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ในปัจจุบันมีการผลิตพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ทาให้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่ เข้ม ข้น เพื่อให้
นักศึกษาพยาบาลที่จบไปมีคุณภาพสูงสุด และทางานมีประสิทธิ์ภาพสูงสุดนักศึกษาพยาบาลมีการเรียนที่หนัก
เมื่อเทียบกับบางวิชาชีพ การหลับในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ต้องเคยเกิดขึ้นกับนักศึกษาแทบทุกคน แม้ว่าช่วงเวลา
กลางคืนจะนอน 8-10 ชั่วโมงตามตาราก็ตามจากการศึกษาวิจัย พบว่า ความง่วงในช่วงบ่ายนั้น ไม่ได้เกิดจาก
การนอนไม่พอเสมอไปแต่ ยังเกิ ดจากระดั บ คาร์ บอนไดออกไซด์ และความอ้วนได้ ซึ่ง ในชั่วโมงเรีย นของ
นักศึกษา มักพบปัญหานี้มากคือนักศึกษามี พฤติกรรมหลับในเวลาเรียน ทาให้ให้รู้สึกไม่สดชื่น เหนื่อยล้า ไม่
กระตือรือร้นกับการเรียน และทาให้ไม่สามารถจดจ่อเนื้อหาได้เป็นเวลานานพอ ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส่งผลให้
เรียนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์สอน ไม่สามารถจับประเด็นในส่วนที่สาคัญได้และไม่ส ามารถตอบ
คาถามได้ บางวิชาอาจารย์สอนโดยบรรยายให้จดบันทึกตาม ไม่มีเอกสารแจกให้อ่าน นักศึกษาก็ไม่มีเนื้อหาที่
เรียนเอาไว้อ่านทบทวน ทาให้ผลการสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์
คณะผู้จัดทาสังเกตเห็นถึงปัญหาจากนอนหลับในห้องเรียนของนักศึกษาพยาบาลจึงอยากจะแก้ปัญหา
การง่วงหลับในห้องเรียนนี้ โดยการทานวัตกรรม เรื่อง Wake me up finger ปลุกให้ตื่นด้วยสัญญาณปลาย
นิ้ว ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการง่วงหลับของนักศึกษาโดยจะมีการกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวและมีความพร้อ มที่ จะ
เปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนในห้องให้แก่นักศึกษาคณะผู้จัดทาจึงคิดค้นนวัตกรรมเรื่อง Wake
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me up finger ปลุ ก ให้ ตื่ น ด้ ว ยสั ญ ญาณปลายนิ้ ว ขึ้ น โดยมี ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ ขั้ น ตอนที่ 1 พั ฒ นาต้ น แบบ
นวัตกรรม ขั้นตอนที่2 ทดลองใช้นวัตกรรมแล้วปรับปรุงได้ต้นแบบนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ขั้นตอนที่3 สรุปผล
การทดลองและรายงานผลนาไปปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 รุ่น 26 ปีการศึกษา 2562 กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ห้อง A ที่เคยนอนหลับในห้องเรียน ทั้งหมด10คนเก็บข้อมูลจากแบบ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรม สถิติที่ใช้ ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการยอมรับนวัตกรรม Wake me up finger ปลุกให้ตื่น
ด้วยสัญญาณปลายนิ้ว ผู้ทดลองใช้ได้มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.81 (S.D. = 0.82)
โดยผู้ทดลองใช้ให้ความพึงพอใจในด้านคุณภาพของนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.42 ( SD=
0.88) และด้านประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.15 ( SD= 0.19 ) และจากผล
การศึกษาดังกล่าวจึงเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพละสามารถให้หน่วยงานอื่น
นาไปต่อยอดต่อไปได้
คาสาคัญ : ความง่วง , ประสิทธิภาพการเรียน
ที่มาและความสาคัญ
การนอนหลับมีความสาคัญเนื่องจากการนอนหลับช่วยให้ร่างกายคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ การนอนหลับเป็นความจาเป็นขั้นพื้นฐานของ มนุษย์ทุกคน มนุษย์ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตใน
การนอนหลับ (Montagna & Chokroverty, 2011) คุณภาพการนอนหลับมีความสาคัญและเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ภาวะสุขภาพ ความผาสุก และวิถีการดาเนินชีวิตที่มี สุขภาพดีของบุคคล หากบุคคลใดมีปัญหาด้านการนอน จะ
ทาให้มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง กล่าวคือ บุคคลนั้นอาจมี อาการเพลีย เหนื่อยง่าย อ่อนล้า และง่วงนอนในตอน
กลางวันเพิ่มขึ้น
ในปัจจุบันการผลิตพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ทาให้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นและครบถ้วน
เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลที่จบไปมีคุณภาพสูงสุด และทางานมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด แต่ในการเรียนของนักศึกษา
พยาบาล มักพบปัญหาคือ การง่วง หรือการหลับของนักศึกษาในห้องเรียน อาจเนื่องจากได้รับมอบหมายงานที่
มากเกินไป จากการเรียนที่เข้มข้น จึงทาให้นักศึกษาพักผ่อนไม่เพียงพอ และด้วยการเรียนเป็นการเรียนการ
สอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนทฤษฎีอาจจะไม่ทาให้นักศึกษาตื่นตัว ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึงง่วงและอ่อนเพลีย
ทาให้หลับในห้องขณะเรียน จึงเป็นปัญหาทาให้นักศึกษาเกิดความไม่เข้าใจในการเรียน การเรียนของนักศึกษา
แย่ลง การเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ หากยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจเกิดผลกระทบตามมา นักศึกษาที่จบไปอาจจะมี
คุณภาพและประสิทธิ์ภาพลดลง ไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ของการผลิตบุคลากร ทางการแพทย์
คณะผู้จัดทาสังเกตเห็นถึงปัญหาจากนอนหลับในห้องเรียนของนักศึกษาพยาบาล จึงอยากจะแก้ปัญหาการ
ง่วงหลับในห้องเรียนนี้ โดยการ ทานวัตกรรม เรื่อง Wake Up นี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาโดยการทางานของนวัตกรรม
ชิ้นนี้ ใช้แก้ปัญหาการง่วงหลับของนักศึกษาในตื่นตัว และมีความพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อผลิต/สร้างนวัตกรรมกระตุ้นความรู้สึกตัวหรือกระตุ้นให้ตื่นตัว
2.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่สร้างขึ้น
วิธีการศึกษา
การศึกษาเป็นการวิจัยและพัฒนา เริ่มด้วยระบบของการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักศึกษาพยาบาล
ขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน(3 )คือ
ขั้นที่ 1 สร้างต้นแบบนวัตกรรมและพัฒนาต้นแบบโดยวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์และบริบทของนักศึกษา
ประเด็นสาคัญ รวบรวมข้อมูลแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ กาหนดวัตถุประสงค์ หาแนวทางการ แก้ไขปัญหา
อุปสรรค ออกแบบนวัตกรรม Wake me up finger ปลุกให้ตื่นด้วยสัญญาณปลายนิ้ว ร่วมกันประชุมและ
บอกแนวทางในการจัดทาการ ปฏิบัติการใช้นวัตกรรมต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน โดย
การศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวั ตกรรม แล้วสรุปแนวคิ ด เพี่อ สร้ างต้นฉบับ นวัต กรรมและ
ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนา นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16 กันยายน-18พฤศจิกายน 2562
ขั้ น ที่ 2 ทดลองใช้ น วั ต กรรมแล้ วปรับ ปรุง ได้ ต้ นแบบนวัต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพทดลองกับ กลุ่ มตั วอย่างและ
ปรับปรุงต้นแบบนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จนได้ต้นแบบนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามที่กาหนด ศึกษาคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพนวั ต กรรมและส ารวจความพึ ง พอใจจากนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 3 ในวั น ที่ 19
พฤศจิกายน 2562
ขั้นที่ 3 สรุปผลการทดลองและรายงานผลนาไปปฏิบัติใช้งานจริง ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562
.กลุ่มตัวอย่างในการใช้นวัตกรรม
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้ทานวัตกรรมเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 Class A วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี จานวน ทั้งหมด 10 คน
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการทานวัตกรรม ระหว่างเดือน กันยายาน-พฤศจิกายน 2562
ระยะที่ 1 การสร้างต้นแบบ : 16 กันยายน 2562 - 2 ตุลาคม 2562
ระยะที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรมแล้วปรับปรุงได้ต้นแบบนวัตกรรม : 19 พฤศจิกายน 2562 และเก็บข้อมูลการ
สารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3
ระยะที่ 3 สรุปผลการทดลองและรายงานผล : วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562
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สถิติและเครื่องมือที่ใช้ คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้
ประกอบด้วย แบบประเมินและแบบสอบถาม ดังนี้
แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยรวบรวมข้อมูลทุกครั้งที่มีการให้นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ห้อง A มีคาตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
นวัตกรรม โดยรวบรวมข้อมูลทุกครั้งที่มีการให้ทดลองใช้ มีคาตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1)
การแปลผล การแปลผลคะแนนระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของนวัตกรรม และแบบสอบถาม ความพึง
พอใจต่อนวัตกรรม แปลผลโดยนามาจัดระดับ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งได้จาก
การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยดังนี้
ระดับมากที่สุด หมายถึง ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00
ระดับมาก
หมายถึง ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49
ระดับปานกลาง หมายถึง ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49
ระดับน้อย
หมายถึง ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49
ระดับน้อยที่สุด หมายถึง ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49
วิธีการประเมินผล ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของนวัตกรรม และประเมินความพึงพอใจต่อ
นวัตกรรม โดยรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ในปีการศึกษา 2562 จานวน 10 คน
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทานวัตกรรม
1.บอร์ด arduino
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2. Heart Rate Pulse Sensor

3. จอ OLED 128x32 ขนาด 0.91

4.ลาโพง buzzer

5. Panasonic NEO ถ่านไฟฉาย 9V (1 ก้อน)

๖

6. รางถ่าน 9V 1 ก้อน มีฝาปิด

7. Jumper Wire Male to Female ยาว 20 cm

8. กล่องพลาสติก ( เคสครอบอุปกรณ์ )

9.เทปตีนตุ๊กแก

๗

การพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาครั้งที่ 1

เครื่องแจ้งเตือนตลอดเวลา ไม่มีหน้าจอแสดงผลและให้พลังงานโดยการชาร์จแบตเตอรี่

การพัฒนาครั้งที่ 2

มีหน้าจอแสดงผล/แจ้งเตือนตามที่กาหนดไว้คือชีพจรต่ากว่า 60 ครั้งต่อนาที /และให้พลังงานโดยใช้ถ่าน
ไฟและpowerbank
การทางานของนวัตกรรม Wake me up finger ปลุกให้ตื่นด้วยสัญญาณปลายนิ้ว
พลังงำนจำก
ถ่ำนไฟฉำยเข้ำไปที่
บอร์ด Arduino

**ถ้ำชีพจรน้อยกว่ำ 60
ครั้ง/นำที เครื่องก็จะแจ้ง
เตือน

ไฟทำกำรจ่ำยไปที่
Heart Rate Pulse
Sensor

Arduino จะประมวลผล
และส่งข้อมูลไปแสดงที่
หน้ำจอ จอ OLED

เมื่อนำนิ้วมำแตะที่
Heart Rate Pulse
Sensor

Sensor จะส่ง
ข้อมูลกลับไปที่
บอร์ด Arduino

๘

ผลการศึกษา
ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการยอมรับนวัตกรรม Wake me up finger ปลุกให้ตื่นด้วย
สัญญาณปลายนิ้ว ผู้ทดลองใช้ได้มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.81 (S.D. = 0.82) โดย
ผู้ทดลองใช้ให้ความพึงพอใจ ใน ด้านคุณภาพของนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.42 ( SD= 0.88)
และด้านประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.15 ( SD= 0.19 ) และจากผลการศึกษา
ดังกล่าวจึงเป็นแนวทางใน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพละสามารถให้หน่วยงานอื่นนาไปต่อยอด
ต่อไปได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.กระตุ้นความรู้สึกให้ตื่นตัวอยู่เสมอ
2.นวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี นักศึกษามีสติรับรู้ในเวลาเรียนมากขึ้น
3.นักศึกษาให้ความร่วมมือขณะเรียน เช่น ตอบคาถาม และมีสมาธิในการเรียน
4.สามารถนาผลการทดลองไปต่อยอด เช่น เครื่องช่วยเตือนขณะขับรถ เครื่องช่วยเตือนผู้ป่วย Obstructive
Sleep Apnea

การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ผลจากการพัฒนานวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีอุดรธานี สามารถนาผลงานไปใช้ดังนี้
1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย
2. พัฒนางานวิชาการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้แนวคิดจากการแก้ปัญหาที่พบจริง
3. ขยายจัดทานวัตกรรมให้หน่วยงานอื่นๆนาไปใช้ เช่น การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ที่มีปัญหาเรื่องความดัน
โลหิต หรือโรคหัวใจ ในเครือข่ายการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บทเรียนที่ได้รับ
ในการศึกษาครั้งนี้ประสบความสาเร็จได้จากการที่นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา
ความง่วงระหว่างเรียนโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์และเมื่อเกิดแรงบันดาลใจในพัฒนางานโดยใช้ความรู้เพื่อพัฒนาหน้างานทาให้ได้ความภูมิใจ
และความมีส่วนร่วมในการพัฒนางานต่อไปทีมผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูงที่สนับสนุนและให้การ
อานวยการในการศึกษา และขอขอบคุณทีมสหสาขาที่ร่วมกันพัฒนาระบบงานสุดท้ายขอขอบคุณหัวหน้างาน
และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
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ภาคผนวก
แบบประเมินวัดความพึงพอใจการทดลองใช้นวัตกรรม Wake up
ข้อชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย / ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด
ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ ..........................ปี
4. หลับในเวลาเรียน
1)เคย
2)ไม่เคย
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการทดลองใช้นวัตกรรม Wake up
กรุณาทาเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่เห็นสมควรกับคาถาม เพื่อรวบรวมนาไปปรับใช้ในข้อเสนอแนะของท่าน
จาแนกความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 1 =น้อยที่สุด , 2 =น้อย, 3 = ปานกลาง ,4 = มาก ,5 = มากที่สุด
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ด้านคุณภาพ
1. มีความเป็นนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับ
ผู้รับบริการ
2. เป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. รูปแบบการใช้นวัตกรรมมีความสอดคล้องกับผลที่
คาดหวัง
4. เป็นนวัตกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ให้บริการพัฒนาและการ
จัดการความง่วงอย่างเหมาะสม
5. เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นง่ายๆและทันสมัย
6. เป็นนวัตกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่าง
เหมาะสม

1=
น้อย
ที่สุด

2 = 3 = ปาน 4= มาก 5 = มาก
น้อย กลาง
ทีส่ ุด

๑๑

ด้านประสิทธิภาพ
1. ใช้งานง่าย สะดวกพร้อมใช้บริการ
2. มีความแข็งแรง และทนทาน
3. มีการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยา
4. นวัตกรรมมีประโยชน์ต่อท่านและประชาชน
ผู้รับบริการ
5. มีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
6. จัดเก็บง่าย พกพาได้สะดวก

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

