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8. ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีทาํการวิจยั  

 วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีตอ้งปฏิบติัโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนดว้ยความเอาใจใส่ 

และเอ้ืออาทร การปฏิบติังานจาํเป็นตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการทาํงาน ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่าง

ทางวฒันธรรมของผูรั้บบริการ เป็นวิชาชีพท่ีมีองคค์วามรู้เชิงวิชาการและเน้นการนาํความรู้ลงสู่ทกัษะ

การปฏิบติั การศึกษาพยาบาลจึงเป็นการเตรียมนกัศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทั้งดา้นวิชาการและมี

ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลท่ีดีควบคู่กันไป ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากมาย มี

ความกา้วหนา้ของศาสตร์ทางการพยาบาล มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการดูแลรักษาผูป่้วย  

การเรียนการสอนทางการพยาบาลจึงต้องมีการปรับเปล่ียนให้สอดรับกับยุคสมัย คณะกรรมการ

อุดมศึกษา(สกอ.)ได้จดัทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติข้ึน (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education: TQF) เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการผลิต

บณัฑิตท่ีมีคุณภาพ อาจารยมี์การเปล่ียนแปลงและพฒันาวิธีการสอน นกัศึกษามีการพฒันาวิธีการเรียนรู้ 

บณัฑิตไดรั้บการอบรมสั่งสอนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม และสถาบนัการศึกษามีมาตรฐานเทียบเคียงกนัทั้ง

ในและต่างประเทศ1 ดงันั้นเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF สถาบนัอุดมศึกษาจึง

ต้องปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ  กอร์ปกับ

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพ.ศ. 2562 มาตรา 27 ระบุไวว้่าสถาบันอุดมศึกษาตอ้งดาํเนินการให้

คณาจารยมี์ความรู้เท่าทนัความกา้วหนา้ทางวิชาการในโลก พฒันาการเรียนการสอน การวิจยัใหท้นัสมยั

สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางวิชาการ ความเปล่ียนแปลงของโลก สังคม และเทคโนโลยี2  หัวใจ

สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุค 4.0 คือการสร้างนวตักรรมและพฒันาศักยภาพมนุษยใ์ห้มี

คุณภาพสูงข้ึน3 เม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทสําคญัในวงการศึกษาทั้งปัจจุบนัและอนาคต 

อาจารยย์ุค 4.0 จึงตอ้งปรับตวัให้เท่าทนัโดยเฉพาะทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ

ช้ีแนะและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพราะกระบวนการเรียนรู้แบบตั้งรับ 

(Passive Learning) โดยการอ่าน ท่องจํา ฟังบรรยาย ดูวิ ดีทัศน์ 4 ไม่สามารถทําให้ผู ้เรียนบรรลุ

วตัถุประสงค์ของการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันผูเ้รียน gen Z ใช้เทคโนโลยีเป็น การนํา

เทคโนโลยีไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ จึงเป็นหน้าท่ีของอาจารยย์ุคน้ี  ทั้งน้ีเพราะการศึกษายุค 4.0 
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ตอ้งให้นกัศึกษาใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ฝึกให้กลา้คิดและกลา้ท่ีจะผิด แต่ทั้งหมดก็ยงัคง

ตอ้งอยูใ่นกรอบท่ีสงัคมตอ้งการหรือยอมรับได้5  

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งปรับปรุงวิธีการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบรับกบัความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยี พฒันาการจดัการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active learning มาอย่างต่อเน่ือง เพื่อทาํให้

นกัศึกษาเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน สนบัสนุนและส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ลิตส่ือการสอน

ในหลากหลายรูปแบบ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Book)6,7,8 เป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่ง

มากในการสนบัสนุนการเรียนรู้ เป็นหนงัสือท่ีสร้างข้ึนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านเอกสาร

ผา่นทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลกัษณะของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์

สามารถเช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพนัธ์และโตต้อบกับ

ผูเ้รียนได้ สามารถแทรกภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง แบบทดสอบ สั่งพิมพ์เอกสารท่ีต้องการทาง

เคร่ืองพิมพ์ได้ และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมยัได้ตลอดเวลา ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ีจะไม่มีใน

หนงัสือธรรมดาทัว่ไป นกัศึกษาจะไดรั้บความรู้และทราบความกา้วหนา้ในการเรียนของตน  ประโยชน์

ของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มีหลายประการ9 คือนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาตามตอ้งการ และ

สามารถยอ้นกลบัไปทบทวนบทเรียนหากไม่เขา้ใจ (portability) สามารถเช่ือมโยงกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆ

ได ้(searchability) และการเป็นมีเดียท่ีมีหลากหลายรูปแบบ จึงสามารถนาํเอาความหลากหลายเหล่านั้น

มาใช ้เช่น การตอบสนองท่ีรวดเร็ว สีสนั ภาพ และเสียง ทาํใหเ้กิดความต่ืนเตน้และไม่เบ่ือหน่าย สามารถ

ส่งเสริมการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี(multimedia characteristics)  

การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวน (indwelling catheterization) เป็นหวัขอ้หน่ึงในวิชา BNS217 

การพยาบาลพื้นฐาน ซ่ึงจดัการเรียนการสอนสาํหรับนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 มีทั้งภาคทฤษฎีและการ

ฝึกในห้องปฏิบติัการ จากการสอบถามนักศึกษาพบว่า เน้ือหาในหัวขอ้น้ีค่อนขา้งเขา้ใจยาก ซับซ้อน 

เน่ืองจากการเรียนการสอนตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบักายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ

ทางเดินปัสสาวะ กลไกการขับถ่ายปัสสาวะ และปฏิบัติการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผูป่้วยท่ีมีปัญหา

เก่ียวกบัการขบัถ่ายปัสสาวะ ทาํใหผู้เ้รียนตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการทบทวนเพื่อทาํความเขา้ใจ จาก

การท่ีการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนเป็นเทคนิคทางการพยาบาลท่ีมีความสําคัญมาก เพราะถ้า

ปฏิบัติการพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพ จะทําให้เกิดการติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะท่ีเป็นผล

เน่ืองจากการใส่สายสวนปัสสาวะ(catheter-associated urinary tract infection: CAUTI) จากรายงานของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา10 ระบุวา่การติดเช้ือ CAUTI พบมากท่ีสุดของการติดเช้ือท่ีพบในโรงพยาบาลสูงถึง

ร้อยละ 40 โรงพยาบาลชัยภูมิ11รายงานอตัราการติดเช้ือ CAUTI 3.67 คร้ังต่อ 1,000 วนัคาสายสวน

ปัสสาวะ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร12 รายงานอตัราการติดเช้ือ CAUTI 0.98-3.89 คร้ังต่อ 1,000 

วนัคาสายสวนปัสสาวะ ซ่ึงผลของการติดเช้ือ CAUTI ทาํให้ผูป่้วยตอ้งอยูใ่นโรงพยาบาลนานข้ึน ทาํให้

ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน พยาบาลเป็นบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคญัในการใส่สายสวนปัสสาวะและดูแล

ผูป่้วยให้ปลอดภยัจากการติดเช้ือ การทาํให้พยาบาลมีความรู้และความสามารถในการดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บ
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การใส่สายสวนปัสสาวะท่ีถูกตอ้ง จะสามารถป้องกนัการเกิด CAUTI ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในแนว

ปฏิบติัสําหรับการป้องกนัการเกิด CAUTI เน้นย ํ้าว่าการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนตอ้งกระทาํโดย

บุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดีเท่านั้น13 ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนทางการพยาบาลจึงมีความ

จาํเป็นตอ้งให้นักศึกษาฝึกฝนทกัษะการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนให้เกิดความชาํนาญ  ผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวน เพื่อให้นักศึกษา

สามารถทบทวนบทเรียน และฝึกฝนในส่ิงท่ีไม่เข้าใจด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้

ตลอดเวลาตามความตอ้งการ  

9. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพื่อพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนในเพศชายและเพศ

หญิงท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองการสวนปัสสาวะแบบ

คาสายสวนในเพศชายและเพศหญิง ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์     

10. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ  

1. หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนในเพศชายและเพศหญิง ท่ี

สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดและสามารถใชเ้ป็นส่ือเสริมการเรียนรู้ของ

นกัศึกษาได ้

2. นกัศึกษาสามารถใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนในเพศชาย

และเพศหญิงเพื่อเพิ่มสมัฤทธิผลของการเรียนได ้

3. นกัศึกษามีความพึงพอใจหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีนาํมาใชเ้ป็นส่ือเสริมการเรียนรู้เร่ือง การ

สวนปัสสาวะแบบคาสายสวน 

11. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (พอสงัเขป)  

 แนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตั้งอยูบ่นฐานคิดท่ีเช่ือว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วง

ศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเน้นย ํ้าแต่การเรียนและท่องจาํเน้ือหาในสาระวิชาหลกัไม่สอดคลอ้งกบัการดาํรงชีวิต

และการทาํงานในโลกศตวรรษใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีการผสมผสานเทคโนโลยีเขา้กบั

เน้ือหาและวิธีการสอน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ควรมีคุณลกัษณะท่ีมีชีวิต มีพลวตั มี

ปฏิสัมพนัธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม ใช้ส่ือผสมอย่างหลากหลายและมีระบบการประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ีรวดเร็วและต่อเน่ือง14ระบบการศึกษาจาํเป็นตอ้งปรับตวัโดยไม่ใช่แค่การปฏิรูปเพียงคร้ังคราว 

แต่ต้องเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน gen Z สังคมและ

ตลาดแรงงาน15 ในปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไดรั้บความ
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นิยมมากข้ึนเป็นลาํดบั เพราะมีลกัษณะเหมือนกบัหนังสือทัว่ไป แต่มีคุณลกัษณะพิเศษ สามารถแทรก

ขอ้ความ แทรกภาพ จดัหนา้หนงัสือไดต้ามความตอ้งการของผูผ้ลิต และท่ีพิเศษกวา่นั้นสามารถสร้างจุด

เช่ือมโยงเอกสาร(Hyperlink)ไปยงัเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอก สามารถแทรกเสียง 

ภาพเคล่ือนไหวลงไปในหนงัสือได ้ซ่ึง คุณสมบติัเหล่าน้ีไม่สามารถทาํไดใ้นหนงัสือทัว่ไป16  

 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) เป็นหนงัสือท่ีผลิตข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบขอ้มูล

ดิจิทลั และสามารถอ่านไดจ้ากหนา้จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ เหมือนเปิดอ่าน

จากหนังสือโดยตรงท่ี เป็นกระดาษแต่ไม่มีการเข้าเล่มเหมือนหนังสือท่ี เป็นกระดาษ  หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถหลากหลาย เช่น การเช่ือมโยง(link) กบัแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เพราะอยู่บน

เครือข่าย www. และมีบราวเซอร์ท่ีทําหน้าท่ีดึงข้อมูลมาแสดงตามท่ีเราต้องการเหมือนการเล่น

อินเตอร์เน็ตทัว่ไปเพียงแต่เป็นหนงัสือบนเครือข่ายเท่านั้น หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์สามารถแสดงขอ้ความ 

รูปภาพ เสียง และความเคล่ือนไหวได ้นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือ คน้หาขอ้มูลและสอบถามขอ้มูล

ต่างๆทั้ งในและต่างประเทศทั่วโลกได้จากคอมพิวเตอร์ท่ีมีอินเตอร์เน็ตเพียงเคร่ืองเดียว หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นแฟ้มขอ้มูลประเภทขอ้ความ (Text file) ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัของภาษา HTML 

(Hyper Text Mask Language) ท่ีใช้เขียนโปรแกรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์17  ขั้นตอนในการสร้าง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์18,19 มีผูเ้ขียนแนะนาํไวอ้ย่างหลากหลาย พอสรุปไดว้่า ควรจะเร่ิมตน้จาก 1) การ

เลือกหัวขอ้/เร่ืองท่ีจะสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และตอ้งระบุวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจนว่า สร้างสําหรับ

บุคคลกลุ่มใด 2) กาํหนดเน้ือหา รวบรวมขอ้มูลท่ีจะใช้เป็นเน้ือหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์

เน้ือหาโดยนําเน้ือหาท่ีสืบคน้ไดม้าเรียบเรียงให้ได้ใจความและ กะทดัรัดยิ่งข้ึนเพื่อนํามาสร้างหัวขอ้

(outline) ขอ้มูลท่ีจะตอ้งรวบรวมและจดัเตรียมเช่น เน้ือหาโดยการเตรียมเป็นไฟล์ขอ้มูล (นิยมเตรียม

เน้ือหาเป็นไฟล์ docx)  รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ไฟล์วิดีโอท่ีเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับเน้ือหา และ

เสียงดนตรี/เสียงบรรยาย 3) การออกแบบ เป็นการกาํหนดว่าในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะจดัทาํจะตอ้ง

ครบถว้นตามโครงสร้าง ซ่ึงลกัษณะโครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์20 จะมีความคลา้ยคลึงกับ

หนังสือทั่วไปท่ีพิมพ์ด้วยกระดาษ มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หน้าปก (Front  Cover) หมายถึง ปก

ด้านหน้าของหนังสือซ่ึงจะอยู่ส่วนแรกเป็นตัวบ่งบอกว่าหนังสือช่ืออะไร ผูแ้ต่งคือใคร (2) คาํนํา 

(Introduction) หมายถึง คาํบอกกล่าวของผูเ้ขียนเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลและเร่ืองราว

ต่างๆของหนังสือเล่มนั้น (3) สารบญั (contents) หมายถึง ตวับ่งบอกหัวเร่ืองสําคญัท่ีอยู่ภายในเล่มว่า

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง อยูท่ี่หนา้ใดของหนงัสือ สามารถเช่ือมโยงไปสู่หนา้ต่างๆ ภายในเล่มได ้(4) สาระ

ของหนงัสือแต่ละหนา้ (Pages Contents) หมายถึงส่วนประกอบสาํคญัในแต่ละหนา้ ไดแ้ก่ หนา้หนงัสือ 

(Page Number) ข้อความ (Texts)  ภาพประกอบ (Graphics) เสียง (Sounds)   ภาพเคล่ือนไหว (Video 

Clips, Flash) และจุดเช่ือมโยง (Links) (5) อา้งอิง (Reference)  หมายถึง แหล่งขอ้มูลท่ีใช้นํามาอา้งอิง 

อาจเป็นเอกสาร ตาํราหรือ Website กไ็ด ้(6) ดชันี (Index) หมายถึง การระบุคาํสาํคญัหรือคาํหลกัต่างๆ ท่ี

อยูภ่ายในเล่ม โดยเรียงลาํดบัตวัอกัษรให้สะดวกต่อการคน้หา พร้อมระบุเลขหนา้และจุดเช่ือมโยง และ 
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(7) ปกหลงั (Back Cover)  หมายถึง ปกดา้นหลงัของหนังสือซ่ึงจะอยู่ส่วนทา้ยเล่ม หลงัจากนั้น เลือก

รูปแบบท่ีจะนาํมาใชก้ารสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม รูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดคือ 

PDFs ดว้ยเหตุผลท่ีวา่สร้างง่าย และใชง้านไดดี้ในคอมพิวเตอร์ทุก platform หรืออาจใชรู้ปแบบอ่ืนๆตาม

ค ว าม ต้ อ ง ก าร  เช่ น  EPUB, Flipbook, kindle format  4 ) เลื อ ก  software ใ น ก าร ส ร้ าง ห นั ง สื อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น word document, HTML, URL และ 5) ดาํเนินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตาม

บทเรียนท่ีวางแผนไว ้ 

การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อวิดีทศัน์ทางการศึกษาพยาบาลเร่ือง การพฒันาส่ือ

วิดีทศัน์เร่ืองการทาํคลอดสําหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัรังสิต21 ในปีการศึกษา 

2560 เพื่อเปรียบเทียบความรู้การทาํคลอดของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน  ทกัษะการฝึกปฏิบติัการ

ทาํคลอดของนกัศึกษาหลงัเรียน และความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือวีดิทศัน์ในนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 142 คน ผลการวิจยั พบวา่ 1) คะแนนความรู้เร่ืองการทาํ

คลอดหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน(p<.05) 2) คะแนนทกัษะปฏิบติัการทาํคลอดในห้องปฏิบติัการหลงั

เรียนรู้ดว้ยส่ือวิดีทศัน์สูงกวา่เกณฑ ์60% และ 3) คะแนนความพึงพอใจต่อส่ือวีดิทศัน์สูงกวา่เกณฑ ์80% 

สรุปผลวา่การใชส่ื้อวิดีทศัน์ประกอบการสอนเร่ืองการทาํคลอด สามารถทาํใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่ีดี

ทั้งดา้นความรู้และทกัษะปฏิบติั และนักศึกษามีความพึงพอใจท่ีมีส่ือไวใ้ห้ศึกษาคน้ควา้นอกเวลาเรียน

และทบทวนความรู้ก่อนข้ึนฝึกปฏิบติังาน 

งานวิจยัเร่ือง การพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้แบบแอพพลิเคชัน่ในการ

พยาบาลมารดาหลงัคลอดสําหรับนักศึกษาพยาบาล22 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในการใชส่ื้อแอพพลิเคชัน่ก่อนและหลงัฝึกปฏิบติังาน และความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมี

ต่อส่ือการเรียนรู้รูปแบบแอพพลิเคชัน่ในการพยาบาลมารดาหลงัคลอด ในนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา จาํนวน 60 คน(กลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลอง 30 คน) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนผ่านส่ือแอพพลิเคชัน่สูงกว่า

คะแนนของนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนผา่นส่ือแอพพลิเคชัน่(p<.05) 2) นกัศึกษาท่ีเรียนผา่นส่ือแอพพลิเคชัน่มี

ความพึงพอใจในการใช้ส่ือในระดับมากท่ีสุด สรุปผลว่าส่ือแอพพลิเคชั่นมีความเหมาะสมในการ

นาํมาใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีดี  

งานวิจยัเร่ืองผลของการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อความวิตกกงัวล การเรียนรู้ การแสดงออก 

และการรับ รู้ ของญ าติผู ้ป่วยท่ีได้รับการดูแลรักษาในหอผู ้ป่วยวิกฤติ(2019)9 พบว่า หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์สามารถทาํให้ญาติผูป่้วยมีความรู้ มีการรับรู้ และมีความพึงพอใจต่อการให้ขอ้มูลทาง

สุขภาพดีกวา่การใหข้อ้มูลแบบเดิม(paper-based instruction) 

งานวิจัยเร่ือง ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนแบบโครงการวิชา

ปฏิบติัการพยาบาลในชุมชน(2018)8 พบว่า นกัศึกษาพยาบาลมีความตั้งใจ สนใจในการเรียน มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
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12. ระเบียบวิธีวิจยั ใหร้ะบุรายละเอียดต่อไปน้ี 

12.1  รูปแบบการวิจยั :  การวิจยัทดลองแบบหน่ึงกลุ่มวดัก่อนและหลงัการทดลอง (One group 

pretest-posttest design)  

12.2  เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria) ประชากรคือ นักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัรังสิต  กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีมีคุณสมบติั

ตามเกณฑคื์อ 1) เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา BNS217 การพยาบาลพื้นฐานในภาคการศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษา 2563  2) ยนิดีเขา้ร่วมการวิจยั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 170 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 85 คน 

ผูว้ิจัยทาํการสุ่มแบบง่าย(simple random sampling) โดยใช้วิธีการจับสลาก ได้กลุ่มท่ี 1 สําหรับการ

ทดสอบประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มท่ี 2 สาํหรับการทดสอบผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

โดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  และสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  

12.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั คือ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง การสวนปัสสาวะแบบคา

สายสวนในเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงมีขั้นตอนในการพฒันาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 23 

1.1) การวิเคราะห์เน้ือหาและวตัถุประสงคข์องบทเรียน 

1.2) การออกแบบส่ือการสอน(Courseware design)  

1.3) การสร้าง Storyboard  

1.4) การสร้างส่ือการสอน 

1.5) การหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนก่อนนาํไปใชจ้ริง 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

2.1)  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนในเพศชายและ 

เพศหญิง ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกบักายวิภาคของระบบทางเดินปัสสาวะ  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ขบัถ่ายปัสสาวะ กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาการขบัถ่ายปัสสาวะ ขอ้บ่งช้ีและ

วตัถุประสงคข์องการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวน หลกัสําคญัของการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวน 

การเตรียมอุปกรณ์ ปฏิบติัการพยาบาลในการสวนปัสสาวะ และการดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บการสวนปัสสาวะ

แบบคาสายสวน มีจาํนวนคาํถามของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ  20 ขอ้ และลกัษณะคาํตอบเป็นชนิดเลือกตอบ 4 

ตวัเลือก มีคาํตอบถูกเพียงขอ้เดียว โดยจะใหค้ะแนน 1 คะแนน เม่ือตอบถูก และ 0 คะแนน เม่ือตอบผดิ 

          2.2) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ยขอ้

คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นเน้ือหา ดา้นเทคนิคการออกแบบตวัอกัษร ภาพกราฟิค ภาพน่ิงและ

ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เมนู คุณค่าและประโยชน์ในการใช ้ลกัษณะของแบบประเมินเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผา่นการหาความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

คาํนวณค่า CVI ≥0.8 และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั ผ่านการตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิดา้น
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อิเล็กทรอนิกส์ 1 ท่าน  แบบประเมินความพึงพอใจนาํไปหาค่าความเช่ือมัน่กบันักศึกษาจาํนวน 30 คน 

ไดค่้า Cronbach's alpha ≥0.8 ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

12.4 วิธีการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) ตรวจสอบประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์กบักลุ่มตวัอยา่ง (นกัศึกษากลุ่มท่ี 1) โดย

ดาํเนินการ 3 ขั้นตอน24 ดงัน้ี 

1.1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว(1:1)  ใชน้กัศึกษาจาํนวน 3 คน โดยมีนักศึกษาท่ีมีผล

การเรียนระดบัเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คนและอ่อน 1 คน ให้ทดลองเรียนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการ

สวนปัสสาวะแบบคาสายสวน ทาํแบบทดสอบระหว่างเรียนในหนังสือ(E1) และทาํแบบทดสอบหลงั

เรียน(E2) นาํคะแนนมาคาํนวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ ตอ้งปรับปรุงเน้ือหา สาระ กิจกรรม

ระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนใหดี้ข้ึน ก่อนนาํไปทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม 

1.2) การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) ใชน้กัศึกษาจาํนวน 9 คน โดยมีนกัศึกษาท่ีมีผล

การเรียนระดบัเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คนและอ่อน 3 คน ให้ทดลองเรียนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการ

สวนปัสสาวะแบบคาสายสวน ทาํแบบทดสอบระหว่างเรียนในหนังสือ(E1) และทาํแบบทดสอบหลงั

เรียน(E2) นาํคะแนนมาคาํนวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ ตอ้งปรับปรุงเน้ือหา สาระ กิจกรรม

ระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนใหดี้ข้ึน ก่อนนาํไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม 

1.3) การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม(1:100)  ใช้นักศึกษาจาํนวน 73 คน  เรียนหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวน ทาํแบบทดสอบระหวา่งเรียนในหนงัสือ(E1) และ

ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน(E2) นาํคะแนนมาคาํนวณหาประสิทธิภาพ 

1.4) ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลและนาํไปวิเคราะห์หาค่า E1/E2 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง การสวนปัสสาวะแบบ

คาสายสวนในเพศชายและเพศหญิง ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2.1) ให้กลุ่มตัวอย่าง(นักศึกษากลุ่มท่ี 2) จาํนวน 85 คน ทาํแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

(แบบทดสอบก่อนเรียน)เร่ือง การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนในเพศชายและเพศหญิง 

2.2) อาจารยอ์ธิบายวิธีการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาทุกคนเขา้ใจตรงกนั และให้

นกัศึกษา scan QR code หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศึกษาแบบ online 

หรือ download หนังสือเก็บไวใ้นเคร่ืองเพื่อศึกษาแบบ offline (ตามความสะดวกของนักศึกษา) ให้

นักศึกษาเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวน และให้ทําแบบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(แบบทดสอบหลงัเรียน)เร่ือง การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนในเพศชายและ

เพศหญิง(ชุดเดิม)  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยให้กลุ่มตวัอย่าง

(นกัศึกษากลุ่มท่ี 2) จาํนวน 85 คน ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
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12.5 การดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล  

1) หาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์24 เร่ืองการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวน            

(indwelling catheterization) โดยการหา E1/ E2 ทั้งน้ีเม่ือ E1 เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ (process) 

คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบระหวา่งเรียน และ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

(product) คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลงัเรียน กาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของ

หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ E1/E2 เท่ากบั 80/80 

 2) ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ paired t-test (การกระจายตวัของขอ้มูลเป็นโคง้ปกติ) หรือใช้ Wilcoxon signed 

rank test (การกระจายตวัของขอ้มูลไม่เป็นโคง้ปกติ) 

 3) คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้สถิติเชิง

พรรณนา หาค่าเฉล่ีย(Χ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบคะแนนความพึงพอใจกบัเกณฑ์ร้อย

ละ 80  

12.6 วิธีการดาํเนินงานตลอดโครงการ  

1) พฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนในเพศชายและเพศหญิง 

หาประสิทธิภาพใหไ้ดเ้กณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ตามขั้นตอน 

2) สร้างและเก็บขอ้มูลแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวน

ในเพศชายและเพศหญิง(แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ชุดเดียวกนั) ลกัษณะขอ้สอบเป็นแบบ 

multiple choice question (MCQ) จาํนวน 20 ขอ้  

3) สร้างและเก็บขอ้มูลแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

จาํนวน 20 ขอ้  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผา่นการหาความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

คาํนวณค่า CVI ≥0.8 และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั ผ่านการตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิดา้น

อิเลก็ทรอนิกส์ 1 ท่าน  แบบประเมินความพึงพอใจนาํไปหาค่าความเช่ือมัน่ Cronbach's alpha ≥0.8 ก่อน

นาํไปใชจ้ริง 

4) นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลเพื่อสรุปเป็นรายงานการวิจยัต่อไป 

13. ขอบเขตของการวิจยั  

สมมติฐานของการวิจยั 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลหลงัเรียนโดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์

สูงกวา่ก่อนเรียน 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบัมาก (≥ ร้อยละ 

80) 
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กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3)  

4)   

5)  

 

 

 

 

14. แผนการดาํเนินงานตลอดโครงการ  

 ปีการศึกษา 2563-2564 

กิจกรรม 

มิถุ
น

าย
น

 

กร
กฎ

าค
ม 

สิ
งห

าค
ม 

กนั
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พ
ฤศ

จิก
าย

น
 

ธนั
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กมุ
ภา

พ
นั

ธ์ 

มีน
าค

ม 

เม
ษ

าย
น

 

พ
ฤษ

ภา
คม

 

1.เขียน

โครงการวิจยั 

            

2.พฒันาเคร่ืองมือ

วิจยัทดสอบ

เคร่ืองมือ 

            

3. ดาํเนินการวิจยั             

4.วิเคราะห์และ

อภิปรายผล 

            

5. เขียนรายงานการ

วิจยั 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
การใชห้นงัสือ

อิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองการ

สวนปัสสาวะแบบคา

สายสวนในเพศชาย

และเพศหญิงท่ีมี

ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์80/80 

 

ความพึงพอใจของนกัศึกษา  
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15. งบประมาณ  

 

 รายการ ราคา(บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน  

1.1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1,000 

2. หมวดค่าวสัดุ   

2.1 ค่าเขียน Script & Storyboard  5,000 

2.2 ค่าผลิตหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (level 3) รวมการถ่าย VDO การสวนปัสสาวะแบบ

สวนคาสายสวนเพศชาย (1เร่ือง) และเพศหญิง (1 เร่ือง) รวม 2 เร่ือง  

30,000 

3. หมวดค่าใช้สอย  

3.1 ค่าจดัทาํแบบสอบถามและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ(ชุดละ 20 บาท) x 85 คน

(3ชุด) x 30 คน(1ชุด) (นกัศึกษา 85 คน ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนและแบบ

ประเมินความพึงพอใจ รวม 3 ชุด) (นกัศึกษา 30 คน ทาํแบบสอบถามเพื่อหาความ

เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ จาํนวน 1 ชุด) 

   5,700 

3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน สาํเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม (เหมาจ่าย) 5,000 

3.3 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ (เหมาจ่าย) 1,000 

รวมท่ีหัวหน้าโครงการได้รับ 47,700 

4. หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ. รวม 16,200 บาท)  

4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทความวจิยั 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ี  

      ตีพิมพบ์ทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสิต) 

2,000 

4.2 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 1,000 

4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทคดัยอ่ ไทย-องักฤษ 200 

4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์  3,000 

4.5 รางวลัในการเผยแพร่และนาํเสนอผลงานวิจยัใน TCI 1 10,000 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 63,900 

 

 

 

 

 

 



 

  

12 

16. เอกสารอา้งอิง 

1. สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา.[Internet]. กรุงเทพฯ: กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดม 

ศึกษา; 2558 [cited 2020 Jan 29] Available from: http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/index.php 

2. ราชกิจจานุเบกษา. [Internet]. กรุงเทพฯ: พระราชบญัญติัการอุดมศึกษา; 2562 [cited 2020 Jan 

29] Available from: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0054.PDF 

3. กระทรวงศึกษาธิการ. [Internet]. กรุงเทพฯ: การอุดมศึกษาไทยในยคุ 4.0 ; 2561 [cited 2020 

Jan 29] Available from: https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50735&Key=news 

Teerakiat 

4. พรชยั เจดามานและคณะ(2559). ยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อการบริหารจดัการสู่การเปล่ียน

ผา่นศตวรรษท่ี 21: ไทยแลนด ์4.0. วารสารหลกัสูตรและการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์, 2(1), 1-14.    

5. ปิยะ ศกัด์ิเจริญ(2558). ทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่และแนวคิดการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง: 

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ. วารสารพยาบาลทหารบก, 16(1), 8-12. 

6. กนัยนา ภกัดีนอก.[Internet]. กรุงเทพฯ: ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั E-book; 2561 [cited 2020 

Jan 29] Available from: https://sites.google.com/site/krununa1007/khwam-ru-beux-ng-tn-e-book 

7. Tracy DG. (2018). Format Shift Information Behavior and User Experience in the 

Academic E-book Environment.  Reference & User Services Quarterly, 58(1), 40-51.  

8. Wu TT., Huang YM., Su, CY., Chang L., & Lu YC. (2018). Application and Analysis of a 

Mobile E-Book System Based on Project-Based Learning in Community Health Nursing Practice 

Courses. Educational Technology & Society, 21(4), 143–156. 

9. Lee SY., Wang TJ., Hwang GJ.,& Chang SC.(2019). Effects of the use of interactive E-

books by intensive care unit patients’ family members: Anxiety, learning performances and 

perceptions. British Journal of Educational Technology, 50(2), 888-901. 

10. Nizam Damani. [Internet]. Prevention of Catheter-Associated Urinary Tract Infections; 

2018 [cited 2020 Jan 29] Available from: https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-

components/CAUTI_student-handbook.pdf 

11. กาญจนา ชวนไชยสิทธ์ิ, กิตติรัตน์ สสสัติวดัษ,์ และศนัสนีย ์ชยับุตร(2561). การพฒันาระบบ

การพยาบาลเพื่อป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะในผูป่้วยท่ีไดรั้บการใส่คาสายสวน

ปัสสาวะ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(1), 224-33. 

12. ปัทมา วงษกี์ยู,้ วงเดือน สุวรรณคีรี, และณิชกานต ์ทรงไทย(2562). ผลของโปรแกรม

ส่งเสริมการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิกต่อการปฏิบติัของพยาบาลและการติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ

ท่ีสมัพนัธ์กบัการคาสายสวนปัสสาวะในหอผูป่้วยวิกฤตอายรุกรรม, วารสารการพยาบาลและการดูแล

สุขภาพ, 37(2), 26-35. 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/index.php
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0054.PDF
https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50735&Key=news%20Teerakiat
https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50735&Key=news%20Teerakiat
https://sites.google.com/site/krununa1007/khwam-ru-beux-ng-tn-e-book
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/CAUTI_student-handbook.pdf
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/CAUTI_student-handbook.pdf


 

  

13 

13. Gould CV., Umscheid CA., Agarwal RK., Kuntz G., Pegues DA., and the Healthcare 

Infection Control Practices Advisory Committee. [Internet]. Guideline for prevention of catheter-

associated urinary tract infections 2009; 2019 [cited 2020 Jan 29] Available from: 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/cauti-guidelines-H.pdf 

14. สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ). [Internet]. ขอ้เสนอวา่ดว้ยการปฏิรูป

ระบบการศึกษาไทย. [cited 2020 Jan 29] Available from:  http://pokpong.org/wp-

content/uploads/education-reform-proposal.pdf 

15. ฮิวจ ์เดลานี . [Internet]. การศึกษาสาํหรับศตวรรษท่ี 21 ; 2019 [cited 2020 Jan 29] 

Available from:  https://www.unicef.org/thailand/th/stories/การศึกษาสาํหรับศตวรรษท่ี-21 

16. วิกิพีเดีย.[Internet]. หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์. [cited 2020 Jan 29] Available from:    

https://th.wikipedia.org/wiki 

17. วิกิพีเดีย.[Internet]. E-Book. [cited 2020 Feb 25] Available from:    

https://en.wikipedia.org/wiki/E-book 

18. Anum Hussain. [Internet]. How to Create an E-book From Start to Finish. [cited 2020 Feb 

25] Available from: https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-create-an-ebook-free-templates  

19. Paul Designrr. [Internet]. How to Make an EBook in 5 Steps Without Breaking a Sweat. 

[cited 2020 Feb 25] Available from: https://designrr.io/how-to-make-an-ebook-in-5-steps-without-

breaking-a-sweat/ 

20. สุวิมล เสนประภารัตน์ (2561). การสร้างผลงานหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Book). [cited 

2020 Feb 25] Available from: http://suwimon2018.blogspot.com/2018/02/e-book.html   

21. มาณี นา้คณาคุปต ์ และ ทิพวรรณ์ เอ่ียมเจริญ.(2560). การพฒันาส่ือวีดิทศันเ์ร่ืองการทาคลอด

สาหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัรังสิต. การประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยั

รังสิต ประจาํปี 2560 (RSU National Research Conference 2017), 1343-53. 

22. นํ้าฝน ไวทยวงศก์ร, ปรางทิพย ์ทาเสนาะ เอลเทอร์, และรัชนี ชุนเกาะ.(2562). การพฒันา

และทดสอบประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้รูปแบบแอพพลิเคชัน่ในการพยาบาลหลงัคลอด สาํหรับ

นกัศึกษาพยาบาล. วารสารเครือข่ายวิทยาลยัพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(3), 53-8. 

23. ไสว ฟักขาว (2559). การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างจิต 5 ลกัษณะเพื่อ

อนาคตสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(2), 59-68.  

24. ชยัยงค ์พรหมวงศ(์2556). การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากร

ศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 1-19.        

 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/cauti-guidelines-H.pdf
http://pokpong.org/wp-content/uploads/education-reform-proposal.pdf
http://pokpong.org/wp-content/uploads/education-reform-proposal.pdf
https://www.unicef.org/thailand/th/stories/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21
https://th.wikipedia.org/wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/E-book
https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-create-an-ebook-free-templates
https://designrr.io/how-to-make-an-ebook-in-5-steps-without-breaking-a-sweat/
https://designrr.io/how-to-make-an-ebook-in-5-steps-without-breaking-a-sweat/
http://suwimon2018.blogspot.com/2018/02/e-book.html


 

  

14 

ลงนาม     ผูเ้สนอโครงการ 

          (รองศาสตราจารยป์รางคทิ์พย ์อุจะรัตน)    

              

16. ความเห็นของหวัหนา้ภาควิชา/หวัหนา้สาขาวิชา/หวัหนา้หน่วยงาน 

            

            

            

       ลงนาม      

              (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รัชนี นามจนัทรา) 

17. ความเห็นของคณะกรรมการประจาํคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 

            

            

            

       ลงนาม      

              (           ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

15 

 

 

ประวตัินักวจัิย 

โครงการวจัิย การพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวน   

 สาํหรับนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย) นาง ปรางคทิ์พย ์อุจะรัตน 

        (ภาษาองักฤษ) Mrs. Prangtip Ucharattana 

วนั เดือน ปีเกิด   8 พฤษภาคม 2498 

ตาํแหน่ง   อาจารย ์  ผศ.         รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

การศึกษา  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  อยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  

สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหนา้โครงการ ผูร่้วมวิจยั  ผูช่้วยวิจยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีทาํงาน) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4  

เลขท่ี 52/347 หมู่บา้น เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

  โทรศพัท ์ 0-2997-2200 ต่อ 1488  โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1493 

ท่ีอยู ่ (ท่ีบา้น)  4/1135 หมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4  ถนนเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร 10240     

  โทรศพัท ์063-223-9699 

E-mail Address: prangtip.u@rsu.ac.th      

 

ประวติัการศึกษา(เรียงจากคุณวฒิุสูงสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต บริหารการ

พยาบาล 

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

2525 

วิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาล พยาบาลศาสตร์ มหิดล 2520 

Post Master program in 

nursing administration and 

nursing informatics 

  IOWA 

University, USA 

2547 

 

 

 

 

 

mailto:prangtip.u@rsu.ac.th


 

  

16 

ผลงานวิจยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สัดส่วนเวลาทํางานใน

โครงการของท่าน(%) 

1. Ucharattana, P., Khaikeow, S., Punsakd,w., 

Hoontrakul, S.  Alcohol Consumption Behavior of Urban 

Thai: The Banbu Community, Bangkok-Noi District, 

Bangkok. J Nurs Sci 2011; 29(1): 53-62. 

สสส. 

 

1 ปี 

 

50% 

 

2. Ucharattana, P., Punsakd, w., Posre, C. Health 

Promotion Behaviors among Thai elders in the Urban 

Area: The Banbu Community, Bangkok-Noi District, 

Bangkok. J Nurs Sci 2011; 29(3): 83-93. 

สสส. 

 

1 ปี 

 

50% 

 

3. Ucharattana, P., Augmekiat, T., Khanta, A., 

Limpongsathorn,T.  Effect of Clinical Teaching Methods 

Using Portfolio and Knowledge Market on Self-directed 

Learning of students in Program of Nursing Specialty in 

nursing management. J Nurs Sci 2012; 30(4): 19-27. 

CMB 1 ปี 50% 

4. Ucharattana, P., Punsakd, w., Posre, C. The 

Effectiveness of the Empowerment Program on 

Development of Self-care Competency in Community 

Dwelling Elders. Journal of The Royal Thai Army 

Nurses 2014; 15(2): 216-224.  

สสส. 

 

1 ปี 

 

50% 

 

5.Ucharattana, P., Sukkapatthanasrikul, S., Maipimai, W. 

Learning achievement of nursing students between using 

Lecture and Team-based learning: A pilot study. Journal 

of Nursing Science 2015; 33(suppl. 1): 48-54. 

 

CMB 

 

1 ปี 50% 

ท่านมีเวลาในการทาํวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ  8  ชัว่โมง 

        

ลงช่ือ      

(รองศาสตราจารยป์รางคทิ์พย ์อุจะรัตน)  

       วนัท่ี      

 

 

 

 

 



 

  

17 

 
ประวตัินักวจัิย 

โครงการวจัิย การพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวน   

 สาํหรับนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย) นางสาวนวรัตน์ โกมลวิภาต 

        (ภาษาองักฤษ) Miss Nawarut Komonwipast 

วนั เดือน ปีเกิด   10 ธนัวาคม 2511 

ตาํแหน่ง  อาจารย ์  ผศ.         รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

การศึกษา  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  อยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  

สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหนา้โครงการ ผูร่้วมวิจยั  ผูช่้วยวิจยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีทาํงาน) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4  

เลขท่ี 52/347 หมู่บา้น เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

  โทรศพัท ์ 0-2997-2200 ต่อ 1488  โทรสาร : 0-2997-2200 ต่อ 1493 

ท่ีอยู ่ (ท่ีบา้น)  144/54 ม.เมืองประชา ซอย13 ต. บางคูวดั อ.เมือง  จงัหวดัปทุมธานี 12000   

  โทรศพัท ์02-9766361 โทรสาร 02-9766361 

E-mail Address: nawarut.k@rsu.ac.th         

 

ประวติัการศึกษา(เรียงจากคุณวฒิุสูงสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการ

พยาบาล 

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 2553 

พยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาล พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 2534 

 

ผลงานวิจยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สัดส่วนเวลาทํางานใน

โครงการของท่าน(%) 

1. นวรัตน์ โกมลวิภาต และ นํ้าออ้ย ภกัดีวงศ.์ (2561). 

เปรียบเทียบ ความรู้ ความเช่ือดา้นสุขภาพ และการรับรู้

ความสามารถตนเอง ของนกัศึกษาหญิงระหว่างกลุ่มท่ี

ตรวจและไม่ตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง. วารสารพยาบาล

สงขลานครินทร์. 38(4), 68-78. 

สถาบนัวิจยั

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

1 ปี 50% 
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ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สัดส่วนเวลาทํางานใน

โครงการของท่าน(%) 

2. นํ้าออ้ย ภกัดีวงศ ์และ นวรัตน์ โกมลวิภาต (2561). 

ความรู้ ความเช่ือดา้นสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเอง

และพฤติกรรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองของนกัศึกษา

หญิงท่ีไดรั้บโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเตา้นมดว้ย

ตนเอง. วารสารวิชาการสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

7(1), 57-70 

สถาบนัวิจยั

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

1 ปี 50% 

3.นวรัตน์ โกมลวิภาต และวิลาวลัย ์อุดมการเกษตร. 

(2560). ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้

ความสามารถในตนเอง ต่อพฤติกรรมสุขภาพ นํ้าหนกั 

และเส้นรอบเอว ของนกัศึกษาพยาบาลท่ีมีภาวะ

โภชนาการเกิน. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 37(2), 

119-131 

สถาบนัวิจยั

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

1 ปี 50% 

4. นวรัตน์ โกมลวิภาต และ นํ้าออ้ย ภกัดีวงศ.์ (2558). การ

พฒันาส่ือการสอนอิเลก็ทรอนิกส์รายวิชา BNS 408 

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลสาํหรับการ

เตรียมความพร้อมในการสอบข้ึนทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ.์ วารสาร วิชาการสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

4(1), 7-17 

ศูนยส์นบัสนุน

และพฒันาการ

เรียนการสอน 

ม.รังสิต 

1 ปี 50% 

ท่านมีเวลาในการทาํวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ  8  ชัว่โมง 

        

ลงช่ือ      

(นางสาวนวรัตน์ โกมลวภิาต)  

       วนัท่ี      

 

 


