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเพื่อสรุปเป็นรายงานการ
วิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง แสดงโดย
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้สูตร E1/E2
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้
Wilcoxon Signed Rank test (การกระจายตัวของข้อมูล
ไม่เป็นโค้งปกติ)
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ โดยใช้ ค ่ า เฉลี่ ย
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบคะแนนความพึงพอใจกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้สถิติ One sample t-test
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง งานวิจยั นีผ้ า่ นการ
พิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เลขที่ COA. No.
RSUERB2021-090 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ ฟั ง ค� ำ ชี้ แ จง
รายละเอียดเกีย่ วกับงานวิจยั ทาง Microsoft team โดยผูว้ จิ ยั
แนะน�ำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สิทธิปฏิเสธการ
เข้าร่วมงานวิจยั โดยไม่มผี ลกระทบต่อการเรียนและคะแนน
ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไม่ได้น�ำมาใช้ประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
จนเข้าใจตรงกัน เมื่อนักศึกษายินดีเข้าร่วมงานวิจัย ให้
นักศึกษาเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยส่งคืนผู้วิจัยใน
google classroom

ผลการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
จ�ำนวน 174 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 94.83) อายุ
ระหว่าง 18-27 ปี อายุเฉลี่ย 19.93 ปี (SD=1.18) ผลการ
เรียนระหว่าง 2.33-3.94 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.30 (SD=.34)
2. หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ เ รื่ อ ง
การสวนปั ส สาวะชนิ ด คาสายสวนในเพศหญิ ง พบว่ า
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ได้ค่า E1/E2 เท่ากับ
80.70/90.60 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และร้อยละประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ (n=78)
คะแนน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)

คะแนนเต็ม
20
15

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง การสวนปัสสาวะชนิด
คาสายสวนในเพศหญิงก่อนเรียนและหลังเรียน (n=84) โดย

ค่าเฉลี่ย
16.14
13.59

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.86
2.11

ร้อยละของค่าเฉลี่ย
80.70
90.60

ใช้ Wilcoxon Signed Rank test พบว่า นักศึกษามีคะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<.001) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง การสวนปัสสาวะชนิด
คาสายสวนในเพศหญิง ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ Wilcoxon Signed Rank test (n=84)
คะแนน
หลังเรียน<ก่อนเรียน
หลังเรียน>ก่อนเรียน
หลังเรียน=ก่อนเรียน

n
1
80
3

Mean Rank
1.50
41.49

4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ เ รื่ อ ง การสวน
ปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิงเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ
80 พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจที่ มี ต ่ อ หนั ง สื อ

Sum of Ranks
1.50
3319.50

Z test

p-value

-7.83

.001

อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง การสวนปัสสาวะชนิด
คาสายสวนในเพศหญิงสูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p<.05) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปลผลคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง การสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิงรายข้อและโดยรวม (n=84)
ข้อรายการ
1. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ชดั เจน
2. เนือ้ หาชัดเจน ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ
3. การจัดล�ำดับเนือ้ หาเป็นขัน้ ตอน ต่อเนือ่ ง เข้าใจง่าย
4. การจัดหมวดหมูข่ อ้ มูลสะดวกต่อการค้นหา
5. แบบฝึกหัดมีความสอดคล้องกับเนือ้ หา สะดวกและเข้าถึงได้งา่ ย
6. ใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม
7. สือ่ ความหมายได้ชดั เจน
8. รูปแบบหน้าโฮมเพจสวยงาม น่าสนใจ
9. ภาพประกอบชัดเจน สอดคล้องกับเนือ้ หา
10. ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม สีทใี่ ช้ อ่านง่าย สบายตา
11. สือ่ วีดทิ ศั น์ประกอบบทเรียนมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
12. เทคโนโลยีทใี่ ช้ในการดูสอื่ สะดวก เข้าถึงง่าย ไม่ซบั ซ้อน
13. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์ทำ� ให้ทา่ นมีความรูเ้ พิม่ ขึน้
14. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดยรวม

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2565

4.62
4.67
4.67
4.69
4.65
4.71
4.58
4.56
4.64
4.52
4.63
4.58
4.68
4.58
4.62

SD
.56
.52
.52
.51
.53
.48
.59
.61
.53
.68
.58
.59
.52
.59
.56

การแปลผล
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
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1. ประสิ ท ธิ ภ าพของหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เรื่ อ งการสวนปั ส สาวะชนิ ด คาสายสวนใน
เพศหญิง พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ได้ค่า
E1/E2 เท่ากับ 80.70/90.60 (ตารางที่ 1) แสดงว่าหนังสือ
เล่มนีผ้ า่ นเกณฑ์ประสิทธิภาพทีก่ ำ� หนดไว้ จึงมีคณ
ุ ค่าเพียงพอที่
จะน�ำไปใช้เป็นสื่อการสอนส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลได้23
ผลการวิจยั อธิบายได้วา่ การทีห่ นังสือมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ เป็นเพราะผ่านการพัฒนามาอย่างเป็นระบบ เริม่ จาก
การวิเคราะห์เนือ้ หาของบทเรียนอย่างครอบคลุม สร้างแบบ
ทดสอบท้ายบทเรียนที่ถามสาระส�ำคัญที่นักศึกษาควรมี
ความรู้ เนื้อหาและแบบฝึกหัดผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลจ�ำนวน
3 ท่าน จึงน�ำมาออกแบบโครงสร้างของหนังสือ และส่งให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ
ความถูกต้องและเหมาะสม ก่อนน�ำไปพัฒนาเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์ ท�ำการทดสอบประสิทธิภาพ
ของหนังสือ 3 ครั้ง โดยครั้งแรก ใช้นักศึกษาจ�ำนวน 3 คน
ค�ำนวนค่า E1/E2 เท่ากับ 75/88.87 พบว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ยังไม่ถงึ เกณฑ์ สอบถามนักศึกษาเพือ่ น�ำ
ข้อมูลมาปรับปรุงหนังสือให้ดีขึ้น นักศึกษาบอกว่าหนังสือ
อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ดี น่าสนใจแต่ไม่สามารถจ�ำได้
ครบถ้วน ต้องให้เวลาในการทบทวนมากขึ้น การทดสอบ
ครั้งที่ 2 เพิ่มจ�ำนวนนักศึกษาเป็น 9 คน ค�ำนวนค่า E1/E2
เท่ากับ 75.55/91.87 พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ
(E1) ก็ยงั ไม่ถงึ เกณฑ์เช่นเดิม อย่างไรก็ตามเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
การทดสอบครั้งนี้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) สูงกว่า
เกณฑ์มาก สอบถามนักศึกษาเพื่อน�ำข้อมูลมาปรับปรุง
หนังสือให้ดขี นึ้ นักศึกษาบอกว่าหนังสือดีแล้ว อ่านเข้าใจง่าย
สะดวก สามารถเชื่อมโยงไปดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
อย่างรวดเร็ว ปัญหาอยูท่ นี่ กั ศึกษายังจ�ำข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน
แต่ถ้าได้ทบทวนบ่อยครั้งขึ้น น่าจะสามารถท�ำให้เข้าใจและ
จดจ�ำข้อมูลได้ดีขึ้น จะเห็นได้ว่านักศึกษาท�ำแบบวัดผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นได้คะแนนดี การทดสอบครั้งที่ 3
เป็นการทดสอบภาคสนามใช้นกั ศึกษาจ�ำนวน 78 คน พบว่า
หนังสือมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทั้งประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) E1/E2
เท่ากับ 80.70/90.60 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ถ้าน�ำคุณลักษณะ
พิเศษของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ คือ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา บ่อยครั้งแค่
ไหนก็ได้ตามต้องการ และสามารถเรียนได้ทั้งออนไลน์และ
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ออฟไลน์10 นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้และจดจ�ำได้ดีขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา24,25 พบว่า ประสิทธิภาพของ
สื่อการเรียนรู้รูปแบบแอพพลิเคชั่นในการพยาบาลมารดา
หลั ง คลอดส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล E1/E2 เท่ า กั บ
84.97/80.76 ประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ E1/E2 เท่ากับ 87.59/89.97
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง การสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนใน
เพศหญิงก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) โดยค่าเฉลีย่ ของคะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน (ตารางที่ 2) แสดงว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์สามารถใช้เป็นสือ่ การ
เรียนรูข้ องนักศึกษาได้ดี โดยดูได้จากค่าเฉลีย่ ของคะแนนสอบ
หลังเรียนอยูใ่ นระดับสูงมาก 13.59 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน
ผลการวิจัยอธิบายได้ว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของงานวิจัยนี้มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง (KR-20=0.86)
มีความยากง่ายและอ�ำนาจจ�ำแนกทีด่ ี (p=0.76, r=0.42) ท�ำให้
สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ นักศึกษาจึงสามารถ
พัฒนาความรูไ้ ด้ดี สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าการ
ทีน่ กั ศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนผ่านอุปกรณ์สว่ นตัว อาทิ
computer, iPad, tablet, smartphone ได้ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์10 ท�ำให้สามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา และสามารถ
ย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจได้อย่างง่ายดาย
ท�ำให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึน้ 20 นอกจากนีก้ ารออกแบบ
ให้สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือและ
เว็บไซต์ทเี่ กีย่ วข้องได้อย่างสะดวก มีวดี ทิ ศั น์การสอนแสดง
ทั้งภาพและเสียงเกี่ยวกับการสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวน
ในเพศหญิงครบทุกขัน้ ตอน มีภาพประกอบทีม่ สี สี นั สวยงาม
ท�ำให้บทเรียนมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และมีแบบฝึกหัด
พร้อมเฉลยเพือ่ ให้นกั ศึกษาทบทวนเนือ้ หาทีเ่ รียนมา ท�ำให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ดี ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าคะแนนความรู้หลังเรียนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์10,18-21 สูงกว่าคะแนน
ความรู้ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง การสวน
ปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิงเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ
80 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง การสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิงสูงกว่า
ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) นักศึกษามี
ความพึงพอใจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ระดับ
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มากที่ สุ ด ทั้ ง รายข้ อ ทุ ก ข้ อ และโดยรวม (ตารางที่ 3)
ผลการวิจยั อธิบายได้วา่ หนังสือเล่มนีอ้ อกแบบได้เหมาะกับ
นักศึกษา Gen Z ที่นิยมเรื่องการใช้เทคโนโลยี มีความ
เป็นพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ มีการโต้ตอบขณะเรียน ดังที่
Pakdeenaok11 กล่าวไว้ว่าการตอบสนองที่รวดเร็วของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ที่ให้ทั้งสีสัน ภาพ
และเสียง ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้นและไม่เบื่อหน่าย
เหมาะส� ำ หรั บ การเรี ย นในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น 8 นอกจากนี้
หนังสือที่มีโฮมเพจสวยงาม เนื้อหามีการเรียงล�ำดับอย่าง
ต่อเนื่อง มีการทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้นักศึกษา
สามารถน�ำความรูท้ จี่ ำ� เป็นมาท�ำความเข้าใจเนือ้ หาเรือ่ งการ
สวนปั ส สาวะได้ ประกอบกั บ การมี วี ดิ ทั ศ น์ ส อนแสดง
ประกอบค� ำ บรรยายทุ ก ขั้ น ตอนของการสวนปั ส สาวะ
เริ่มจากการล้างมือ การ drape ผ้า การท�ำความสะอาด
อวัยวะสืบพันธุ์ วิธีการสวนคาสายสวนปัสสาวะ การบีบรูด
สายสวนปัสสาวะ จนถึงการถอดสายสวนปัสสาวะ ที่ช่วย
ท�ำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างดี รวมทั้งมีสารบัญ
สารบัญรูป สารบัญวีดิทัศน์ สารบัญ QR code ของแบบ
ฝึกหัดระหว่างเรียน ค�ำส�ำคัญในเนื้อหาและดัชนีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการค้นหา
เนื้อหาที่ต้องการ ดังผลการประเมินจากนักศึกษาเขียนไว้
เช่น “หนังสืออ่านง่าย สบายตา รูปแบบน่าสนใจ เนือ้ หาครบ
ถ้วน วีดิทัศน์สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทุกขั้นตอน
ท�ำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี” “หนังสือดีมาก มีรูปภาพประกอบ
ชัดทุกภาพ” “อยากให้มหี นังสือลักษณะนีท้ กุ บทเรียน เพราะ
อ่านแล้วเข้าใจง่าย จดจ�ำได้ดี” “ขอบคุณส�ำหรับสื่อดี ๆ
มี คุ ณ ภาพ” จึ ง ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์
ร้ อ ยละ 80 ทั้ ง รายข้ อ และโดยรวม ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสมั พันธ์มคี วามน่าสนใจ8,20 กระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้
ส่งเสริมการเรียนด้วยตนเองและสามารถประสบความส�ำเร็จ
ในการเรียนโดยใช้เวลาน้อย22 ท�ำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น20

ข้อเสนอแนะ

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องการ
สวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศหญิง สามารถท�ำให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ควรน�ำไปใช้เป็น
สื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการศึกษาด้วยตนเอง
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2. นักศึกษามีความพึงพอใจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์ จึงควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ในหัวข้ออื่น ๆ เพิ่มขึ้น
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ แม้ว่าจะ
ใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แต่ข้อจ�ำกัดของออฟไลน์
จะไม่สามารถเชือ่ มโยงไปเว็บไซด์ภายนอกได้ ดังนัน้ เพือ่ การ
ใช้หนังสือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สถาบันการศึกษาจึงควร
สนับสนุนเรือ่ ง การมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทีใ่ ห้
ก�ำลังใจและสนับสนุนทุกวิถที างในการผลิตผลงานวิจยั ครัง้ นี้
และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้การสนับสนุน
ทุนวิจัย จนท�ำให้งานวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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