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บทคัดย่อ
บทคัดย่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็ นสือ่ ทีน่ ยิ มใช้ในการจัดเรียนรูแ้ บบ E-learning หรือ
ระบบ blended learning ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนือ่ งจากเข้าถึงได้รวดเร็ว ทันสมัยสะดวกไม่
ใช้พนที
ื้ ใ่ นการจัดเก็บพกพาสะดวก เชือ่ มโยงกับเว็บไซต์หรือหนังสืออ้างอิงได้ทนั ทีสบื ค้นได้ทวโลก
ั ่ ทุกทีท่ กุ เวลา
การพัฒนาและใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ฝึ กทักษะเรือ่ งการดูดเสมหะและน�ำมาถอดบทเรียนจากผลลัพธ์การ
เรียนรูข้ องนักศึกษาพยาบาล จากบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา พบว่า 1) ลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็ นสือ่ การสอนที่มีสีสนั มีค�ำอธิบาย มีภาพและเสียงที่จูงใจให้อ่าน รวมทั้งแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ง่ายขึ้ น
2) การเสริมความรูแ้ ละทักษะใช้เพือ่ ฝึ กซ้อมดู ดเสมหะด้วยตนเองดู ซ้ � ำได้หลายครั้ง ได้ทดสอบความรูจ้ าก
แบบฝึ กหัด เลือกหัวข้อได้ง่าย 3) สร้างความมันใจมั
่ นใจดี
่ กว่าอ่านจากเอกสารประกอบการสอน ใช้ศึกษาเพิม่
เติมก่อนขึ้ นฝึ กปฏิบตั ิ พกติดตัวเปิ ดอ่านได้ตามต้องการ 4) ความพึงพอใจพอใจมาก ต้องการให้มีหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบตั ิการพยาบาลทุกเรือ่ งเพือ่ ใช้ทบทวนก่อนฝึ กปฏิบตั ิและก่อนสอบ

ค�ำส�ำคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์; นักศึกษาพยาบาล; ผลลัพธ์การเรียนรู้
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Abstract

E-books are common materials used in E-learning or blended learning for higher education due to
rapid access, up-to-date information, convenience, space free, portability, and linkage to web or reference
book promptly as well as no limit of place and time over the world. An E-book for suctioning was developed
and implemented for nursing students. Lesson learned from the learning outcomes derived from their reflective notes revealed that 1) The characters of E-book included colorful appearance, clear explanation, possession of image and sound attractive to readers, and simple procedure; 2) Knowledge and skills can be
developed by repetitive practice and self-evaluation with provided exercises; 3) It helped improve students’
confidence better than using printed materials, can be reviewed any time before practicum; and 4) Students
expressed high satisfaction and suggested provision of more E-books for all nursing skills in order to review
before practice or examination.
Keywords: E-book; nursing student; learning outcome
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อระบบการศึกษาทั่วโลก นับจากการเริ่มต้ นในปี
ค.ศ. 2011 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจัดการเรียนออนไลน์ในรายวิชาปัญญาประดิษฐ์โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย มีผ้ ลู งทะเบียน
จาก 190 ประเทศ รวม 160,000 คน หลังจากนั้นระบบ massive open online courses (MOOCs) ก็เพิ่มจ�ำนวน
อย่างรวดเร็ว โดยใช้ โทรศัพท์มอื ถือเป็ นเครื่องมือเพื่อการเรียนแบบผสมผสานหรือ “blended learning” ที่ทำ� ให้ การเรียน
รู้เกิดขึ้นได้ ทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยีจึงสร้ างสรรค์ความท้ าทายและโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกๆ ระดับ1
แนวโน้ มของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอนาคตคือ การเรียนรู้แบบ E-learning หรือระบบ
blended learning ที่ใช้ เทคโนโลยีก้าวหน้ าและเป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพราะ
ผู้อ่านสามารถเข้ าถึงได้ รวดเร็วจากการดาวน์โหลด ปรับปรุงให้ ทนั สมัยได้ ง่าย ขายพร้ อมสารสนเทศอื่นๆ และสะดวก
ในการจ่ายเงินไม่ใช้ พ้ ืนที่ในการเก็บ ประหยัดทรัพยากร พกพาสะดวก เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือหนังสืออ้ างอิงได้
ทันที เจ้ าของหนังสือและผู้เขียนสามารถติดต่อกันได้ สบื ค้ นได้ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว สามารถผลิตด้ วยเทคโนโลยีท่ ี
ก้ าวหน้ าได้ ตลอดเวลา2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จงึ เป็ นมิตใิ หม่ในการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
บทความนี้เป็ นการถอดบทเรียนการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งสามารถ
น�ำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ท่เี ป็ นแนวโน้ มการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ส�ำหรับสร้ างทักษะศตวรรษ 21 แก่ผ้ ูเรียนในอนาคต

ความส�ำคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในสาขาพยาบาลศาสตร์

หนังสือเป็ นเครื่องมือส�ำคัญในถ่ายทอดความรู้ ในระบบการศึกษามาเป็ นเวลายาวนาน ปั จจุ บันหนังสือ
อิเล็กทรอนิ กส์ได้ รับความนิ ยมแพร่ หลายเพราะเป็ นสื่อที่บูรณาการในระบบการศึกษาได้ ทุกระดับ หนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-book มาจากค�ำว่า Electronic Book หมายถึงหนังสือที่สร้ างขึ้นด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
ลักษณะเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถน�ำเสนอข้ อมูลได้ ท้งั ข้ อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ผ่าน
คอมพิวเตอร์ โดยการเชื่อมโยงข้ อมูลที่อยู่ในแฟ้ มเดียวกันหรือต่างแฟ้ มเข้ าด้ วยกันโดยไม่จำ� กัดว่าจะเป็ นข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใด การเชื่อมโยงข้ อความที่เป็ นตัวอักษรหรือตัวเลข เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext) และ
ถ้ าหากข้ อมูลนั้นรวมถึงเสียงและภาพเคลื่อนไหวด้ วยก็เรียกว่า สื่อประสมไฮเปอร์มีเดีย (hypermedia)
นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ หรือเว็บไซต์ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เรียนได้ สามารถแทรกแสดงได้ ท้งั ภาพ เสียง วีดที ศั น์ภาพเคลื่อนไหว ท�ำให้ ผ้ ูเรียนเกิดความเข้ าใจ
ได้ ง่ายมากขึ้น มีความสะดวก เมื่อสั่งพิมพ์ข้อมูลหน้ าที่ต้องการเป็ นรูปแบบกระดาษได้ และท�ำส�ำเนาได้ มากเท่าที่
ต้ องการ ประหยัดในการใช้ กระดาษ ความส�ำคัญอีกอย่างคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้ อมูลใหม่ๆ
ให้ ทนั สมัยได้ เมื่อออนไลน์สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ได้ ทนั ทีช่วยท�ำให้ นักวิชาการหรือนักเขียนเผยแพร่
ผลงานเขียนได้ อย่างรวดเร็วด้ วย คุณสมบัตนิ ้ ที ่ไี ม่มใี นหนังสือแบบกระดาษ3 แม้ ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อดีแต่ยงั
มีข้อจ�ำกัดที่ต้องใช้ ผ่านเครื่องมือ เช่นโทรศัพท์ แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้ งานได้ ง่ายเมื่อเทียบกับ
สื่อสิ่งพิมพ์ซ่ึงมีความสะดวกในการอ่าน รวมทั้งการสร้ างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ มีประสิทธิภาพนั้น ผู้สร้ างต้ องมี
ความรู้ ความช�ำนาญในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสร้ างสื่อ การสร้ างหรือการปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ให้ มคี ุณภาพท�ำได้ ยากหากผู้สอนไม่มคี วามรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปัจจุบนั การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ รบั อิทธิพลจากเทคโนโลยีหลายด้ าน จากผลการส�ำรวจพบว่าเทคโนโลยี
ที่ใช้ ในการศึกษาพยาบาล 3 อันดับแรกคือวีดที ศั น์เพื่อพัฒนาทักษะ (84%) การเรียนทางไกล/ออนไลน์ (75%)
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และการเรียนเสมือนจริง (virtual simulation) (65%) นอกจากนั้นยังพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี มีอปุ กรณ์
ในการเข้ าถึงสารสนเทศหลายชนิด และนักศึกษามีทศั นคติทางบวกในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เชื่อมั่นว่าการใช้
เทคโนโลยีมคี วามส�ำคัญต่อความส�ำเร็จและส่งผลต่อสัมฤทธิ์ในการเรียน4 และจากรายงานการศึกษาเรื่องอนาคตของ
เทคโนโลยีในการศึกษาพยาบาลได้ ระบุแนวโน้ มส�ำคัญของเทคโนโลยีท่จี ะน�ำมาใช้ ในสาขาพยาบาลศาสตร์โดยแบ่ง
เป็ น 3 ระยะ คือ 1) ระยะสั้น (short-term trends) เป็ นการออกแบบการเรียนแบบผสมผสานหรือ blended learning
และการเรียนแบบร่วมมือ (collaborative learning) 2) ระยะกลาง (mid-term trends) เป็ นการพัฒนาการวัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้และการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (learning space) ใหม่ เช่น การจัดสิ่งแวดล้ อมเพื่อการเรียน
แบบร่วมมือและการเรียนแบบแอคทีฟ (collaborative and active learning environments) 3) ระยะยาว (longterm trends) เป็ นการพัฒนาวิธกี ารสอนที่สามารถลงลึกเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักศึกษา5
นโยบายการอุดมศึกษาเพื่อเดินหน้ าประเทศไทยดูเหมือนจะเป็ นนโยบายการจัดการศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพ
โดยแต่ละสถาบันการศึกษาได้ นำ� การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 มาสู่วิธกี ารเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้โดยให้ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญของการใช้ เทคโนโลยี (technologicalization) ที่ทำ� ให้ คนเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเทคโนโลยีข่าวสารภายใต้ โลกาภิวตั น์กบั เครือข่าย (globalization and network)
ที่มอี ทิ ธิพลต่อการเรียนรู้ของคนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา มีการพึ่งพาเชื่อมโยงกันในระดับโลกรวมทั้ง
การใช้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง กระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเป็ นการเรียนรู้ยุคใหม่
ที่จะไม่เป็ นทางการอีกต่อไป สามารถเรียนผสมผสานนอกห้ องเรียนที่ไหนก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา โดยวิธกี ารเรียนรู้ใน
รูปแบบของการเรียนในระบบออนไลน์ digital, blending จะเป็ น platform ส�ำคัญเพื่อการเรียนรู้และการท�ำงาน6
สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็ นต้ องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้
จะเห็นได้ ว่าการเรียนในระบบออนไลน์หรือการเรียนแบบผสมผสาน (blended learning) มีความเกี่ยวเนื่อง
กับการใช้ เทคโนโลยีในระบบดิจติ ลั ที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะสามารถรองรับแนวโน้ มในอนาคตของการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ได้ เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จัดว่าเป็ นเครื่องมือส�ำคัญในการสนับสนุนประสิทธิภาพในการเรียน
รู้ของผู้เรียนอย่างเป็ นอิสระ สามารถเรียนรู้ได้ ตามอัธยาศัย การเข้ าถึงสารสนเทศและสาระความรู้จะง่าย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และยังสามารถเชื่อมต่อสู่ระบบห้ องสมุดปกติหรือแหล่ งสารสนเทศอื่นได้ ด้วย การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ เป็ นสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้ างทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาล หรือการเรียนออนไลน์จงึ เป็ นโอกาสและความ
ท้ าทายส�ำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์วันนี้และในอนาคต

การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนพบว่าช่วยเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา ในการเรียนการสอนเนื้อหากายวิภาคศาสตร์ของหัวใจและหลอดเลือดขนาดใหญ่ ในนักศึกษาแพทย์
ชั้นปี 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต7ิ นักศึกษาพยาบาลทีใ่ ช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียนน�ำ้ เหลือง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตแิ ละนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมากที่สดุ 8
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่ใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักการและเทคนิคการดูแลผู้ท่มี ี
บาดแผลแตกต่างจากวิธสี อนแบบบรรยายอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ9 เช่นเดียวกันกับการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรด้ วยนมมารดาส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลที่พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต10ิ วิเคราะห์เหตุผลที่ทำ� ให้ การใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้
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พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มที ้งั ตัวหนังสือ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่มสี สี นั สวยงาม ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา
เข้ าใจเนื้อหาได้ ง่าย จดจ�ำได้ ดีกว่าการอ่านจากตัวอักษรหรือดูจากภาพในหนังสือทั่วไป โดยเฉพาะการน�ำเสนอเป็ น
วีดที ศั น์ท่มี เี สียงบรรยายประกอบท�ำให้ นักศึกษาไม่ต้องจินตนาการเองแต่สามารถมองเห็นวิธปี ฏิบตั กิ ารพยาบาลได้
อย่างชัดเจน

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งการดูดเสมหะ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์มคี วามเชื่อว่าการเรียนการสอนเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีความ
สัมพันธ์กบั การสร้ างความรู้ทศั นคติและทักษะ คุณลักษณะของผู้เรียนจึงปรับเปลี่ยนได้ ด้วยการจัดการสิ่งแวดล้ อม
ทางการศึกษาให้ ผ้ ูเรียนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มี
วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งคือบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร “…มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีทีท่ นั สมัยในการปฏิบตั ิ
การพยาบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นการสือ่ สารและการเรียนรู.้ .”
ในรายวิชาการพยาบาลพื้ นฐาน ได้ ออกแบบการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีและสาธิตการทดลองปฏิบัติ
การพยาบาลโดยจัดการเรียนเป็ นกลุ่มย่อย ในการสอนแบบสาธิตพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มกั จะถ่ายวิดโี อด้ วยโทรศัพท์
มือถือเพื่อใช้ ทบทวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการประเมินผลรายวิชาในปี การศึกษา 2557 หลังการฝึ กปฏิบตั ิ
งานบนหอผู้ป่วย นักศึกษาส่วนใหญ่วิตกกังวล ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้ อง นักศึกษาให้ สมั ภาษณ์ว่า “…จ�ำขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ไม่ได้ น่าจะมีสือ่ ทีท่ นั สมัยไว้ใช้ทบทวนความรูท้ ีใ่ ช้ได้
ทุกเวลาและสามารถพกพาไปได้ทกุ ที.่ .”
การอ่านหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอนที่แม้ ว่าจะมีรูปภาพประกอบก็ไม่ สามารถแสดงวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาลที่เป็ นล�ำดับต่อเนื่องได้ อย่างชัดเจน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อที่สามารถ
ตอบสนองตรงตามความต้ องการของนักศึกษาได้ จากคุณสมบัตดิ งั กล่าวของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ คดั สรรเรื่อง
การดูดเสมหะจัดท�ำเป็ นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็ นโครงการน�ำร่อง เนื่องจากพบว่าเมื่อนักศึกษาจะดูดเสมหะให้ ผ้ ูป่วย
จะตื่นเต้ น วิตกกังวล ไม่ค่อยมั่นใจโดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยมีอาการไอ หายใจหอบเหนื่อย และมักจะเกิดการปนเปื้ อน
เชื้อ (contamination) ดังนั้นหากนักศึกษาได้ รับการฝึ กและเตรียมความพร้ อมจากการใช้ ส่อื ที่เหมาะสม จะช่วยท�ำให้
นักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้น ดูดเสมหะได้ ถูกต้ อง สามารถป้ องกันภาวะแทรกซ้ อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้
การพัฒนาหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการดูดเสมหะ เป็ นการศึกษาในโครงการน�ำร่องที่นำ� เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการเรียนการสอน การออกแบบเป็ นแบบสื่อประสม (multimedia) ซึ่งเป็ นสื่อที่ประกอบไปด้ วย
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดที ศั น์ เสียง ตลอดจนภาพเคลื่อนไหว (animation) ต่างๆและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เรียน
โดยพัฒนาดัดแปลงจากขั้นตอนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของจินตวีร์ คล้ ายสังข์11 ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์
1.1 วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหาตามมาตรฐานการพยาบาลโดยพิจารณาว่านักศึกษาจ�ำเป็ น
ต้ องมีความรู้และทักษะอะไรบ้ าง รวมถึงความรู้พ้ ืนฐานที่ต้องมีมาก่อน แล้ วจึงก�ำหนด เนื้อหาและมีแบบฝึ กหัด
ท้ ายบทเรียน ซึ่งจะมีการประมวลผลเพื่อให้ ผ้ ูเรียนจะทราบคะแนนทันที
1.2 วิเคราะห์ลกั ษณะผู้เรียน ผู้เรียนคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ท่ี 2 มีความสามารถในการใช้ ส่อื อิเล็กทรอนิกส์
ส่วนใหญ่จัดเป็ น “why generation” หรือ generation Y เป็ นกลุ่มที่มชี ่วงอายุระหว่าง 16-30 ปี มีความเป็ นตัวของ
ตัวเอง นิยมสื่อสารผ่านเทคโนโลยีท่กี ้ าวล�ำ้ ยุค12 เรียนรู้เทคโนโลยีได้ อย่างรวดเร็ว ใช้ ชีวิตส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์
ศักยภาพในการเรียนรู้ ความอดทนในการแสวงหาความรู้แตกต่างกัน นักศึกษาทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือแบบ
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สมาร์ทโฟน บางคนมีคอมพิวเตอร์พกพา แต่บางคนไม่มี ส่วนใหญ่ใช้ อนิ เตอร์เน็ท นักศึกษาต้ องการศึกษาบทเรียน
ในเวลาและสถานที่แตกต่างกันด้ วยอุปกรณ์ต่างๆ
ขั้นที่ 2 การออกแบบ
2.1 เนื้อหา/ข้ อความ มีสาระอ่านง่าย สื่อความหมายที่ชัดเจน การใช้ ภาพถ่ายจากอุปกรณ์การดูดเสมหะจริง
มีภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง (audio media) ในรูปแบบวีดีทศั น์เคลื่อนไหวแสดงการปฏิบัติการดูดเสมหะกับ
หุ่นจ�ำลองที่ใส่สายเข้ าไปในจมูก ในปากและในท่อช่วยหายใจ มีภาพ animation แสดงการเคลื่อนที่ของสายดูดเสมหะ
เข้ าไปในท่อทางเดินหายใจและดูดเสมหะออก ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องจินตนาการแบบเดิมจึงช่ วยให้ นักศึกษาเข้ าใจ
ได้ ง่ายขึ้น
2.2 ก�ำหนดโทนสีท่ใี ช้ เป็ นสีพาสเทล ได้ แก่ ชมพู เหลือง และน�ำ้ ตาล ที่มีความสดใส ใช้ อกั ษรที่ไม่มีหัว
เป็ นหลักเพื่อให้ มคี วามทันสมัยและเหมาะกับนักศึกษาในวัยนี้
2.3 จัดท�ำเอกสารต้ นฉบับในรูป MS Power Point แล้ วแปลงเป็ น PDF ก่อนใช้ โปรแกรม Flip pdf professional จัดท�ำเป็ นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.4 เขียนสคริปต์และการจัดท�ำสตอรี่บอร์ด (story board) น�ำเนื้อหา ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสื่อมัลติมเี ดีย
ต่างๆ มาจัดวางให้ สอดคล้ องกับรายละเอียดค�ำบรรยาย ตลอดจนการระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3 การน�ำไปใช้และประเมินผล
การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้องให้ เหมาะกับวัย ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน นักศึกษา
จัดเป็ นวัยรุ่น ที่ชอบสื่อที่เร้ าใจ น่าสนใจ น่าติดตาม โดยต้ องดึงดูดใจตั้งแต่เริ่มเปิ ดดูให้ ร้ สู กึ อยากดูต่อ ดังนั้นการออกแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการดูดเสมหะจึงน�ำเสนอในรูปแบบใหม่ท่แี ตกต่างไปจากสื่อวิชาการแบบเดิม โดยใน
เนื้อหาตอนต้ นจะเป็ นสถานการณ์สมมุตใิ นห้ องผู้ป่วยที่มอี าการไอ เหนื่อยหอบเนื่องจากมีเสมหะมาก เมื่อนักศึกษา
พยาบาลที่ฝึกปฏิบตั งิ านบนหอผู้ป่วยพบเห็นอาการของผู้ป่วยจึงตกใจ พอดีกบั ที่พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเดินเข้ ามา จึง
ท�ำการดูดเสมหะให้ ผ้ ูป่วย ซึ่งสถานการณ์น้ ีต้องการดึงดูดให้ นักศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้ต่อไป ตัวอักษรที่ใช้ เป็ น
ตัวอักษรที่ทนั สมัย ใช้ animation เพื่อให้ เข้ าใจง่าย เช่น ขั้นตอนการใส่สายดูดเสมหะเข้ าไปในท่อเจาะหลอดลมคอ
(tracheostomy tube) ท่อหลอดลม (endotracheal tube) ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากเป็ นการใส่อปุ กรณ์เข้ าไป
ภายในร่างกาย จึงจัดท�ำเป็ นภาพเคลื่อนไหวให้ เห็นการใส่สายดูดเสมหะที่ค่อยๆ เคลื่อนลึกลงไปตามท่อช่วยหายใจ
และมีบทสนทนาอย่างเป็ นกันเองระหว่างพยาบาลกับนักศึกษาพยาบาลเป็ นระยะเกี่ยวกับวิธกี ารดูดเสมหะ ซึ่งท�ำให้
ขั้นตอนการปฏิบตั ไิ ม่น่าเบื่อ
หลังจากนักศึกษารับฟังการบรรยายประกอบการสาธิตเรื่องการดูดเสมหะ จะใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริม
การเรียนรู้และฝึ กปฏิบตั กิ ารดูดเสมหะด้ วยตนเองประมาณ 1 สัปดาห์ โดยสามารถดูได้ จาก CD, website ของวิทยาลัย
ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต แล้ วสาธิตกลับกับอาจารย์ประจ�ำกลุ่มและเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อกี ประมาณ 1 สัปดาห์แล้ วจึงประเมินผล

ถอดบทเรียนการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากผลลัพธ์การเรียนรู ้

การน�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการดูดเสมหะมาใช้ พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์
การเรียนเพิ่มขึ้นนักศึกษาที่ใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนรู้มคี ะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องการดูดเสมหะหลังเรียน
และคะแนนเฉลี่ ย ปฏิบั ติ ก ารดู ด เสมหะสูง กว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ 13 สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาการใช้ ห นั ง สือ
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อิเล็กทรอนิกส์ในนักศึกษาพยาบาล8-10 โดยนักศึกษาได้ สะท้ อนคิด (reflective thinking) ดังตัวอย่าง
1. ลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
		 “...มีภาพประกอบในการปฏิบตั ิแต่ละขัน้ ตอน ละเอียดดี ช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น...”
		 “...มีลกั ษณะน่าอ่าน มีสีสนั ดนตรีเร้าใจ จูงใจให้อยากดู…”
		 “...ตัวอักษร ค�ำบรรยาย ภาพประกอบ ท�ำให้มองเห็นภาพชัด สามารถปฏิบตั ิได้ง่ายขึ้น...”
2. การเสริมความรู้และทักษะการดูดเสมหะ
		 “...การดูอาจารย์สาธิต บางครัง้ ดูได้ไม่ทว่ั ถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แสดงขัน้ ตอนการดูดเสมหะได้
		 ละเอียด...”
		 “...หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งการดูดเสมหะ ช่วยในฝึ กซ้อมดูดเสมหะด้วยตนเองกับหุ่นจ�ำลอง แล้ว
		 กลับไปดูซ�ำ้ ท�ำให้เข้าใจมากขึ้น....”
		 “...ท�ำให้รูว้ า่ ในแต่ละขัน้ ตอนต้องท�ำอย่างไรด้วยเหตุผลอะไร เช่น การดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ จะ
		 ต้องใส่ลงไปลึกเท่าไหร่ เพราะอะไร....”
		 “... แบบฝึ กหัดท้ายบทเรียน ท�ำให้ได้ทดสอบความรูข้ องตนเองว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหน อยากให้มี
		 แบบฝึ กหัดมากกว่านี้...”
3. เสริมสร้ างความมั่นใจ
		 “....การเห็นขัน้ ตอนอย่างละเอียด ภาพชัดเจน ท�ำให้ตวั เองมีความมัน่ ใจในระดับหนึง่ ดีกว่าอ่านจาก
		 เอกสารประกอบการสอนอย่างเดียว...”
		 “....สามารถน�ำไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนขึ้นฝึ กปฏิบตั ิงานและระหว่างฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยได้...”
		 “...มี e-book เหมือนมีความรูต้ ิดตัวอยู่ตลอดเวลา หากจ�ำอะไรไม่ได้กเ็ อามาเปิ ดอ่านได้ทนั ที ....”
4. ความพึงพอใจต่อการใช้ หนังสืออิเลคทรอนิกส์
		 “...ชอบมากๆอยากให้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบตั ิการพยาบาลเรือ่ งอืน่ ๆ ทุกเรือ่ ง เพราะการ
		 ดูอาจารย์สาธิต บางครัง้ ยังไม่ค่อยเข้าใจ ตามไม่ทนั …”
		 “…อยากให้มีสือ่ แบบนี้ในทุกรายวิชา เพือ่ ใช้ทบทวนก่อนฝึ กปฏิบตั ิและก่อนสอบ เพราะช่วยให้ทบทวน
		 เนื้อหาได้ง่าย เข้าใจมากขึ้น...”
จากการสะท้ อนคิดของนักศึกษา วิเคราะห์เหตุผลที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการดูดเสมหะสามารถเพิ่ม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ ว่าเนื้อหาประกอบด้ วยข้ อความที่เป็ นตัวอักษรอธิบายรายละเอียด รูปแบบและสี
ของตัวอักษรดึงดูดความสนใจของนักศึกษา วีดที ศั น์มเี สียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
ช่วยเร้ าความสนใจ สนุก น่าติดตาม ไม่น่าเบื่อ สร้ างแรงจูงใจในการเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดความหมายของเนื้อหา
ให้ เป็ นรูปธรรม เข้ าใจง่ายขึ้นและลึกซึ้ง ส่งเสริมให้ นักศึกษาเข้ าใจได้ รวดเร็วขึ้นกว่าการอ่านแต่ตวั อักษรหรือภาพนิ่ง
ที่เป็ นเพียงมิตเิ ดียว นอกจากนี้แบบทดสอบความรู้หลังเรียนที่นักศึกษาได้ รับข้ อมูลป้ อนกลับโดยทราบค�ำตอบทันที
ที่ทำ� เสร็จ สามารถย้ อนกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้ องได้ ทั้งนี้เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง ทบทวนความรู้ซำ�้ ๆ ได้ ตามเวลาและสถานที่ท่สี ะดวก ช่วยให้ นกั ศึกษา
เรียนรู้ได้ ตามศักยภาพและความต้ องการของตนเอง
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ข้อเสนอแนะ

จากการถอดบทเรียนการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว มีข้อเสนอแนะบางประการดังนี้
1. ด้ านการผลิต การจะผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่มี ีคุณภาพ สามารถดึงดูดความสนใจนักศึกษาได้ น้ัน
จะมีรายละเอียดมากหลายขั้นตอน โดยต้ องแสดงรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติกจิ กรรมการพยาบาลที่ชัดเจน
เพื่อให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบตัวอักษร สีและขนาดตัวอักษร การน�ำรูปภาพ ภาพ
เคลื่อนไหว วีดโี อเข้ ามาสอดแทรก ความดังและความชัดเจนของเสียงบรรยาย รวมถึงดนตรีประกอบ เป็ นต้ น ซึ่ง
ต้ องมีผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านสื่อช่วยด�ำเนินการ
2. ด้ านการน�ำไปใช้ พบปั ญหาว่ าการเปิ ดดู แบบออนไลน์ต้องใช้ เวลานานเนื่องจากปั ญหาของระบบ
อินเตอร์เน็ต จึงปรับแก้ ไขโดยการน�ำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใส่เข้ าไปในคอมพิวเตอร์ให้ นักศึกษาสามารถเปิ ดดู
ได้ อกี ช่องทางหนึ่ง ซึ่งช่วยแก้ ไขปัญหาได้ ดังนั้นจึงต้ องมีการจัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตให้ สามารถรองรับการใช้
งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุป

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะในการฝึ กปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาล เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม (multimedia) ซึ่งมีท้งั ข้ อความเป็ นตัวอักษร ภาพประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว วีดที ศั น์ ดนตรีและเสียงบรรยายท�ำให้ เกิดประสิทธิผลทั้งด้ านความรู้และทักษะในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
การพยาบาลของนักศึกษา จึงควรส่งเสริมให้ มกี ารผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาลอื่นๆ
มาใช้ ร่วมกับการสอนของอาจารย์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ ทบทวน เรียนรู้ตามศักยภาพและความต้ องการของ
ตนเองทั้งก่อนและหลังการฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องปฏิบตั กิ ารพยาบาล และก่อนขึ้นฝึ กปฏิบตั บิ นหอผู้ป่วย จะท�ำให้ นกั ศึกษา
มีความมั่นใจในการน�ำความรู้และทักษะปฏิบตั ไิ ปใช้ กบั ผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

References
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
			
			
			
5.
			
			

Gall C. How technology is changing education. [Internet]. 2018 [cited 2018 Oct 2]. Available
from:https://edtechnology.co.uk/Article/how-technology-is-changing-education1523365272.
Thaibiotech. Info. What is information technology or IT[Internet].2016[cited 2017 Nov 1].
Available from: http://www.thaibiotech.info/what-is-information-technology.php.(in Thai).
Phummalai M. Thai education in the modern age, Why is e-book favorite?.e-book [Internet].
2012 [cited 2018 Oct 2]. Available from: https://www.gotoknow.org/posts/493357. (in Thai)
Forneris S, Tiffany J. Future of technology in nursing education part 2: How nursing education
programs are currently using educational technology. [Internet]. 2017 [cited 2018 Oct 2].
Available from: http://nursingeducation.lww.com/blog.entry.html/2017/11/06/future_of_tech
nology-xEjl.html.
Adams Becker S, Cummins M, Davis A, Freeman A, Hall Giesinger C, Anathanarayanan V.
(2017). NMC horizon report: 2017 higher education edition. Austin, TX: New Media
Consortium.

Nursing Journal of the Ministry of Public Health

9

6. Kachintorn U. The learning process is essential for preparing Thai people forward 21st century.
			 Higher education policy for moving Thailand forward. Office of the Higher Education Commission.
			 (2 February 2018)
7. Stirling A, Birt J. An enriched multimedia e-book application to facilitate learning of anatomy.
			 Anat Sci Educ 2014;7:19–27.
8. Srivilai W, Atthamethagul V. Development of electronic book on anatomy of the cardiovascular
			 system and the lymphatic vascular system [Research report]. Ratchaburi: Boromarajonani College
			 of Nursing, Ratchaburi.2012. (in Thai).
9. Swangwatanasade O, Srivilai W, Lersthavorntham K. Development of the electronic book on
			 principle and technique of wound care and learning outcomes. [Research report]. Ratchaburi:
			 Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi;2012. (in Thai).
10. Yimyam S, Charoensanti J, Karnasuta S. Development of multimedia electronic book on basic
		 knowledge of breast feeding for nursing students. Nursing journal 2014;4 (4):70-82. (in Thai).
11. Khlaisang J. Desktop publishing to e-book to enhance learning of learner in digital era. Bangkok:
		 Chulalongkorn University Press;2012. (in Thai).
12. Phothidara Y. Nursing education management: For student generation Y. Journal of Nurs Health
		 Sci 2011;34(2):6-69. (in Thai).
13. Pongauksorn P, Srisa-art R, Wongpamornmontree S. The result of using electronic book to
		 enhance suctioning on achievement of learning outcome, confidence and satisfaction of students
		 [Research Report]. Bangkok: Nursing Faculty, Saint Louis College;2017. (in Thai).

