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บทคััดย่่อ

	การวิิจััยกึ่่�งทดลองครั้้�งนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) เปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�การเรีียนรู้้�รายวิิชาเวชบริิบาลเบื้้�องต้้ น
ของนัักศึกึ ษาพยาบาลวิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี จัังหวััดนนทบุุรีี ก่่อนและหลัังการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม และ 2) เพื่่�อศึกึ ษา
ความพึึงพอใจของนัักศึกึ ษาพยาบาลวิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี จัังหวััดนนทบุุรีีต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม ประชากร คืือ
นัักศึกึ ษาหลัักสูตู รพยาบาลศาสตรบััณฑิิต ชั้้�นปีี ที่่� 4 ปีี การศึึกษา 2562 วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี จัังหวััดนนทบุุรีี
จำำ�นวน 163 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการวิิจััย ได้้ แก่่ 1) เอกสารประกอบการสอน วิิชาเวชบริิบาลเบื้้�องต้้ น 2) เกมการเรีียนรู้้�
รายวิิชาเวชบริิบาลเบื้้�องต้้ น แบบการ์์ดเกม มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ นผู้้�ป่่วยในภาวะฉุุกเฉิิน เครื่่�องมืือ
ที่่�ใช้้ ในการเก็็บรวบรวมข้้ อมููล ได้้ แก่่ 1) แบบทดสอบความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น 2) แบบสอบความคิิดเห็็น
ต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม วิิเคราะห์์ข้้อมููล โดยใช้้ สถิิติพิ รรณนา และ Dependent t-test ผลการวิิจััย พบว่่า ประชากรเป้้า
หมายมีีผลสััมฤทธิ์์�การเรีียนรู้้� แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05 และมีีความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่าน
เกม โดยรวม อยู่่�ในระดัับมาก (Mean=3.60, SD=.56)
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก; การเรีียนรู้้�ผ่่านเกม; การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น; ความพึึงพอใจ
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Abstract

This quasi–experimental research aimed to: 1) compare learning achievement in primary medical care
before and after Game-Based Learning, and 2) study the satisfaction with Game-Based Learning. The target
population were 163 final year nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi.
The research instruments were: 1) teaching documents in primary medical care, 2) a card game about primary
medical care. The tools used in this research were: 1) the questionnaire of primary medical care, 2) the questionnaire
on student satisfaction towards Game-Based Learning. Statistical analyses were descriptive statistics and the
dependent t-test. The research results showed that learning achievements of the target population were statistically
significant difference at a level of .05. The students were satisfied with Game-Based Learning at a high
level (Mean=3.60, SD=.56)
Keywords: active learning; game-based learning; primary medical care; satisfaction
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ความเป็็นมาและความสำำ�คัญ
ั

	ปััจจุุบันั การพััฒนาด้้ านเทคโนโลยีีสารสนเทศก้้ าวหน้้ าไปอย่่างมาก ในส่่วนของการศึึกษาก็็เช่่นกััน มีีสื่่�อการเรีียนรู้้�
จำำ�นวนมาก ผู้้�เรีียนสามารถสืืบค้้ นในสิ่่�งที่่�ต้้องการรู้้�ได้้ ในทัันทีีที่่�เปิิ ดโทรศััพท์์มือถื
ื อื แทปเล็็ต คอมพิิวเตอร์์ หรืือ Smart watch
การเรีียนการสอนจึึงไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้ องรอเพีียงการถ่่ายทอดความรู้้�จากครูู หรืืออาจารย์์ผู้้� สอนในห้้ องเรีียนเพีียงเท่่านั้้�น
การเป็็ นผู้้�ฟัังเพีียงอย่่างเดีียว ไม่่ดึงึ ดููดความสนใจของผู้้�เรีียน ทำำ�ให้้ ผู้้� เรีียนส่่วนใหญ่่รู้้�สึกว่
ึ ่า การนั่่�งฟัังบรรยาย หรืือ
1
การนั่่�งเรีียนในห้้ องเรีียนเป็็ นสิ่่ง� ที่่น่� ่าเบื่่�อ ผู้้�สอนจึึงต้้ องมีีสื่่�อการสอนที่่มี� รูี ปู แบบหลากหลายเหมาะสมกัับยุุคดิิจิตัิ ลั ซึ่่�งสามารถ
สืืบค้้ นได้้ ผ่่านสื่่�อมีเี ดีียต่่างๆ เช่่น E-book, E-learning, E-journal หรืือการใช้้ คลิิปวีีดีโี อจาก You tube มาประกอบ
ในการเรีียนการสอน เพื่่�อดึงึ ดููดความสนใจของผู้้�เรีียนมากขึ้้�น
แนวคิิดที่่�ทำ�ำ ให้้ การศึึกษาเกิิดความสนุุกสนาน1 เปลี่่�ยนแปลงจากวิิธีกี ารสอนแบบเดิิมๆ ไปเป็็ นการเรีียนการ
สอนที่่�ทำ�ำ ให้้ เกิิดความสนุุกสนาน เช่่น การใช้้ เกม หรืือวีดีี โี อ มาเป็็ นสื่่�อในการเรีียนการสอน โดยดััดแปลงมาจากบทเรีียน
ในหนัังสืือให้้ มาอยู่่�ในรููปของสื่่�อให้้ ความบัันเทิิงควบคู่่�ไปกัับการเรีียนรู้้� การเรีียนรู้้�ผ่่านเกม (Game-Based Learning: GBL)
เป็็ นการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (active learning) รููปแบบหนึ่่�ง ซึ่่�งถููกออกแบบมาเพื่่�อกระตุ้้�น และดึึงดููดความสนใจให้้ ผู้้� เรีียน
สามารถรัับรู้้�สิ่่�งเร้้ า หรืือสิ่่�งที่่�จะเรีียนได้้ ดีี การเรีียนรู้้�ผ่่านเกม (GBL) เป็็ นสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�จะช่่วยให้้ ผู้้� เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�
ทั้้�งในระดัับความจำำ� และความเข้้ าใจ นอกจากนี้้� ยัังสร้้ างแรงจููงใจให้้ ผู้้� เรีียนอยากเรีียนรู้้� อยากสนุุกสนาน และผู้้�เรีียน
มีีส่่วนร่่วมในกระบวนการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง2
จากการทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้ อง พบว่่าในประเทศไทยมีีการนำำ�แนวคิิดการเรีียนรู้้�โดยใช้้ เกมเป็็ นฐาน
ไปใช้้ ในการจััดการเรีียนการสอน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่นำ�ำ ไปใช้้ ในวิิชาอื่่�นๆ ที่่�มิใิ ช่่วิชิ าชีีพทางการพยาบาล เช่่น วิิชาภาษาอัังกฤษ
วิิชาวิิทยาศาสตร์์ วิิชาคณิิตศาสตร์์ วิิชาคอมพิิวเตอร์์ ผลการศึึกษาส่่วนใหญ่่ พบว่่ากลุ่่�มที่่�มีกี ารเรีียนรู้้�โดยใช้้ เกมเป็็ นฐาน
มีีคะแนนหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียน และกลุ่่�มตััวอย่่างมีีความพึึงพอใจต่่อข้้อสอบเกมออนไลน์์ โดยรวมมากที่่�สุดุ 3
และพบว่่าผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักศึกึ ษาในการเรีียนรู้้�ผ่่านเกมสููงกว่่าการเรีียนการสอนแบบปกติิอย่่างมีีระดัับ
นััยสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�ระดัับ .05 และเจตคติิต่่อการเรีียนรู้้�สููงกว่่าการเรีียนการสอนแบบปกติิอย่่างมีีระดัับนััยสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�ระดัับ .054
นอกจากนี้้� ยัังพบว่่าความสามารถในการอ่่านภาษาอัังกฤษสููงขึ้้�น หลัังจากที่่�เรีียนด้้ วยชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้ นเกม
คอมพิิวเตอร์์อย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05 ซึ่่�งผู้้�วิิจััยไม่่พบงานวิิจััยที่่�นำ�ำ แนวคิิดการเรีียนโดยใช้้ เกมเป็็ นฐาน
ไปใช้้ ในการจััดการเรีียนการสอนวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการพยาบาลในลัักษณะของการรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น
	ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจนำำ�แนวคิิดการเรีียนรู้้�ผ่่านเกมมาใช้้ ในการจััดการเรีียนการสอนวิิชาเวชบริิบาลเบื้้�องต้้ น ซึ่่�งวิิชา
ดัังกล่่าวมีีการจััดการเรีียนการสอนในนัักศึกึ ษาพยาบาล ชั้้�นปีี ที่่� 4 เนื้้�อหารายวิิชาประกอบด้้ วย แนวคิิด หลัักการเวชบริิบาล
เบื้้�องต้้ น การประเมิินสุุขภาพ เพื่่�อการวิินิิจฉััยแยกโรค และเวชบริิบาลเบื้้�องต้้ นด้้ าน
	อายุุรกรรม ศััลยกรรม ตามระเบีียบกระทรวงสาธารณสุุข การปฐมพยาบาล การช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยในภาวะฉุุกเฉิิน
อุุบัติั เิ หตุุหมู่่� และสาธารณภััย การบำำ�บัดั โดยหััตถการ การบัันทึึกข้้อมููล การคััดกรอง การให้้ คำ�ำ แนะนำำ�และการส่่งต่่อ
โดยยึึดหลัักจริิยธรรมและสิิทธิิมนุุษยชน กฎหมายวิิชาชีีพ ซึ่่�งนัักศึึกษาจะต้้ องนำำ�ความรู้้�ได้้ รัับจากการเรีียนวิิชาการ
พยาบาลทั้้�งด้้ านอายุุรศาสตร์์และศััลยศาสตร์์ ซึ่่�งมีีทั้้�งการพยาบาลผู้้�ใหญ่่ การพยาบาลผู้้�สููงอายุุ การพยาบาลอนามััยชุุมชน
การพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น การผดุุงครรภ์์ การพยาบาลมารดาทารก และการพยาบาลสุุขภาพจิิต และจิิตเวช ซึ่่�งมีีการเรีียน
ตั้้�งแต่่ ชั้้�นปีี ที่่� 2 จนถึึงชั้้�นปีี ที่่� 4 มาใช้้ ในการเรีียนวิิชาเวชบริิบาลเบื้้�องต้้ น
	ภายหลัังการเรีียนภาคทฤษฎีีแล้้ ว นัักศึึกษาต้้ องฝึึ กภาคปฏิิบััติิในแผนกอุุบััติิเหตุุฉุุกเฉิินของโรงพยาบาลใน
ระดัับทุุติยภู
ิ มิู ิ และตติิยภูมิู ิ เป็็ นระยะเวลา 1 เดืือน การฝึึ กปฏิิบัติั งิ านในแผนกดัังกล่่าว ต้้ องมีีการตััดสิินใจภายใต้้
สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน เร่่งด่่วน มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อชีีวิติ ของผู้้�รัับบริิการ จากประสบการณ์์การสอนของผู้้�วิิจัยั ซึ่่�งสอนภาคทฤษฎีี
และนำำ�นัักศึกึ ษาฝึึ กภาคปฏิิบัติั ด้ิ ้ วยพบว่่า การเรีียนการสอนภาคทฤษฎีีเป็็ นการนำำ�ความรู้้�ของหลายสาขาวิิชามาประยุุกต์ใ์ ช้้
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ในสถานการณ์์ของผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิิน แต่่นัักศึกึ ษาส่่วนใหญ่่รัับรู้้�ว่่า เนื้้�อหาบางส่่วน เขาเรีียนรู้้�มาแล้้ ว จึึงขาดความสนใจ
ในการเรีียน เมื่่�อลงสู่่�ภาคปฏิิบัติั ิ จะได้้ รัับการสะท้้ อนจากแหล่่งฝึึ กภาคปฏิิบัติั ว่ิ ่า นัักศึกึ ษาเตรีียมความรู้้�มาไม่่เพีียงพอ
ไม่่สามารถบอกแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ �ถููกต้้องได้้ เมื่่�อต้้องให้้ การพยาบาลผู้้�ป่่วย ไม่่สามารถแก้้ ไขปััญหาเฉพาะหน้้ าได้้
	ผู้้�วิิจัยจึ
ั งึ คิิดว่่า จะทำำ�อย่่างไร นัักศึกึ ษาจะสนใจไฝ่่ รู้้� มีีความกระตืือรืือร้้น ร่่วมตััดสิินใจ ร่่วมแสดงความคิิดเห็็น
และจดจำำ�เนื้้�อหาวิิชาได้้ มากขึ้้�น จึึงนำำ�เนื้้�อหาที่่�จะสอนมาประยุุกต์ร่์ ่วมกัับทฤษฎีี conditions of learning6 ในรููปแบบของเกม
คืือ นำำ�บทเรีียน มาเข้้ าสู่่�กระบวนการ 9 ประการ คืือ 1) เร่่งเร้้ าความสนใจ (gain attention) ด้้ วยการบอกว่่าผู้้�เรีียน
จะได้้ เรีียนอะไร บอกภาพรวมกิิจกรรม 2) บอกวััตุปุ ระสงค์์ (specific objective) เพื่่�อให้้ ผู้้� เรีียนทราบความคาดหวััง
ของบทเรีียน 3) ทบทวนความรู้้�เดิิม (activate prior knowledge) ด้้ วยแบบทดสอบก่่อนเรีียน 4) นำำ�เสนอเนื้้�อหา
(present new information) ด้้ วยการสรุุปเนื้้�อหาที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ยกตััวอย่่างสถานการณ์์ในปััจจุุบันั เช่่น ข่่าวอุุบัติั เิ หตุุหมู่่� 5) ชี้้�แนะ
แนวทางการเรีียนรู้้� (guide learning) บอกขอบเขตความรู้้�ที่่�สามารถหาได้้ เช่่น เอกสารประกอบการสอน หนัังสืือใน
ห้้ องสมุุด website ของคณะแพทยศาสตร์์ คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยต่่างๆ เพื่่�อใช้้ ประกอบการค้้ นคว้้ า 6)
กระตุ้้�นการตอบสนองต่่อบทเรีียน (elicit response) ด้้ วยโจทย์์สถานการณ์์ 7) ให้้ ข้้อมูลู ย้้ อนกลัับ (provide feedback)
ตอบข้้ อสงสััยของผู้้�เรีียน อธิิบายเพิ่่�มเติิมแนวคิิดในการวิิเคราะห์์สถานการณ์์เพื่่�อหาคำำ�ตอบ 8) ทดสอบความรู้้�ใหม่่
(assess performance) วิิชาเวชบริิบาลเบื้้�องต้้ นเป็็ นการนำำ�ความรู้้�ในหลายสาขาวิิชามาวิินิจิ ฉััยแยกโรคของผู้้�รัับบริิการ
โดยอาการสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้ ผู้้�รัับบริิการมาโรงพยาบาล อาจคิิดถึึงพยาธิิสภาพโรคในหลายระบบ เช่่น อาการปวดท้้ องใต้้ ลิ้้�นปี่่�
ร้้ าวไปไหล่่ซ้้าย อาจเป็็ นโรคในระบบทางเดิินอาหาร ระบบหััวใจและหลอดเลืือด หรืือระบบกล้้ ามเนื้้�อ ซึ่่�งนัักศึกึ ษา
ต้้ องมีีความรู้้�เพื่่�อซัักประวััติิ นำำ�สู่่�การวิินิิจฉััยแยกโรค การรัักษาโรคเบื้้�องต้้ น และ 9) สรุุปความรู้้�และแนวทางนำำ�ไปใช้้
(Review and transfer) โดยยกตััวอย่่างสถานการณ์์ (ผู้้�วิิจััยแสดงบทบาทสมมติิ) ให้้ ผู้้� เรีียนร่่วมกัันให้้ การรัักษาโรคเบื้้�องต้้ น
แล้้ วผู้้�วิิจััยอธิบิ ายเพิ่่�มเติิมตามสถานการณ์์ในโจทย์์ การวิิเคราะห์์ต้้องเหมาะสมกัับผู้้�ป่่วย ภายใต้้ แนวคิิดเชิิงทฤษฎีี
เพื่่�อให้้ ผู้้� เรีียนเกิิดความเข้้ าใจ จดจำำ� และนำำ�ไปใช้้ ในสถานการณ์์ที่่�ต้้องติิดสิินใจเพื่่�อรัักษาชีีวิตผู้้�ป่
ิ ่ วยไว้้ หรืือลดอัันตราย
ที่่�จะเกิิดกัับผู้้�ป่่วยให้้ ได้้ มากที่่�สุดุ

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั

1. เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�การเรีียนรู้้�รายวิิชาเวชบริิบาลเบื้้�องต้้ นของนัักศึกึ ษาพยาบาลวิิทยาลััยพยาบาล
บรมราชชนนีี จัังหวััดนนทบุุรีี ก่่อนและหลัังการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม
2. เพื่่�อศึกึ ษาความพึึงพอใจของนัักศึกึ ษาพยาบาลวิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี จัังหวััดนนทบุุรีีต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม

สมมติิฐานการวิิจัยั

ผลสััมฤทธิ์์�การเรีียนรู้้� รายวิิชาเวชบริิบาลเบื้้�องต้้ นของนัักศึกึ ษาพยาบาลวิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี จัังหวััดนนทบุุรีี
หลัังการเรีียนรู้้�ผ่่านเกมสููงกว่่าก่่อนการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม

กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั

	การศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้� ใช้้ แนวคิิดทฤษฎีีเงื่่�อนไขการเรีียนรู้้� (conditions of learning)6 โดยออกแบบเกมเพื่่�อ
กระตุ้้�น และดึึงดููดความสนใจ ให้้ ผู้้� เรีียนรัับรู้้�สิ่่�งเร้้ า หรืือสิ่่�งที่่�จะเรีียนได้้ ดีี แจ้้ งวััตถุุประสงค์์ที่่�ชััดเจน และทดสอบความรู้้�
ก่่อนเรีียน เป็็ นการดึึงความรู้้�เดิิม (working memory) ที่่�มีีอยู่่�แล้้ วในบริิบทของหอผู้้�ป่่วย ให้้ ผู้้� เรีียนอยากรู้้�ในความรู้้�ใหม่่
ในบริิบทของผู้้�ป่่วยอุุบัติั เิ หตุุฉุุกเฉิิน จากนั้้�นนำำ�เสนอความรู้้�ใหม่่ผ่่านการการ์์ดเกม (รููปแบบการ์์ดเกมที่่�บุุคคลทั่่�วไป
รู้้�จัักดีี เช่่น เกมเศรษฐีี) โดยให้้ ผู้้� เรีียนเล่่นเกมตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด และมีีการทดสอบความรู้้�ใหม่่ (post–test)
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เพื่่�อช่่วยให้้ ผู้้� เรีียนทราบว่่าตนเองสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ได้้ มากน้้ อยเพีียงใด และมีีการสรุุป เพื่่�อให้้ ผู้้� เรีียนเกิิด
ความเข้้ าใจ และสามารถนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิินได้้
	ผู้้�วิิจััยคาดว่่า การเรีียนรู้้�ผ่่านเกม (game-based learning: GBL) จะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
เพื่่�อให้้ จดจำำ�เนื้้�อหาวิิชา และมองเห็็นแนวทางการปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลในภาวะฉุุกเฉิินได้้ ดียิ่่ี �งขึ้้�น จากแนวคิิดดัังกล่่าว
ผู้้�วิิจััยจึึงกำำ�หนดกรอบแนวคิิดในการวิิจััย ดัังแสดงใน ภาพที่่� 1

1. การศึึกษาเอกสารประกอบการสอนรายวิิชา
เวชบริิบาลเบื้้�องต้้ น

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดในการวิิจััย

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั

	รููปแบบการวิิจัยั
ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� เป็็ นการวิิจััยกึ่่�งทดลอง (quasi - experimental research) โดยใช้้ แบบแผนการวิิจััย 1 กลุ่่�ม
วััดก่่อนและหลัังการทดลอง (one group pretest posttest design)
	ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
	การศึึกษานี้้� จััดทำำ�ในประชากรทั้้�งหมด ของนัักศึกึ ษาพยาบาลชั้้�นปีี ที่่� 4 วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี จัังหวััดนนทบุุรีี
ปีี การศึึกษา 2562 จำำ�นวน 163 คน ทำำ�การเลืือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คืือ นัักศึกึ ษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนวิิชา
พย. 1425 เวชบริิบาลเบื้้�องต้้ น โดยมีีเกณฑ์์ในการคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง ดัังนี้้�
การกำำ�หนดขนาดของกลุ่่�มประชากร
	ผู้้�วิิจัยั คาดว่่าการวิิจัยนี้้
ั � จะเป็็ นประโยชน์์แก่่ผู้้� เข้้ าร่่วมโครงการ เนื่่�องจากเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการเรีียนการสอนวิิชา
เวชบริิบาลเบื้้�องต้้ น จึึงเลืือกนักศึ
ั กึ ษาพยาบาลชั้้�นปีี ที่่� 4 ทุุกคน เข้้ าร่่วมโครงการวิิจัยั หากนัักศึกึ ษาไม่่สมััครใจเข้้ าร่่วม
การเรีียนรู้้�ผ่่านเกม นัักศึกึ ษาสามารถเรีียนรู้้�โดยอยู่่�ในห้้ องเรีียนฟัังการตอบคำำ�ถาม การแสดงความคิิดเห็็นของอาสาสมััคร
วิิจััย และการสรุุปความรู้้�ของผู้้�วิิจััย เพื่่�อทุุกคนจะได้้ รัับความรู้้�เช่่นเดีียวกััน

เครื่่อ� งมืือดำำ�เนิินการวิิจัยั

เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� ประกอบด้้วย
1. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการดำำ�เนิินการวิิจััย
	ผู้้�วิิจััยนำ�ำ บทเรีียนที่่�จะสอนมาประยุุกต์ร่์ ่วมกัับทฤษฎีี conditions of learning6 ในรููปแบบของการ์์ดเกม (รููปแบบ
การ์์ดเกมที่่�บุุคคลทั่่�วไปรู้้�จัักดีี เช่่น เกมเศรษฐีี) แบบเลืือกตอบ จำำ�นวน 10 ข้้ อ โดยเน้้ นเนื้้�อหาหลัักของบทเรีียน และ
เมื่่�อนัักศึกึ ษาค้้ นคว้้ าคำำ�ตอบ นัักศึกึ ษาจะได้้ ทบทวนเนื้้�อหาย่่อยไปพร้้ อมกััน ภายใต้้ กระบวนการเรีียนรู้้� 9 ประการ
ของทฤษฎีีนี้้�
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		 1.1 เอกสารประกอบการสอน วิิชาเวชบริิบาลเบื้้�องต้้ น ภาวะฉุุกเฉิิน 7 เรื่่�อง คืือ burn, electrical injury,
seizure, anaphylaxis, snake bite, foreign body และ drug overdose โดยแจกเอกสารประกอบการสอนก่่อนเรีียน
2 วััน เพื่่�อให้้ ผู้้� เรีียนทบทวนความรู้้�ก่่อนเข้้ าเรีียน
		 1.2 เกมการเรีียนรู้้� ที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้ างขึ้้�น ตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหาโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ จำำ�นวน 3 คน โดยการหา
ค่่าดััชนีีความสอดคล้้ อง (content validity index) เท่่ากัับ .83
เครื่่อ� งมืือเก็็บรวบรวมข้้อมููล
1. แบบทดสอบความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น จำำ�นวน 10 ข้้ อ เป็็ นข้้ อสอบแบบเลืือกตอบ มีี 4 ตััวเลืือก
แต่่ผู้้�ตอบ เลืือกเพีียงคำำ�ตอบเดีียวเท่่านั้้�น เกณฑ์์การให้้ คะแนน คืือ ถ้้ าตอบถููกต้้อง จะได้้ 1 คะแนน ถ้้ าตอบผิิด ไม่่ได้้ คะแนน
คะแนนความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น โดยรวมจะอยู่่�ในช่่วง 1 ถึึง 10 คะแนน ถ้้ าคะแนนรวมสููง หมายถึึง
นัักศึกึ ษามีีความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ นมาก
	การแปลผลคะแนน ทำำ�โดย นำำ�คำ�ตอ
ำ บของทุุกข้้อมาบวกรวมกัันแล้้ ว พิิจารณาตามเกณฑ์์การวััดและประเมิินผล
การเรีียนรู้้� ดัังนี้้�
ความรู้้�ระดัับมาก หมายถึึง นัักศึกึ ษามีีคะแนนความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น มากกว่่า ร้้ อยละ 80
ความรู้้�ระดัับปานกลาง หมายถึึง นัักศึกึ ษามีีคะแนนความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 60-79
ความรู้้�ระดัับน้้ อย หมายถึึง นัักศึกึ ษามีีคะแนนความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น น้้ อยกว่่า ร้้ อยละ 60
เครื่่�องมืือนี้้�ตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหา โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ จำำ�นวน 3 คน โดยการหาค่่าดััชนีีความสอดคล้้ อง
(CVI) เท่่ากัับ .83 และตรวจสอบความเชื่่�อมั่่�น และความยากง่่าย โดยทดลองใช้้ กับั นัักศึกึ ษาพยาบาลที่่�มีลัี ักษณะ
คล้้ ายกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 30 คน
2. แบบสอบความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม ประกอบด้้ วย คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับความคิิดเห็็นของนัักศึกึ ษาที่่�มีี
ต่่อรูปู แบบการเรีียนการสอนผ่่านเกม มีีข้้อคำ�ถ
ำ าม จำำ�นวน 15 ข้้ อ โดยลัักษณะคำำ�ตอบเป็็ นแบบมาตราส่่วน ประมาณค่่า
ตั้้�งแต่่ 1–4 คะแนน ซึ่่�งมีีเกณฑ์์การให้้ คะแนน ดัังนี้้� คืือ
		 4 คะแนน หมายถึึง ข้้ อความนั้้�นตรงกัับความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็นมากที่่�สุดุ
		 3 คะแนน หมายถึึง ข้้ อความนั้้�นตรงกัับความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็นมาก
		 2 คะแนน หมายถึึง ข้้ อความนั้้�นตรงกัับความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็นปานกลาง
		 1 คะแนน หมายถึึง ข้้ อความนั้้�นตรงกัับความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็นน้้ อย
คะแนนความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม โดยรวมจะอยู่่�ในช่่วง 15 ถึึง 60 คะแนน คะแนนรวมสููง หมายถึึง
นัักศึกึ ษามีีความคิิดเห็็นด้้ านบวกต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม
	การแปลผลคะแนน ทำำ�โดย นำำ�คำ�ตอ
ำ บของทุุกข้้อมาบวกรวมกัันแล้้ วหารด้้ วยจำำ�นวนข้้ อ ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� หาค่่า
เฉลี่่�ยของคะแนนรวม โดยใช้้ วิิธีอัี นั ตรภาคชั้้�น แบ่่งคะแนนออกเป็็ น 4 ระดัับ ดัังนี้้�
		 คะแนนเฉลี่่�ย 3.50 – 4.00 หมายถึึง นัักศึกึ ษามีีความพึึงพอใจมาก
		 คะแนนเฉลี่่�ย 2.50 – 3.49 หมายถึึง นัักศึกึ ษามีีความพึึงพอใจปานกลาง
		 คะแนนเฉลี่่�ย 1.50 – 2.49 หมายถึึง นัักศึกึ ษามีีความพึึงพอใจน้้ อย
		 คะแนนเฉลี่่�ย 1.00 – 1.49 หมายถึึง นัักศึกึ ษามีีความพึึงพอใจน้้ อยที่่�สุดุ
เครื่่�องมืือนี้้� ตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหา โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ จำำ�นวน 3 คน โดยการหาค่่าดััชนีีความสอดคล้้ อง
(CVI) เท่่ากัับ .86 และตรวจสอบความเชื่่�อมั่่�น โดยทดลองใช้้ กับั นัักศึกึ ษาพยาบาลที่่�มีีลัักษณะคล้้ ายกลุ่่�มตััวอย่่าง
จำำ�นวน 30 คน
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุข

การพิิทักั ษ์์สิิทธิ์์�ของกลุ่่�มตััวอย่่าง

	การวิิจััยนี้้� ผ่่านการรัับรองจริิยธรรมการวิิจััยของคณะกรรมการจริิยธรรมวิิจััย วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี
จัังหวััดนนทบุุรีี เลขที่่� BCNNON No. 027/62 และ COE No. COE 62/018 การเข้้ าร่่วมการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� กลุ่่�มตััวอย่่าง
เป็็ นผู้้�ตััดสิินใจด้้ วยตนเอง และสามารถปฏิิเสธ หรืือถอนตััวออกจากการวิิจััยได้้ ตลอดเวลา โดยไม่่มีผี ลกระทบใดๆ
ถ้้ ามีีข้้อสงสััย สามารถสอบถามได้้ ตลอดเวลาทางหมายเลขโทรศััพท์์ 081-7613079 ข้้ อมููลที่่�ได้้ จะถืือเป็็ นความลัับ
จะนำำ�ไปใช้้ ประโยชน์์ในทางวิิชาการเท่่านั้้�น และจะทำำ�ลายข้้ อมููลหลัังจากผลการวิิจััยได้้ รัับการเผยแพร่่แล้้ ว
	กรณีีนักศึ
ั กึ ษาไม่่ยินิ ดีีเข้้ าร่่วมการวิิจัยั แต่่จะเรีียนวิิชานี้้�ได้้ โดยการนั่่�งด้้ านข้้ างห้้ องเรีียนและฟัังการตอบคำำ�ถาม
ของอาสาสมััครวิิจัยั และการสรุุปความรู้้�ของผู้้�วิิจัยั นัักศึกึ ษาจะได้้ รัับความรู้้�เช่่นเดีียวกััน โดยไม่่ต้้องมีีส่่วนร่่วมในเกม
การเรีียนรู้้�

การเก็็บรวบรวมข้้อมููล

	ผู้้�วิิจััยทำ�ก
ำ ารทดลอง และเก็็บรวบรวมข้้ อมููล เดืือนกัันยายน 2562 มีีขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1. ผู้้�วิิจััยจััดการเรีียนการสอนภายในชั่่�วโมงเรีียน ตามลำำ�ดับั ขั้้�นตอน คืือ ทดสอบความรู้้�การรัักษาพยาบาล
เบื้้�องต้้ นของกลุ่่�มตััวอย่่าง (pre-test) ในระยะเวลา 15 นาทีี อาสาสมััครวิิจััยที่่�ไม่่ประสงค์์จะตอบแบบสอบถาม ไม่่ต้้อง
ลงนามใดๆ ทั้้�งสิ้้�น เมื่่�อครบระยะเวลา ให้้ นำ�ำ แบบสอบถามไปใส่่กล่่องที่่�วางอยู่่�ด้้ านหลัังห้้ องเรีียน
2. จััดการเรีียนการสอนในรููปแบบการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม ดัังนี้้� คืือ
		 2.1 อธิิบายวิิธีกี ารเล่่นเกม กฎ กติิกา
		 2.2 แบ่่งผู้้�เรีียนออกเป็็ น 7 กลุ่่�มๆ ละเท่่าๆ กััน โดยให้้ นัักศึกึ ษาเลืือกสมาชิิกในกลุ่่�มด้้ วยตนเอง (กลุ่่�มละ
11 – 12 คน)
		 2.3 แต่่ละกลุ่่�มได้้ รัับกล่่องการ์์ดคำำ�ตอบ กลุ่่�มละ 1 กล่่อง ให้้ อาสาสมััครวิิจััยสวมชุุดพละมาเรีียนเพื่่�อ
ความสะดวกในการเคลื่่�อนไหว แล้้ วนั่่�งจัับกลุ่่�มบนพื้้�น แล้้ ววางกล่่องการ์์ดคำำ�ตอบไว้้ ตรงกลางวง
		 2.4 ตััวแทนนัักศึกึ ษา 1 คน ช่่วยจัับเวลา
		 2.5 เริ่่�มเล่่นเกมโดยตััวแทนอาสาสมััครวิิจััย มาสุ่่�มการ์์ดคำำ�ถามขึ้้�นมา แล้้ วอ่่านคำำ�ถามแล้้ วแต่่ละกลุ่่�ม
หยิิบการ์์ดคำำ�ตอบในกล่่องของตนเองที่่�คิิดว่่า ถููกต้้องตามจำำ�นวนที่่�ต้้องการภายในระยะเวลา 1 นาทีี
		 2.6 เมื่่�อหมดคำำ�ถาม จะให้้ ตัวั แทนกลุ่่�มมาเฉลยคำำ�ตอบ โดยผู้้�วิิจัยมี
ั เี ฉลยมาให้้ และแต่่ละกลุ่่�มรวมคะแนน
กลุ่่�มที่่�ได้้ คะแนนมากที่่�สุดุ จะมีีโอกาสเลืือกรางวััลก่่อนกลุ่่�มอื่่�น (ทุุกกลุ่่�มจะได้้ รัับรางวััล)
		 2.7 เกณฑ์์การให้้ คะแนน มีีดังั นี้้� การ์์ด 1 ใบ ที่่�ถููกต้้อง มีีค่่า 5 คะแนน, ไม่่หยิิบการ์์ด มีีค่่า 0 คะแนน,
คำำ�ตอบไม่่ถููกต้้อง มีีค่่า -1 คะแนน และหากไม่่ได้้ ใช้้ การ์์ดที่่�หยิิบไปมาตอบคำำ�ถาม มีีค่่า -2 คะแนน
	ตััวอย่่างคำำ�ถามที่่ใ� ช้้ในการเล่่นเกม
	ข้้ อใด คืือ แผลไหม้้ ระดัับ 1
		 A. นาย ดีี ถููกไฟไหม้้ ผิิวหนัังสีีขาวซีีด ที่่�ฝ่่ามืือซ้้าย
		 B. น.ส. เอ น้ำำ�มั
� นั ร้้ อนกระเด็็นใส่่ มีีตุ่่�มน้ำำ�� ใสที่่�หลัังมืือขวา
		 C. น.ส. บีี ถููกน้ำ�ร้
ำ� ้ อนหกใส่่ต้้นขาขวา ผิิวมีีสีแี ดง มีีตุ่่�มพอง
		 D. น.ส. ซีี ไปเที่่�ยวทะเล ถููกแสงแดด แก้้ มทั้้�ง 2 ข้้ าง เป็็ นสีีแดง ปวดแสบ
กติิกาการเล่่นเกม
		 1. ผู้้�วิิจััยแจกกระดาษสีี ซึ่่�งเป็็ นการ์์ดคำำ�ตอบของคำำ�ถามทั้้�งหมด จำำ�นวน 10 ข้้ อ ให้้ อาสาสมััครวิิจััย
		 2. ตััวแทนอาสาสมััครวิิจััย ออกมาสุ่่�มเลืือกคำ�ถ
ำ ามในกล่่องจากผู้้�วิิจััย
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		 3. ผู้้�วิิจัยอ่
ั า่ นคำำ�ถาม ให้้ อาสาสมััครวิิจัยฟั
ั ัง โดยทุุกกลุ่่�มต้้ องฟัังคำำ�ถามให้้ เข้้ าใจก่่อน บางกลุ่่�มอาจจะตอบคำำ�ถาม
ได้้ ทันั ทีีที่่�อ่่านคำำ�ถามจบ หากมีีการเตรีียมตััวก่่อนเข้้ าเรีียน แต่่ยัังไม่่ให้้ ตอบคำำ�ถาม
		 4. เริ่่�มจัับเวลา ให้้ แต่่ละกลุ่่�มปรึึกษากัันได้้ เมื่่�อครบ 1 นาทีี ทุุกกลุ่่�มต้้ องเลืือกคำ�ตอ
ำ บ ซึ่่�งคำำ�ตอบที่่�ได้้ รัับ
การเลืือกจะมีี ดัังนี้้� คืือ เลืือกข้้อที่่�ถููกต้้อง เลืือกข้้อที่่�ผิดิ และบางกลุ่่�มยัังเลืือกคำ�ตอ
ำ บไม่่ได้้ ลัังเล ตััดสิินใจไม่่ได้้ บางกลุ่่�ม
เลืือกมากกว่่า 1 คำำ�ตอบ เผื่่�อว่่าจะมีีคำ�ตอ
ำ บที่่�ถููกต้้องมาด้้ วย ซึ่่�งจะมีีผลต่่อการคิิดคะแนน
		 5. ผู้้�ช่่วยผู้้�วิิจััย บัันทึึกคะแนนของแต่่ละกลุ่่�ม
		 6. เมื่่�อตอบคำำ�ถามครบทุุกข้้อแล้้ ว จะมีีการเฉลยแนวคิิดการเลืือกคำ�ตอ
ำ บ โดยตััวแทนอาสาสมััครวิิจััย
แต่่ละกลุ่่�ม จากนั้้�น ผู้้�วิิจััยสรุุป อธิิบายประกอบการยกตััวอย่่างเพื่่�อให้้ ผู้้� เรีียนจดจำำ� และเข้้ าใจมากขึ้้�น เช่่น เพิ่่�มโจทย์์
สถาการณ์์ใหม่่ เปลี่่�ยนระดัับของแผลไหม้้ แล้้ วให้้ อาสาสมััครวิิจััย ตอบโดยใช้้ คำ�ตอ
ำ บที่่�มีีอยู่่�ในข้้ อนั้้�นๆ
3. ภายหลัังเสร็็จกิิจกรรมการเรีียนการสอน ผู้้�วิิจััยให้้ อาสาสมััครวิิจััย ร่่วมกิิจกรรม ดัังนี้้�
		 3.1 ทดสอบความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น (post-test) เมื่่�อตอบแบบสอบถามเสร็็จแล้้ ว ให้้ นำ�ำ ไปใส่่กล่่อง
ที่่�วางอยู่่�ด้้ านหลัังห้้ องเรีียน
		 3.2 หากอาสาสมััครวิิจััยมีีคำ�ถ
ำ าม ผู้้�วิิจััยจะสรุุปประเด็็นหลััก หรืือเนื้้�อหาสำำ�คััญอีีกครั้้�ง
		 3.3 แบบสอบถามความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม อาสาสมััครวิิจััยนำ�กลั
ำ ับไปทำำ�ที่่�หอพัักได้้ ผู้้�วิิจััย
จะนำำ�กล่่องรัับคืืนเอกสารไปวางไว้้ ที่่�บันั ไดทางขึ้้�นหอพััก แล้้ วผู้้�วิิจััยจะไปรัับคืืนในวัันที่่� 3 หลัังจากการเรีียนการสอน
4. ผู้้�วิิจัยนำ
ั �ข้
ำ ้ อมูลู จากแบบสอบถามมาลงรหััส เพื่่�อจำ�ำ แนกข้้ อมูลู ให้้ เป็็ นหมวดหมู่่� และลงข้้ อมูลู ในคอมพิิวเตอร์์
แล้้ วนำำ�ไปวิิเคราะห์์ด้้วยวิิธีกี ารทางสถิิติต่ิ ่อไป

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

	ผู้้�วิิจััยนำ�ข้
ำ ้ อมููลที่่�ได้้ มาวิิเคราะห์์ โดยใช้้ โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป สำำ�หรัับกลุ่่�มตััวอย่่าง 2 กลุ่่�มที่่�ไม่่เป็็ นอิิสระต่่อกันั
(dependent t-test) ทดสอบสองทาง ได้้ ทดสอบข้้ อตกลงเบื้้�องต้้ นของการใช้้ สถิิติิชนิิดนี้้� ในเรื่่�องการกระจายของ
ความคลาดเคลื่่�อน (residual) เป็็ นการแจกแจงแบบปกติิ (normal distribution) ความแปปรวนของประชากรทั้้�ง 2 กลุ่่�ม
เท่่ากััน (homogeneity of variance) ประชากรทั้้�ง 2 กลุ่่�มไม่่เป็็ นอิิสระต่่อกันั (dependent) ซึ่่�งพบว่่า เป็็ นไปตามข้้ อตกลง
เบื้้�องต้้ นของการใช้้ สถิิตินี้้ิ � และกำำ�หนดค่่าความมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05 มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1. วิิเคราะห์์ข้้อมููลความความคิิดเห็็นต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกมของประชากร โดยนำำ�มาแจกแจงความถี่่� ค่่าเฉลี่่�ย
ร้้ อยละ ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรีียบเทีียบคะแนนความรู้้�วิชิ าเวชบริิบาลเบื้้�องต้้ นของประชากร ก่่อนและหลัังการเข้้ าร่่วมการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม
ด้้ วยสถิิติิ Dependent t-test

ผลการวิิจัยั

1. ข้้ อมููลทั่่�วไป ประชากรทั้้�งหมด จำำ�นวน 163 ราย แบ่่งเป็็ น เพศหญิิง จำำ�นวน 157 คน คิิดเป็็ น ร้้ อยละ 96.32
เพศชาย จำำ�นวน 6 คน คิิดเป็็ นร้้ อยละ 3.68
2. ผลสััมฤทธิ์์�การเรีียนรู้้� คะแนนความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ นของกลุ่่�มตััวอย่่าง ดัังแสดงในตารางที่่� 1-3
ดัังนี้้�
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ตารางที่่� 1 ความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ นของประชากรก่่อนการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม (n=163)

จากตารางที่่� 1 พบว่่า ประชากร จำำ�นวน 163 ราย มีีระดัับความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ นก่่อนการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม
เรีียงลำำ�ดับั จากความรู้้�ระดัับมาก, ปานกลาง และน้้ อยดังั นี้้� ร้้ อยละ 9.80, 38.70 และ 51.50
ตารางที่่� 2 ความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ นของประชากรหลัังการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม (n=163)

จากตารางที่่� 2 พบว่่า ประชากร จำำ�นวน 163 ราย มีีระดัับความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ นหลัังการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม
เรีียงลำำ�ดับั จากความรู้้�ระดัับมาก, ปานกลาง และน้้ อย ดัังนี้้� ร้้ อยละ 90.80, 8.60 และ .60
ตารางที่่� 3 การเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�การเรีียนรู้้� ก่่อนและหลัังการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม

จากตารางที่่� 3 พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยคะแนนความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น ก่่อนและหลัังการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05 (t=22.50, df=162, p<.001) โดยค่่าเฉลี่่�ยคะแนนความรู้้�การรัักษา
พยาบาลเบื้้�องต้้ นหลัังการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม (μ=9.50, σ=.83) มากกว่่าก่่อนการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม (μ=5.53, σ=1.90)
*กรณีี ค่่า σ>1 แสดงว่่า ข้้ อมููลมีีการกระจายน้้ อย เนื่่�องจาก ประชากรส่่วนใหญ่่มีคี วามรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น
ก่่อนการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม อยู่่�ในระดัับน้้ อย
3. ความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม ผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม ดัังแสดงในตารางที่่� 4
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ตารางที่่� 4 คะแนนความพึึงพอใจของประชากรต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม (n=163)

จากตารางที่่� 4 พบว่่า ประชากร มีีระดัับความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม โดยรวม อยู่่�ในระดัับมาก
(Mean=3.60 SD=.56) เมื่่�อพิิจารณารายข้้ อ พบว่่า มีีความพึึงพอใจที่่�ได้้ ประเมิินตนเองก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน มากที่่�สุดุ
เนื่่�องจาก อยู่่�ในปีี สุุดท้้ายของการเรีียน มีีความวิิตกกังั วลเกี่่�ยวกัับการสอบต่่างๆ ที่่�จะต้้ องสอบผ่่านก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา
ทั้้�งการสอบรวบยอดของสถาบัันพระบรมราชชนก การสอบรวบยอดของมหาวิิทยาลััยมหิิดล การสอบ OSCE ของชั้้�นปีี ที่่� 4
รวมถึึงการสอบขึ้้�นทะเบีียนเป็็ นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพการพยาบาล และการผดุุงครรภ์์ ของสภาการพยาบาล การได้้ ประเมิิน
ตนเอง และรัับรู้้�ผลการประเมิินตนเอง จึึงทำำ�ให้้ อาสาสมััครวิิจััยมีคี วามพึึงพอใจมากที่่�สุดุ

อภิิปรายผล

1. ผลสััมฤทธิ์์�การเรีียนรู้้ �
ผลการวััดระดัับความรู้้�ของผู้้�เรีียนก่่อนการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม พบนัักศึกึ ษาร้้ อยละ 51.50 มีีความรู้้�การรัักษาพยาบาล
เบื้้�องต้้ น อยู่่�ในระดัับน้้ อย เกิิดจากขาดการทบทวนความรู้้�ก่่อนมาเข้้ าห้้ องเรีียน เนื่่�องจาก ต้้ องศึึกษาค้้ นคว้้ าความรู้้� วิิชาอื่่�นๆ
และส่่วนหนึ่่�งเป็็ นผลมาจากพฤติิรรมการใช้้ สื่่�อออนไลน์์ ซึ่่�งพบว่่า กลุ่่�มอายุุ 15 -24 ปีี เป็็ นกลุ่่�มที่่�อยู่่�กับั สัังคมออนไลน์์
มากที่่�สุดุ 7 ซึ่่�งการใช้้ เวลากัับสื่่�อออนไลน์์มากทำำ�ให้้ เวลาในการอ่่านหนัังสืือลดลง สอดคล้้ องกัับการศึึกษาพฤติิกรรม
การเรีียนรู้้�ของนัักศึกึ ษาระดัับปริิญญาตรีี พบว่่า มีีทัศั นคติิในการเรีียนอยู่่�ในระดัับปานกลาง, แรงจููงใจอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
และการจััดการเวลาเรีียนอยู่่�ในระดัับปานกลาง เนื่่�องจาก ใช้้ เวลาในการเล่่นอิินเทอร์์เน็็ต ได้้ แก่่ Facebook และ LINE
มากเกิินไป8
	ภายหลัังการเรีียนรู้้�ผ่่านเกมพบว่่านัักศึกึ ษาร้้ อยละ 90.80 มีีความรู้้�การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้ น อยู่่�ในระดัับมาก
อาจอธิิบายได้้ ว่่า ระดัับของความรู้้�ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เป็็ นผลมาจากการทบทวนความรู้้� การสืืบค้้ นข้้ อมููล ขณะทำำ�กิจิ กรรมกลุ่่�ม ผู้้�เรีียน
ได้้ เรีียนรู้้�อย่่างตื่่�นตััว หาความรู้้�จากตำำ�รา และทำำ�กิจิ กรรมด้้ วยตนเองเป็็ นหลััก ประกอบกัับการนำำ�เกมมาใช้้ เพื่่�อกระตุ้้�น
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ให้้ เกิิดการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียน และจััดประสบการณ์์การเรีียนให้้ สอดคล้้ องกัับการเปลี่่�ยนแปลงในยุุคปััจจุุบันั ส่่งผลให้้
ได้้ รัับความรู้้�ตามจุุดมุ่่�งหมายของการเรีียน สอดคล้้ องกัับการศึึกษาที่่�พบว่่า การประยุุกต์ใ์ ช้้ เกม และมีีรางวััล ช่่วยสร้้ างแรงจููงใจ
ในการเรีียนรู้้� และผู้้�วิิจัยมี
ั ขี นมให้้ อาสาสมััครวิิจัยทุ
ั กุ คน นอกจากจะได้้ รัับความสนุุกสนาน จากการแข่่งขัันตอบคำำ�ถาม
ภายในระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดแล้้ ว ยัังได้้ รางวััลเป็็ นขนม ซึ่่�งการได้้ รัับสิ่่�งตอบแทน (rewards) เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้ างแรงจููงใจ
โดยกลุ่่�มที่่�ได้้ คะแนนมากกว่่า จะมีีสิทิ ธิ์์�ในการเลืือกขนมที่่�ตนชอบก่่อน และการทำำ�คะแนนได้้ ตอบคำำ�ถามถููกต้้อง ส่่งผล
ให้้ รู้้�สึกว่
ึ ่าได้้ รัับการยอมรัับ (respect) จากเพื่่�อนในห้้ องเรีียน มีีความภููมิใิ จรู้้�สึึกประสบความสำำ�เร็็จ (achievement)
ในการเล่่นเกม และได้้ แสดงออกในตััวตน (self-expression) คืือ ได้้ แสดงความรู้้�ของตนในเกมการแข่่งขััน จนได้้ รัับชััยชนะ
(competition)9 จึึงอาจกล่่าวได้้ ว่่า ด้้ วยกระบวนการเหล่่านี้้� ส่่งผลให้้ ประชากร ได้้ รัับความสนุุกสนาน มีีแรงจููงใจใน
การเรีียนรู้้� และมีีผลสััมฤทธิ์์�การเรีียนรู้้� อยู่่�ในระดัับมาก
2. ความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้ผ่� ่านเกม
ผลการวิิจัยั พบว่่านัักศึกึ ษามีีระดัับความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกมโดยรวมอยู่่�ในระดัับมากอาจอธิิบายได้้ ว่่า
การเล่่นเกมเป็็ นความท้้าทายอย่่างหนึ่่�งของคนในยุุคปััจจุุบันั อาสาสมััครวิิจัยก็
ั คิ็ ดิ เช่่นเดีียวกััน การเล่่นเกมภายใต้้ กติกิ า
ว่่าหากทำำ�คะแนนได้้ มาก จะได้้ รับั รางวััลตอบแทน เป็็ นสิ่่ง� หนึ่่�งที่่ช่� ่วยสร้้ างแรงจููงใจให้้ ต้้องการชนะเกมการแข่่งขััน ซึ่่�งพฤติิกรรม
เหล่่านี้้�มีคี วามเชื่่�อมโยงกัับอารมณ์์ และความรู้้�สึึกของอาสาสมััครวิิจััยแต่่ละคน ซึ่่�งมีีทั้้�งเชิิงบวก และเชิิงลบ เช่่น ดีีใจ
เสีียใจ ผิิดหวััง ตื่่�นเต้้ น แปลกประหลาดใจ สนุุกสนาน เบื่่�อหน่่าย ฯลฯ ส่่งผลต่่อแรงจููงใจทั้้�งภายนอก และภายใน ซึ่่�ง
แรงจููงใจภายนอก ได้้ แก่่ การให้้ รางวััล และแรงจููงใจภายใน ได้้ แก่่ ความต้้ องการเอาชนะ ต้้ องการที่่�จะตอบคำำ�ถาม
ให้้ ถูกต้
ู ้ อง ต้้ องการทำำ�คะแนนหลัังการเรีียนให้้ ได้้ มากที่่�สุดุ 9 ประกอบกัับระหว่่างการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม ประชากรสามารถ
เลืือกสืบื ค้้ นข้้ อมููลได้้ ทุุกช่่องทาง รวมทั้้�งทางโทรศััพท์์มืือถือื ซึ่่�งเปรีียบเสมืือนแหล่่งประโยชน์์ที่่�สำ�คั
ำ ัญของนัักศึึกษา
ในยุุคปััจจุุบันั จึึงส่่งผลให้้ ความพึึงพอใจต่่อการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม โดยรวม อยู่่�ในระดัับมาก สอดคล้้ องกัับการศึึกษาที่่� พบว่่า
นัักศึกึ ษามีีความพึึงพอใจต่่อการจััดการเรีียนรู้้�ผสมผสานการกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ด้้วยเกมมิิฟิิเคชั่่�น (Kahoot.com) อยู่่�ใน
ระดัับมาก10 และ พบว่่า นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้ น มีีความพึึงพอใจต่่อสื่่�อประเภทเกมการศึึกษาสามมิิติแิ บบแข่่งขััน
เพื่่�อส่ง่ เสริิมการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง โดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก11 ซึ่่�งเป็็ นไปในทางเดีียวกัับการศึึกษาในนัักศึกึ ษาพยาบาล
ของมหาวิิทยาลััยราชถััฎสวนสุุนันั ทาพบว่่า มีีความพึึงพอใจต่่อการเรีียนด้้ วยบทเรีียนอีีเลิิร์น์ นิ่่�งอยู่่�ในระดัับมาก12 เช่่นเดีียวกััน

ข้้อเสนอแนะ

1. ข้้ อเสนอแนะที่่�ได้้ จากการทำำ�วิิจััย
		 1.1 การใช้้ เกมเป็็ นฐาน (GBL) สามารถกระตุ้้�นความสนใจได้้ ในช่่วงเวลาสั้้�นๆ เท่่านั้้�น ควรมีีกิจิ กรรมการเรีียนรู้้�
ในรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�สามารถกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ของนัักศึกึ ษาเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น มีีการเล่่นเกม แล้้ วอธิิบายเชื่่�อมโยงตััวอย่่างที่่�เป็็ น
สถานการณ์์จริิงตามข่่าวในเหตุุการณ์์ปััจจุุบันั ละคร หรืือสื่่�ออื่่�นๆ ที่่�อยู่่�ใความสนใจของคนในปััจจุุบันั
		 1.2 อาจมีีการนำำ�ภาพยนตร์์ คลิิป VDO หรืือการ์์ตูนู ที่่�มีเี นื้้�อหาเกี่่�ยวกัับโรคต่่างๆ มาใช้้ ประกอบการเรีียน
การสอน นำำ�มาอธิิบายเชื่่�อมโยงกัับบทเรีียน เพื่่�อกระตุ้้�นความสนใจของนัักศึกึ ษา
2. ข้้ อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
		 2.1 เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของ Corona virus หรืือในอนาคตอาจมีีการแพร่่ระบาดของโรคใหม่่ๆ ควรมีี
การศึึกษาวิิจัยั เกมการศึึกษาออนไลน์์รูปู แบบอื่่�นเพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้ นักศึ
ั กึ ษาสามารถเข้้ ามาเรีียนรู้้�ได้้ แม้้ ไม่่ได้้ อยู่่�ในห้้ องเรีียน
		 2.2 ควรมีีการศึึกษาวิิจัยั เกี่่�ยวกัับการนำำ�เกมแบบอื่่�นๆ มาใช้้ เพื่่�อเปรีียบเทีียบประสิิทธิิผลของเกมแต่่ละแบบ
ต่่อผลการเรีียนรู้้� และเป็็ นแนวทางในการเลืือกเกมที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของกลุ่่�มตััวอย่่าง
3. การนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้ ในการปฏิิบัติั กิ ารพยาบาล
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พยาบาลที่่�ปฏิิบัติั งิ านในโรงพยาบาล ควรนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้ ในการฝึึ กอบรมพยาบาลใหม่่ เช่่น จััดกิิจกรรม
ให้้ ฝึึกทักั ษะตรวจร่่างกาย ฝ่่าฝีี ถอดเล็็บ เย็็บแผล ฯลฯ อาจทำำ�ในรููปแบบเกม กำำ�หนดกฎกติิกาในการเล่่น มีี pretest-posttest
จัับเวลาเพื่่�อสร้้ างความตื่่�นเต้้ น และมีีของรางวััลเป็็ นแรงจููงใจ
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