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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาผลของการใช้ สถานการณ์จำ� ลองต่อระดับการรับรู้สมรรถนะตนเอง และทักษะ
การฉีดยา และเพื่ อเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะตนเอง และทักษะการฉีดยาระหว่างกลุ่มทดลองที่ ได้ รับการสอน
โดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองกับกลุ่มเปรียบเทียบที่ ได้ รับการสอนปกติในนักศึกษาพยาบาลก่อนฝึ กภาคปฏิบตั วิ ชิ าหลักการ
และเทคนิคการพยาบาล จ�ำนวน 60 ราย สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายเข้ ากลุ่มทดลอง 30 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบ
30 ราย ด�ำเนินการสอนกลุ่มทดลองโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบสอนปกติตามหลักสูตร
เครื่ องมือวิจัย ประกอบด้ วย แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ
บรรยาย, Paired t-test และ Independence t-test ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ ยการรับรู้สมรรถนะตนเอง (t=20.95,
p<.001) และคะแนนเฉลี่ ยทักษะการฉีดยา (t=.17.60, p<.001) ภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ สถานการณ์จำ� ลอง
ของนักศึกษาพยาบาล มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ เมื่ อเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยการรับรู้สมรรถนะตนเอง (t=16.46, p<.001) และคะแนนเฉลี่ ยทักษะการฉีดยา
(t=14.25, p<.001) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตเิ ช่นกัน ผลการวิจัยนี้เป็ นข้ อมูลสนับสนุนส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยาของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลอง จึงควรมีการเตรียมพร้ อมทักษะปฏิบตั ิ
การพยาบาลก่อนขึ้นฝึ กปฏิบัติวิชาหลักการและเทคนิค เพื่ อให้ นักศึกษาพยาบาลมีความพร้ อม และมั่นใจก่อนขึ้นฝึ ก
ปฏิบตั งิ านที่ หอผู้ป่วย
ค�ำส�ำคัญ: การรับรู้สมรรถนะตนเอง; ทักษะการฉีดยา; นักศึกษาพยาบาล; สถานการณ์จำ� ลอง
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Abstract

The aim of this study was to determine the effects of simulation-based learning on student nurses perceived
self-efficacy, and injection skill performance, and to compare student nurses perceived self-efficacy and
injection skill performance between experimental and control groups after simulation-based learning (SBL).
Using simple random sampling, 60 nursing students were recruited and divided into two groups, the experimental
and a control group. The experimental group (n=30) was taught with SBL. The control group (n=30) was
taught using a routine learning method. Descriptive statistics, paired t-tests and independent t-tests were used
to analyze data. The results were as follows: Participants in the experimental group who participated in the
simulation-based training showed statistically significant improvement in perceived self-efficacy related to
injection skill (t=20.95, p<.001) and performance in injection skill (17.60, p<.001) after participating in
the simulation program. Furthermore, after participating in the simulation program, the experimental group
had higher average scores for perceived self-efficacy in injection skill (t=16.46, p<.001) and injection skill
performance (t=14.25, p<.001), than those of the control group. This study recommends that SBL should
be created to increase student nurses perceived self-efficacy and injection skill performance. Therefore, nursing
instructors should prepare simulations to teach injection techniques to nursing students and enhance their selfefficacy prior to providing direct care to patients.
Keywords: self-efficacy; injection skill; nursing student; simulation-based learning
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

ทักษะการฉีดยาเป็ นการพยาบาลพื้นฐานที่ จำ� เป็ นต่อวิชาชีพพยาบาล การฉีด (drug injection) เป็ นทักษะปฏิบตั ิ
การพยาบาลที่ สำ� คัญ โดยพยาบาลวิชาชีพต้ องสามารถให้ การพยาบาลอย่างมีมาตรฐานตามกรอบวิชาชีพ หลักการฉีดยา
จึงต้ องตระหนักถึงความถูกต้ องตามแผนการรักษา และตรวจสอบความถูกต้ องตามหลักการให้ ยา 6R คือ ถูกคน (right
patient) ถูกชนิดยา (right drug) ถูกขนาดยา (right dose) ถูกเวลา (right time) ถูกวิถที าง (right route) และ ถูกเทคนิค
(right technique) เพื่ อลดภาวะแทรกซ้ อนกับผู้รับบริการ หากมีอาการรุนแรงอาจท�ำให้ ผ้ ูรับบริการถึงแก่ชีวิตได้ โดย
เฉพาะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำ เนื่ องจากการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำเป็ นวิธใี ห้ ยาที่ ออกฤทธิ์และดูดซึมเร็วกว่า
การให้ ยาด้ วยวิธอี นื่ 1 ดังนั้นทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำจึงเป็ นทักษะส�ำคัญส�ำหรับพยาบาล หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตจัดการเรียนการสอนหัวข้ อการฉีดยาในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบเรียนภาคทฤษฎีในห้ องเรียน และภาคทดลองเรียนในห้ องปฏิบตั กิ ารพยาบาล ตามมาตรฐานหลักสูตรโดยมุ่งหวัง
ให้ นกั ศึกษาได้ ศกึ ษาจากทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั มิ องเห็นภาพได้ ชดั เจน เมื่ อสิ้นสุดการเรียนวิชาหลักการและเทคนิค นักศึกษา
ต้ องขึ้นฝึ กปฏิบตั ิ ณ สถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วย เพื่ อส่งเสริมให้ นักศึกษาได้ มโี อกาสปฏิบตั จิ ริงเกิดการเรียนรู้อย่าง
ถูกต้ องตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ยงั เป็ นการสนับสนุนนักศึกษาให้ มที กั ษะการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ2 จาก
การศึกษา ผลการเตรียมความพร้ อมในการฝึ กปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริงต่อการรับรู้
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย พบว่า นักศึกษาพยาบาลรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติการ
พยาบาลเพิ่ มขึ้น มีความมั่นใจหรือมีความเชื่ อมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพิ่ มขึ้นภายหลัง
ได้ รับการตรียมความพร้ อมในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง3 ดังนั้นการจัดกิจกรรม
โดยให้ นกั ศึกษามีโอกาสทบทวนความรู้ และทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาล น่าจะช่วยให้ นกั ศึกษาพยาบาลเกิดความมั่นใจ
ในการเตรียมความพร้ อมก่อนการขึ้นฝึ กปฏิบตั งิ าน
ส�ำหรับหัวข้ อการสอนฉีดยาของหลักสูตรพยาบาลจัดอยู่ในหมวดวิชาชีพการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปี ที่ 2 ทุกคนต้ องผ่านการสอบภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบตั บิ นหอผู้ป่วย เนื่ องจากทักษะการฉีดยา
เป็ นทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล และเป็ นทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่ สำ� คัญ จากการประเมินผลรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
ภาคทดลอง รวมทั้งการขึ้นฝึ กภาคปฏิบตั ทิ ผี่ ่านมาปี การศึกษา 2562 โดยแหล่งฝึ กและอาจารย์นเิ ทศ พบว่า แม้ นกั ศึกษา
เคยผ่านการเรียน วิชา หลักการและเทคนิคมาแล้ วก็ตาม แต่ยงั พบว่าทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำ นักศึกษาพยาบาล
ยังขาดความพร้ อมในการปฏิบตั ทิ คี่ ล่องแคล่ว ทั้งขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบตั กิ ารพยาบาล และขั้นประเมินผล แสดงออก
ถึงความไม่ม่นั ใจต่อการปฏิบตั กิ ารพยาบาลต่อหน้ าผู้รับบริการ ถูกปฏิเสธการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ส่งผลให้ นักศึกษา
ไม่กล้ าที่ จะปฏิบตั กิ ารพยาบาล ขาดความมั่นใจ โดยเฉพาะเมื่ อขึ้นฝึ กภาคปฏิบตั คิ รั้งแรกในวิชา ปฏิบตั หิ ลักการและ
เทคนิคการพยาบาล4 ทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำซึ่ งเป็ นทักษะที่ พบมากที่ สดุ เมื่ อเทียบกับการฉีดยาเข้ าทาง
ชั้นใต้ ผวิ หนัง และทางกล้ ามเนื้อ และหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อาจท�ำให้ ผ้ ูป่วยได้ รับอันตรายจากยาได้ เนื่ องจากการ
ฉีดยาเข้ าทางหลอดเลือดด�ำนั้นเป็ นทางที่ ยาออกฤทธิ์ได้ เร็วกว่าการให้ ยาทางอื่ น1 ความไม่ม่ันใจในการฝึ กปฏิบัติน้ ี
สอดคล้ องกับการศึกษาของศุภลักษณ์ ธนาโรจน์ (2560) พบว่านักศึกษารู้สกึ กังวล และไม่ม่นั ใจต่อความรู้ทตี่ นเองมี
ควรมีการเตรียมความพร้ อมให้ มากขึ้นก่อนฝึ กปฏิบตั ิ5 ผลการจัดการเรียนการสอน ปี การศึกษา 2562 จากการสัมภาษณ์
อาจารย์นิเทศ พบว่า ทักษะการสอบฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำแม้ มคี ะแนนผ่านเกณฑ์ แต่พบว่า นักศึกษามีความตื่ นเต้ น
กลัว ขาดความมั่นใจในการปฏิบตั คิ รั้งแรกมากกว่าร้ อยละ 50 หลังจากผ่านการปฏิบตั คิ รั้งแรกนักศึกษาค่อยมีความมั่นใจ
เพิ่ มขึ้น และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักศึกษา พบว่า เมื่ อต้ องปฏิบตั ทิ กั ษะการฉีดยามีความตื่ นเต้ น กังวล กลัว
จากการใช้ อปุ กรณ์ทมี่ คี ม เช่น การจับเข็มฉีดยา การหักยาชนิด ampule การเปิ ดขวดยาชนิด vial การค�ำนวณยา เตรียม
อุปกรณ์ไม่เหมาะสม มือสัน่ เมื่ อปฏิบตั กิ ารพยาบาล และจากการสุม่ ถามนักศึกษาจ�ำนวน 8 ใน 10 คน เคยมีประสบการณ์
จากถูกเข็มทิ่ มมือ เป็ นต้ น4 หลายการศึกษาพบว่า การเพิ่ มสมรรถนะให้ นักศึกษามีความมั่นใจ สามารถแก้ ไขได้ โดย
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การฝึ กให้ มที กั ษะความช�ำนาญด้ วยวิธกี ารท�ำซ�ำ้ หลายๆ ครั้งในสถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง เพื่ อให้ นกั ศึกษาคุ้นเคย
กับสิ่ งแวดล้ อม คิดทบทวนสิ่ งที่ ปฏิบตั ิ น�ำประสบการณ์ทตี่ ้ องพัฒนามาปรับใช้ ในครั้งต่อไป ซึ่ งจะช่วยให้ นักศึกษามี
ความมั่นใจจากการรับรู้ความสามารถตนเองเพิ่ มขึ้นในการปฏิบตั ทิ กั ษะทางการพยาบาลนั้นๆ มากขึ้น6-8
การใช้ สถานการณ์จำ� ลอง (simulation based learning: SBL) เป็ นวิธจี ดั การศึกษารูปแบบหนึ่ ง เพื่ อให้ นกั ศึกษา
พยาบาลสัมผัสประสบการณ์ทางการพยาบาลในสภาพแวดล้ อมเสมือนจริง สร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ทรี่ ้ สู กึ ปลอดภัย
ในสภาวะที่ ผู้เรียนไม่กดดัน (safe learning environment) เนื่ องจากอยู่ภายใต้ การให้ คำ� แนะน�ำจากผู้สอนที่ มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ ยวชาญ นักศึกษาพยาบาลสามารถฝึ กฝนทักษะปฏิบตั ิต่างๆ ด้ วยตนเองซ�ำ้ ได้ หลายครั้ง
โดยไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ช่วยส่งเสริมทักษะทางคลินิกที่ จำ� เป็ น9 การเรียนรู้โดยสถานการณ์จำ� ลองประกอบด้ วย
1) ขั้นน�ำ ปฐมนิเทศ และชี้แจงรายละเอียด (pre-brief) ให้ ผ้ ูเรียนได้ ร้ จู ักห้ องปฏิบตั กิ าร อุปกรณ์ต่างๆ เป็ นการสร้ าง
ความคุ้นเคยกับหุ่น และอุปกรณ์ในห้ อง 2) ขั้นด�ำเนินสถานการณ์ (scenario) ตามวัตถุประสงค์การเรียน และ 3) ขั้นสรุป
ผลการเรียนรู้ (debrief) ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ สำ� คัญ เนื่ องจากผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสะท้ อนคิดว่า เกิดอะไรขึ้นใน
สถานการณ์ ผู้เรียนได้ ทบทวนสมรรถนะในตนเองถึงสิ่ งที่ ต้องพัฒนาในครั้งต่อไปเมื่ อต้ องเผชิญกับเหตุการณ์ในครั้งใหม่
ส่งผลให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ ทักษะการปฏิบตั ิ ความพึงพอใจ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และความมั่นใจในตนเอง2 ซึ่ งเป็ น
แนวคิดทางการศึกษาทางการพยาบาลโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลอง จากการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบเกี่ ยวกับการ
ใช้ สถานการณ์จำ� ลองในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ท�ำให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้เพิ่ มขึ้น และมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การศึกษาเกี่ ยวกับการใช้ สถานการณ์จำ� ลองในการศึกษาพยาบาลที่ ฝึกปฏิบตั ทิ างคลินิกครั้งแรก
พบว่า หลังการสอนนักศึกษามีความวิตกกังวลลดลง มั่นใจในตนเองมากขึ้น มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยเพิ่ มขึ้น11
เช่นเดียวกับการศึกษาในนักศึกษาพยาบาลที่ ฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลในครั้งแรก พบว่า มีความมั่นใจในทักษะการตรวจ
ร่างกายเพิ่ มขึ้น ความเครียดในวันแรกของการปฏิบตั กิ ารทางคลินิกลดลง2 เพื่ อให้ นักศึกษามีทกั ษะการเรียนรู้ตาม
ที่ กำ� หนดโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกที่ มีเป้ าหมายเพื่ อให้ นักศึกษาสามารถน�ำ ความรู้ภาคทฤษฎี
ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง ซึ่ งอาจจะท�ำให้ ประสบปัญหาในช่วงการเปลี่ ยนผ่านจากการเรียนทฤษฎี
ก้ าวสูภ่ าคปฏิบตั ิ โดยอาจขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ผลต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ทตี่ ้ องฝึ กปฏิบตั ิ
บนหอผู้ป่วยจริงหรือสถานการณ์การเรียนรู้ทมี่ คี วามยากหรือซับซ้ อนในคลินกิ ซึ่ งการเชื่ อในความสามารถของตนเอง
เป็ นองค์ประกอบหลักที่ สำ� คัญในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล จากการศึกษาของ Lundberg8 พบ
ว่า นักศึกษาพยาบาลที่ มคี วามเชื่ อมั่นในตนเองสูง จะมีความวิตกกังวลต�ำ่ สามารถปฏิบตั หิ ัตถการที่ มคี วามยากและ
ซับซ้ อนได้ ดี จึงประสบความส�ำเร็จเนื่ องจากมีเป้ าหมายที่ ชัดเจนเมื่ อเทียบกับนักศึกษาพยาบาลที่ มีความเชื่ อมั่นใน
ความสามารถของตนเองต�ำ่ 8 ส�ำหรับการสร้ างวามเชื่ อมั่นนั้น ไม่สามารถเรียนรู้ได้ ในชั้นเรียนภาคทฤษฎี จ�ำเป็ นต้ อง
จัดการเรียนรู้โดยการสร้ างสถานการณ์จำ� ลองให้ นกั ศึกษาได้ มกี ารฝึ กปฏิบตั จิ ริง เพื่ อให้ เกิดความมั่นใจ เมื่ อกล่าวตาม
แนวคิดการพัฒนาความสามารถของตนเองหรือสมรรถนะแห่งตนของบุคคลของ Bandura กล่าวว่า การรับรู้ความ
สามารถของตนเอง (perceive self-efficacy) และความคาดหวังในผลลัพธ์เป็ นตัวก�ำหนดการแสดงออกของ
พฤติกรรมให้ บรรลุเป้ าหมายที่ ต้องการ ถ้ าบุคคลนั้นเห็นว่าการปฏิบตั พิ ฤติกรรมเกิดประโยชน์ จะมีแนวโน้ มให้ ปฏิบตั ิ
พฤติกรรมนั้นสูง และการท�ำกิจกรรมใดจนเกิดความส�ำเร็จได้ ด้วยตนเอง จะท�ำให้ มกี ารรับรู้ความสามารถของตนเอง
สูง และมีแนวโน้ มที่ จะกระท�ำพฤติกรรมนั้นต่อไป12-13 ซึ่ งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์เสมือนจริง เป็ นการ
จัดการเรียนรู้วิธหี นึ่ งที่ เน้ นให้ เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง เพื่ อให้ บุคคลผู้เรียนมีความเชื่ อมั่นในตนเอง รับรู้
ว่าตนเองมีความสามารถและพยายามใช้ ทกั ษะต่างๆ ปฏิบตั ิกจิ กรรมให้ บรรลุเป้ าหมาย โดยเชื่ อมโยงจากทฤษฎีสู่
การปฏิบตั ิ คิดแก้ ไขปัญหากับสิ่ งที่ เผชิญ ทบทวนตนเองกับประสบการณ์ทเี่ ข้ าฝึ กทักษะในสถานการณ์เสมือนจริง แต่
มีความผ่อนคลายมากกว่าการเผชิญสถานการณ์ทยี่ ังไม่ผ่านการฝึ กมาก่อน เป็ นการช่วยเพิ่ มสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาลให้ มคี วามสามารถในการปฏิบตั ทิ กั ษะทางการพยาบาลเพิ่ มขึ้น ท�ำให้ มคี วามพร้ อมและความมั่นใจก่อนฝึ ก
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ปฏิบัติจริง หากนักศึกษามีทกั ษะหรือมีสมรรถนะแล้ ว จะส่งผลให้ ทำ� กิจกรรมนั้นด้ วยความเอาใจใส่ และพยายาม
กระท�ำมากขึ้น เพื่ อแก้ ไขปัญหาให้ ประสบความส�ำเร็จสู่การบรรลุเป้ าหมาย ผลการวิจัยที่ ได้ จะเป็ นข้ อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลอง ให้ รับรู้สมรรถนะตนเอง เพื่ อพัฒนา
ทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลให้ มีความพร้ อมก่อนฝึ กภาคปฏิบตั ิ ส่งผลให้ นักศึกษามีความมั่นใจ
ในการปฏิบตั ทิ กั ษะทางการพยาบาล อาจารย์ยงั สามารถน�ำไปใช้ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพื่ อการฝึ กปฏิบตั ิ
การพยาบาลทักษะอื่ นๆ ให้ นักศึกษาสามารถดูแลผู้ป่วยได้ อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อศึกษาผลของการใช้ สถานการณ์จำ� ลองต่อการรับรู้สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยา และทักษะการฉีดยา
ของนักศึกษาพยาบาลก่อนฝึ กภาคปฏิบตั วิ ิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
2. เพื่ อเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยา และทักษะการฉีดยา ระหว่างกลุ่มทดลอง
ที่ ได้ รับการสอนโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองกับกลุ่มเปรียบเทียบที่ ได้ รับการสอนปกติ

กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ แนวคิดความสามารถของตนเองหรือสมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy theory) ของ Bandura12
ซึ่ งการรับรู้ความสามารถหรือความมั่นใจของบุคคลในความสามารถของตนเองเป็ นตัวก�ำหนดการแสดงออกของ
พฤติกรรมให้ บรรลุเป้ าหมายที่ ต้องการ ภายใต้ สถานการณ์เฉพาะ การที่ บุคคลได้ ทำ� กิจกรรมใดจนเกิดความส�ำเร็จ
ได้ ด้วยตนเอง จะท�ำให้ มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในเรื่ องนั้นสูง และเชื่ อว่าหากได้ ทำ� กิจกรรมที่ มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกันอีก จะสามารถท�ำได้ สำ� เร็จเหมือนครั้งก่อนโดยมีอทิ ธิพลสูงสุดในการสร้ างการรับรู้ความสามารถ ดังนั้น
การส่งเสริมนักศึกษาพยาบาลให้ มีความสามารถของตนเองหรือสมรรถนะแห่ งตนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์จำ� ลอง (SBL) ซึ่ งเป็ นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลทักษะการฉีดยา โดยใช้ สถานการณ์
จ�ำลองที่มคี วามเสมือนจริง ให้ นักศึกษามีสมรรถนะการรับรู้ตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองหรือสมรรถนะแห่งตน
ท�ำให้ นักศึกษามีประสบการณ์จากความส�ำเร็จ (performance accomplishment) เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการ
พยาบาลทักษะการฉีดยาก่อนขึ้นฝึ กวิชา ปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาล ดังกรอบแนวคิด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยกึ่ งทดลอง (quasi-experimental research) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ เพื่ อศึกษาผลของการใช้ สถานการณ์จำ� ลองต่อระดับการรับรู้สมรรถนะตนเอง และทักษะการฉีดยาของ
นักศึกษาพยาบาลก่อนฝึ กภาคปฏิบตั วิ ิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล เก็บข้ อมูลเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ศกึ ษา เป็ นนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปี ที่ 2 ที่ ลงทะเบียนเรียน วิชา ปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิค
การพยาบาล จ�ำนวน 200 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธกี ารสุ่มอย่างง่ายแบบจับฉลากแบบไม่ใส่คืนตามเลขที่ ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ�ำนวน 60 คน สุ่มเข้ ากลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 30 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ แก่
1. เครื่ องมือที่ ใช้ ในการทดลอง
		 1.1. สถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง (SBL) เรื่ อง ทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำ ผู้วิจัยสร้ างขึ้นเอง
ทั้งหมดจ�ำนวน 5 เรื่ อง ทั้ง 5 เรื่ องมีลักษณะสถานการณ์คล้ ายคลึงกัน ประกอบด้ วย ข้ อมูลผู้ป่วย และข้ อมูลแผนการ
รักษาการได้ รับยาฉีดปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด�ำ ซึ่ งมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ ผ้ ูเรียนแสดงออกถึงการใช้ ทกั ษะด้ านการ
ฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำ กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะได้ รับการสุ่มให้ ได้ รับสถานการณ์จำ� ลองจากผู้วิจัยเพื่ อประเมินทักษะ
ปฏิบตั กิ ารฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำก่อนประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำทุกคนจากผู้วิจัย
		 1.2. หุ่นจ�ำลองเป็ นหุ่นจ�ำลองที่ มตี ำ� แหน่งฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำ มีคุณสมบัตแิ ตกต่างจากการสอนปกติ
คือ มีเส้ นเลือดด�ำส�ำหรับฉีดยา สามารถดูดเลือดทดสอบการฉีดเข้ าทางหลอดหลอดได้ เสมือนจริง เนื่ องจากมีถุงผสม
สีแดงที่ มลี ักษณะคล้ ายเลือด
2. เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยสร้ างขึ้น แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ ยสะสม
		 ส่วนที่ 2 ประกอบด้ วย 2 แบบประเมิน คือ
		 2.1 แบบสอบถามวัดระดับการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการปฏิบตั ทิ กั ษะฉีดยา โดยใช้ กรอบแนวคิดของ
Bandura12 ผู้วิจัยสร้ างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และต�ำราวิชาการ ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน
มีท้งั หมดจ�ำนวน 20 ข้ อ คะแนนรวม 100 คะแนน เป็ นแบบประเมิน Likert scale 5 ระดับ คะแนน 1 หมายถึง รับรู้
สมรรถนะตนเองในข้ อความนั้นในระดับต�ำ่ ที่ สดุ คะแนน 2 หมายถึง รับรู้สมรรถนะตนเองในข้ อความนั้นในระดับต�ำ่
คะแนน 3 หมายถึง รับรู้สมรรถนะตนเองในข้ อความนั้นในระดับปานกลาง คะแนน 4 หมายถึง รับรู้สมรรถนะตนเอง
ในข้ อความนั้นในระดับมาก คะแนน 5 หมายถึง รับรู้สมรรถนะตนเองในข้ อความนั้นในระดับมากที่ สดุ
		 2.2 แบบประเมินทักษะการฉีดยา ผู้วจิ ยั สร้ างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และต�ำราวิชาการ
มีท้งั หมดจ�ำนวน 25 ข้ อ คะแนนรวม 75 คะแนน ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานประเมินทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาล
60 คะแนน (ร้ อยละ 80) เป็ นแบบประเมิน Likert scale 3 ระดับ 0 คะแนน หมายถึง นักศึกษาไม่ปฏิบตั ิ หรือไม่
สามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามขั้นตอนนั้นได้ แม้ ว่าได้ รบั การชี้แนะน�ำจากอาจารย์ผ้ คู มุ สอบอยู่ในระดับไม่ผ่าน, 1 คะแนน
หมายถึง นักศึกษาสามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามขั้นตอนนั้นได้ ด้วยตนเองถูกต้ องบางส่วน หรือปฏิบตั ไิ ด้ ถกู ต้ องภาย
หลังได้ รับการชี้แนะจากอาจารย์ผ้ ูประเมินได้ เพียงบางส่วนอยู่ในระดับไม่ผ่าน, 2 คะแนน หมายถึง นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลตามขั้นตอนนั้นได้ ด้วยตนเองถูกต้ องบางส่วน หรือปฏิบัติได้ ถูกต้ องภายหลังได้ รับการชี้แนะจาก
อาจารย์ผ้ ูประเมินอยู่ในระดับผ่าน, 3 คะแนน หมายถึง นักศึกษาสามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามขั้นตอนนั้นได้ ด้วย
ตนเองถูกต้ องทั้งหมดโดยไม่ต้องรับค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ผ้ ูประเมินอยู่ในระดับดี
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือของแบบสอบถาม 2 ชุด ที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ ยวชาญด้ านการเรียนการสอนทางการพยาบาลมีประสบการณ์นิเทศ
วิชาปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาล 10 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 2 ท่าน อาจารย์พยาบาลที่ มปี ระสบการณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบ SBL จ�ำนวน 1 ท่าน ปรับปรุงแก้ ไขความตรงตามเนื้อหาและความชัดเจนด้ านภาษาตามข้ อเสนอ
แนะของผู้เชี่ ยวชาญ ได้ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (index of item objective congruence: IOC) ของแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด
ระหว่าง .67–1.00 ผู้วจิ ยั ได้ นำ� แบบสอบถามไปทดลองใช้ กบั นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ที่ 2 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ทไี่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย จ�ำนวน 30 คน ด้ วยวิธกี ารสุ่มโดยการจับฉลากตาม
เลขที่ แบบไม่ใส่คนื ค�ำนวณค่าความเชื่ อมั่นด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ได้ ค่าความเชื่ อมั่นแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยา เท่ากับ .81 ส่วนแบบประเมินทักษะการฉีดยา
ตรวจสอบความเชื่ อมั่นความเห็นพ้ องระหว่างผู้ประเมิน14 (inter-rater reliability) ได้ ค่า percentage of agreement
เท่ากับ 92.0 และค่า Cohen’s Kappa เท่ากับ .80 ส�ำหรับสถานการณ์เสมือนจริงที่ สร้ างขึ้น ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำ� นวน 3 คน เป็ นอาจารย์พยาบาลที่ มปี ระสบการณ์ด้านการสอนและนิเทศนักศึกษาวิชาปฏิบตั หิ ลักการ
และเทคนิคมากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการใช้ สถานการณ์จำ� ลองอย่างน้ อย 3 ปี ตรวจสอบความถูกต้ อง และ
ความเหมาะสม ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะก่อนน�ำไปใช้ จริง

ขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 1 เตรียมการทดลอง ผู้วิจัยและคณะ จ�ำนวน 3 คน ที่ มปี ระสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์
จ�ำลอง และเป็ นอาจารย์สอนภาคปฏิบตั วิ ิชาหลักการและเทคนิค เตรียมสถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง (SBL) ตามขั้น
ตอน ได้ แก่ การเตรียม และเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์จำ� ลองที่ กำ� หนด การ
วิจัยครั้งนี้ดำ� เนินการหลังจากนักศึกษาเรียน วิชา หลักการและเทคนิคการพยาบาลเสร็จสิ้นแล้ ว
ขั้นที่ 2 ด�ำเนินการทดลอง หลังได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ท�ำหนังสือขออนุญาต
ผู้อำ� นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์เพื่ อด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยพบนักศึกษา
เพื่ อแนะน�ำตัว สร้ างสัมพันธ์ภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการท�ำวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล ชี้แจงแนวปฏิบตั ทิ ี่
กลุ่มตัวอย่างต้ องปฏิบตั เิ มื่ อเข้ าร่วมวิจัย ขอความร่วมมือในการรวบรวมข้ อมูล และชี้แจงสิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้ าร่วมการวิจยั โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง หรือผลการเรียน เนื่ องจากท�ำกิจกรรม
นอกเวลาเรียนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาเรียนปกติ โดยวันที่ 1 และ 2 ท�ำกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันที่ 3
ท�ำกิจกรรมกับกลุ่มเปรียบเทียบ เพื่ อให้ กลุ่มเปรียบเทียบได้ รับการจัดประสบการณ์เดียวกันกับกลุ่มทดลอง กิจกรรม
มีดงั นี้
วันที่ 1
1. สุ่มแบ่งกลุ่มนักศึกษาเข้ าฝึ กปฏิบตั กิ บั หุ่นสถานการณ์จำ� ลองเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ
2. ให้ กลุ่มทดลองเรียนรู้ด้านทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำ เนื่ องจากเป็ นวิธกี ารให้ ยาที่ พบมากที่ สดุ เมื่ อขึ้น
ฝึ กภาคปฏิบตั ิ เพื่ อให้ นกั ศึกษามีความมั่นใจ และมีความพร้ อมก่อนขึ้นฝึ กภาคปฏิบตั ิ ด้ วยวิธกี ารใช้ สถานการณ์จำ� ลอง
โดยผู้วจิ ยั ด�ำเนินการวิจยั ตามขั้นตอนของการด�ำเนินการสอนโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลอง โดยผู้เรียนจะได้ รบั การปฐมนิเทศ
เกี่ ยวกับการเข้ าสถานการณ์จำ� ลอง และด�ำเนินการสอนโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลอง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
		 2.1 ขั้นน�ำ ปฐมนิเทศ และชี้แจงรายละเอียด (pre-brief) อธิบายก่อนปฏิบตั โิ ดยคณะผู้วจิ ยั แจ้ งวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ ระบุบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนแต่ละคน อธิบายเกี่ ยวกับสถานการณ์เสมือนจริง แนะน�ำ อุปกรณ์ทางการแพทย์
อธิบายกติกาการเข้ าสถานการณ์เสมือนจริง และสอบถามความรู้สกึ ของนักศึกษาในการเข้ าสถานการณ์เสมือนจริง
NJPH Vol. 32 No. 1 January – April 2022 ISSN 2673-0693

Nursing Journal of the Ministry of Public Health

213

		 2.2 ปฏิบตั ติ ามสถานการณ์เสมือนจริง และสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเข้ าสถานการณ์ (scenario)
ตามวัตถุประสงค์การเรียน
		 2.3 สรุปและสะท้ อนคิดหลังการเรียน (debrief) โดยคณะผู้วิจัยสอบถามความรู้สกึ สรุป และสะท้ อนคิด
ส�ำหรับกลุ่มเปรียบเทียบให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลการวิจยั ตามสภาพจริงมากที่ สดุ ผู้วจิ ยั แจ้ งกลุ่มทดลอง
ทั้ง 30 คน ไม่ให้ มกี ารส่งต่อข้ อมูลเกี่ ยวกับการเข้ าเรียนโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองแก่กลุ่มเปรียบเทียบเพื่ อควบคุมตัวแปร
แทรกซ้ อน
วันที่ 2
ประเมินทักษะปฏิบตั ดิ ้ านการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบโดยผู้วจิ ยั และคณะ
ผู้วิจัย จ�ำนวน 3 คน ซึ่ งผ่านการตรวจสอบความเชื่ อมั่นความเห็นพ้ องระหว่างผู้ประเมิน14 (inter-rater reliability)
โดยผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย 1 คน ประเมินทักษะการฉีดยาเข้ าทางหลอดเลือดด�ำนักศึกษาครั้งล่ะ 1 คน ใช้ เวลาประเมิน
คนละประมาณ 15-20 นาที รวมผู้วิจัยประเมินทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำทั้งหมดจ�ำนวน 20 คน แบ่งเป็ น
กลุ่มทดลองจ�ำนวน 10 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจ�ำนวน 10 คน หลังจากประเมินทักษะการฉีดยาแล้ ว มอบหมายให้
กลุ่มตัวอย่างทุกคนท�ำแบบประเมินการรับรู้สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำ และถอดบทเรียน
เพื่ อสะท้ อนคิดเกี่ ยวกับการเข้ าฝึ กปฏิบตั กิ บั หุ่นสถานการณ์จำ� ลอง
วันที่ 3 ให้ กลุ่มเปรียบเทียบได้ รับการท�ำกิจกรรมโดยเข้ าสถานการณ์จำ� ลองหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง เพื่ อให้
กลุ่มเปรียบเทียบได้ รับการจัดประสบการณ์เดียวกันกับกลุ่มทดลอง

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการหาค่าความถี่ และร้ อยละค่าเฉลี่ ยและค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยา และทักษะการฉีดยาของนักศึกษาพยาบาล
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้ สถิตทิ ดสอบค่าทีทเี่ ป็ นอิสระต่อกัน (independent t-test) และวิเคราะห์
เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ สถานการณ์จำ� ลองต่อการรับรู้สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยาและทักษะการฉีดยา
ของนักศึกษาพยาบาลของกลุ่มทดลองโดยใช้ สถิตทิ ดสอบค่าทีทไี่ ม่เป็ นอิสระต่อกัน (paired t-test) โดยก�ำหนดค่าระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การวิจยั ครั้งนี้ อนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ EC. 8/2562 วันที่ อนุมตั ิ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้วิจัยชี้แจงแนวการตอบแบบสอบถาม และสิทธิการตอบรับ
หรือปฏิเสธการเข้ าร่วมวิจัยโดยไม่กระทบการเรียน กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมเข้ าร่วมวิจัยด้ วยวิธลี งนาม ภายหลัง
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มทดลองแล้ ว ผู้วิจัยให้ กลุ่มเปรียบเทียบทุกคนได้ รับการเรียนโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลอง

ผลการวิจยั

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์ ทั้งหมดจ�ำนวน 60 คน พบว่า ร้ อยละ 95.00 เป็ นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ ยเท่ากับ 20.93
(SD=3.34) โดยพบในกลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ ยเท่ากับ 21.93 ซึ่ งใกล้ เคียงกับกลุ่มเปรียบเทียบ คือ มีอายุเฉลี่ ยเท่ากับ 19.93
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีเกรดเฉลี่ ยเท่ากับ 2.88 (SD=.26) โดยพบว่ากลุ่มทดลองจ�ำนวน 30 คน มีเกรดเฉลี่ ยเท่ากับ 2.88
(MIN=2.17, MAX=3.47) ซึ่ งเท่ากันกับกลุ่มเปรียบเทียบ คือ มีเกรดเฉลี่ ยเท่ากับ 2.88 (MIN=2.48, MAX=3.30)
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ยการรับรู้สมรรถนะตนเอง และคะแนนเฉลี่ ยทักษะการฉีดยาภายในกลุ่มทดลอง
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ภายหลังการใช้ สถานการณ์จำ� ลองของนักศึกษาพยาบาล ด้ วยสถิติค่าทีทไี่ ม่เป็ นอิสระต่อกัน (Paired t-test) พบว่า
คะแนนเฉลี่ ยการรับรู้สมรรถนะตนเอง (t=20.95, p<.001) และคะแนนเฉลี่ ยทักษะการฉีดยา (t=.17.60, p<.001)
แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำ และการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ ยทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำ ภายในกลุ่มทดลองก่อน และหลังการทดลอง

ผลการศึกษาก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า เมื่ อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ย
การรับรู้สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำก่อนการใช้ สถานการณ์จำ� ลองของนักศึกษาพยาบาล
ด้ วยสถิตคิ ่าทีทเี่ ป็ นอิสระต่อกัน (Independence t-test) พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (t=.57,
p=.570) เช่นเดียวกันกับการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ยทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำของนักศึกษาพยาบาลก่อน
ใช้ สถานการณ์จำ� ลองต่อทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำของนักศึกษาพยาบาลด้ วยสถิติค่าทีทเป็
ี่ นอิสระต่อกัน
(Independence t-test) พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t=.30, p=.763) ดังแสดงในตารางที่
2
ผลการศึกษาหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า คะแนนเฉลี่ ยการรับรู้สมรรถนะ
ตนเองด้ านทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำหลังการใช้ สถานการณ์จำ� ลองของนักศึกษาพยาบาล เมื่ อวิเคราะห์ด้วยสถิติ
ค่าทีทเี่ ป็ นอิสระต่อกัน (Independence t-test) พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่ งพบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t=16.46, p<.001) ส่วนคะแนนเฉลี่ ยทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือด
ด�ำของนักศึกษาพยาบาลหลังการใช้ สถานการณ์จำ� ลองต่อทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำของนักศึกษาพยาบาล
พบว่า คะแนนทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำของนักศึกษาพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ ย
สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบซึ่ งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t=14.25, p<.001) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำ และการเปรียบเทียบ
ทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการใช้ สถานการณ์จำ� ลองระหว่าง

NJPH Vol. 32 No. 1 January – April 2022 ISSN 2673-0693

Nursing Journal of the Ministry of Public Health

215

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

อภิปรายผล

การรับรู้สมรรถนะตนเองต่อทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำของนักศึกษาพยาบาลก่อนฝึ กภาคปฏิบตั วิ ิชา
ปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาล เมื่ อเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ สถานการณ์จำ� ลองภายในกลุ่มทดลอง
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) และเมื่ อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ ยการรับรู้สมรรถนะตนเองด้ านทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่ งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) เช่นเดียวกันจากผลการศึกษา
จึงอธิบายได้ ว่า การที่ นักศึกษากลุ่มทดลองได้ รับการฝึ กปฏิบัติการพยาบาลทักษะฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำโดยใช้
สถานการณ์จำ� ลอง ส่งผลให้ นักศึกษามีการทบทวนความรู้ ความสามารถของตนเอง เชื่ อมโยงระหว่างความรู้และ
การกระท�ำ ก่อให้ เกิดความเชื่ อมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทักษะฉีดยาด้ วยความพยายาม
มุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ ได้ ผลลัพธ์ตามที่ ต้ังเป้ าหมายไว้ เห็นได้ จากก่อนการใช้ สถานการณ์จำ� ลองต่อทักษะการฉีดยาทาง
หลอดเลือดด�ำของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า การรับรู้สมรรถนะตนเองต่อ
ทักษะการฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำของนักศึกษาพยาบาลก่อนฝึ กภาคปฏิบตั วิ ชิ าปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาล
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t=.30, p>.05) เมื่ ออธิบายตามทฤษฎีของแบนดูรา กล่าวได้ ว่า
บุคคลเมื่ อรับรู้ความสามารถของตนเอง (perceived self-efficacy) จะเป็ นแรงกระตุ้นให้ ตนเองมีความพยายาม เพื่ อให้
ประสบผลส�ำเร็จตามที่ คาดหวัง ซึ่ งความสามารถแห่ งตนมีอิทธิพลต่ อการปฏิบัติหรือการกระท�ำของบุคคล12-13
เนื่ องจากความเชื่ อในความสามารถของความรู้ และทักษะในสถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ด้ วยตนเอง ได้ เรียนรู้ในสิ่ งที่ ถูกต้ อง และรู้ว่าถ้ าท�ำผิดพลาดจะเกิดผลเสียกับผู้รับบริการอย่างไร ท�ำให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้
จากสิ่ งที่ ผดิ พลาดแล้ วน�ำมาพัฒนาตนเองให้ ดขี ้ นึ ในการพัฒนาสมรรถนะทักษะการฉีดยา น�ำไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถ
แห่งตนของผู้เรียน ซึ่ งนับเป็ นสิ่ งส�ำคัญส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลในการช่วยส่งเสริมความสามารถในการปฏิบตั ทิ กั ษะ
การพยาบาล6 นักศึกษาจึงมีความมั่นใจในสมรรถนะตนเองมากขึ้น สอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง ผลการเตรียมความพร้ อม
ในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริงต่อการรับรู้ความสามารถในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
บนหอผู้ป่วย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ ยการรับรู้ความสามารถในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลหลังการเตรียมความพร้ อม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ การใช้ สถานการณ์จำ� ลองจึงเป็ นการสอนที่ เน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาล
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สงู มาก3 สอดคล้ องกับการศึกษาโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองในการส่งเสริมทักษะการช่วย
ฟื้ นคืนชีพหลายการศึกษาพบว่า ก่อนและหลังใช้ สถานการณ์จำ� ลอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างหลังได้ รับการเรียนการสอน
โดยใช้ สถานการณ์จำ� ลอง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ ยความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในตนเองเพิ่ มขึ้น18-19
ทักษะปฏิบตั กิ ารฉีดยาทางหลอดเลือดด�ำของนักศึกษาพยาบาล เมื่ อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มทดลองที่ มกี ารเรียนการสอนโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองมีคะแนนเฉลี่ ยสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
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อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) เมื่ อพิจารณาคะแนนอธิบายได้ ว่าการใช้ สถานการณ์จำ� ลอง เป็ นการสอนให้ ผ้ ูเรียน
ได้ ลงมือปฏิบตั จิ ริง จากขั้นสรุปและประเมินการเรียนรู้ (debrief) พบว่า นักศึกษาสะท้ อนคิดสิ่ งที่ ตนเองปฏิบตั ใิ นขั้น
ปฏิบตั ติ ามสถานการณ์ (simulation) ว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์จำ� ลอง โดยสะท้ อนคิด ความรู้สกึ และเหตุผลถึง
ประสบการณ์ทปี่ ฏิบตั ไิ ด้ ดี และประสบการณ์ทตี่ ้ องการพัฒนาท�ำให้ ดขี ้ นึ 18 ผ่านการวิเคราะห์เชื่ อมโยงความรู้จากทฤษฎี
กับประสบการณ์ และสรุปหลักการแนวคิดเพื่ อน�ำไปปฏิบตั ใิ นสถานการณ์ใหม่19 อธิบายได้ ว่า การเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์
จ�ำลองในขั้นสรุปและประเมินการเรียนรู้ (debrief) ซึ่ งเป็ นกิจกรรมภายหลังสิ้นสุดการเข้ าสถานการณ์จำ� ลอง เป็ นกิจกรรม
ที่ ทำ� ให้ ผ้ เู รียนเกิดกระบวนการทบทวนตนเอง สะท้อนประสบการณ์ และวิธคี ดิ ของผู้เรียนที่ เกิดขึ้นในสถานการณ์ดงั กล่าว
ท�ำให้ ผ้ เู รียนได้ สำ� รวจและวิเคราะห์ตนเอง แล้ วน�ำไปสูก่ ารปรับกระบวนการคิดใหม่เพื่ อแก้ปัญหาและพัฒนาสมรรถนะตนเอง
น�ำประสบการณ์ทไี่ ด้ รับไปประยุกต์ใช้ เมื่ อเผชิญกับสถานการณ์จริงในครั้งถัดไป16,18 การใช้ สถานการณ์จำ� ลองเป็ นวิธี
สอนที่ ผ้ เู รียนมีโอกาสฝึ กทักษะกระบวนการต่างๆ จ�ำนวนมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ ผ่านมา พบว่า การใช้ สถานการณ์
จ�ำลองในการพัฒนาทักษะทางการพยาบาล ช่วยให้ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความมั่นใจ คะแนนทักษะต่อการปฏิบัติ
การพยาบาลเพิ่ มขึ้น20-21 ส่วนงานวิจัยเชิงคุณภาพยังพบว่า สามารถส่งเสริมให้ นักศึกษามีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจ การปฏิบตั กิ ารพยาบาล และพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนมีความมั่นใจในการปฏิบตั ิ
การพยาบาลกับผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย22-23 จากการทบทวนวรรณกรรม ตั้งแต่ปี 2000-2010 เกี่ ยวกับการใช้ สถานการณ์
จ�ำลองในการเรียนการสอนทางการพยาบาล พบว่า สามารถส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ ทักษะปฏิบัติการพยาบาล
ความปลอดภัย และมีความมั่นใจเพิ่ มขึ้น6 จากผลการวิจัยและงานวิจัยที่ ผ่านมาชี้ให้ เห็นว่า การใช้ สถานการณ์จำ� ลอง
ในการเรียนการสอนท�ำให้ ผ้ ูเรียนรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพิ่ มขึ้น ซึ่ งจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองให้ ประสบผลส�ำเร็จ
ตามที่ คาดหวังได้ 10-11 นักศึกษาเข้ าใจสิ่ งที่ ปฏิบตั มิ ากขึ้นเกิดการเรียนรู้จากทฤษฎีนำ� สูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานการณ์เสมือนจริง
จากการลงมือปฏิบตั จิ ริง (practice doing) ท�ำให้ นกั ศึกษาได้ พัฒนาทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ด้ วยวิธกี ารคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และการตัดสินใจทางคลินิก2,13
จากการศึกษาครั้งนี้ช้ ีให้ เห็นว่า สถานการณ์จำ� ลอง (simulation based learning) เป็ นวิธหี นึ่ งที่ เหมาะสมที่ จะ
น�ำมาใช้ ในการเตรียมความพร้ อมนักศึกษาก่อนการฝึ กปฏิบตั ิ เพื่ อการพัฒนาทักษะทางการพยาบาล เพราะเป็ นการ
บูรณาการความรู้ทางทฤษฎีส่กู ารปฏิบตั จิ นเกิดเป็ นประสบการณ์ทางการพยาบาลอย่างเป็ นองค์รวมที่ ชัดเจนถูกต้ อง
เกิดความช�ำนาญ และมีความมั่นใจตามมาในที่ สดุ 24 ผู้เรียนสามารถฝึ กฝนทักษะการพยาบาลต่างๆ ในสภาพแวดล้ อม
การเรียนรู้ทปี่ ลอดภัยก่อนให้ การดูแลผู้ป่วยจริง

ข้อเสนอแนะ

1. การสอนโดยสถานการณ์จำ� ลองควรน�ำไปจัดการเรียนการสอน วิชา ปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาล
เพื่ อส่งเสริมให้ นกั ศึกษาพยาบาลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองให้ พฒ
ั นาทักษะทางการพยาบาลก่อนการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
และมีความมั่นใจก่อนฝึ กภาคปฏิบตั มิ ากขึ้น
2. พัฒนาสมรรถนะครูด้านการสรุปและประเมินการเรียนรู้ (debrief) ในกระบวนการเรียนรู้ได้ ต้งั แต่เริ่ มต้ น
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ เพื่ อให้ การเรียนการสอนโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์การเรียนการสอน
3. ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองเปรียบเทียบกับวิธสี อนอื่ นๆ เพื่ อ
เป็ นการส่งเสริม และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
4. ควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้ สถานการณ์จำ� ลองในสถานการณ์อนื่ ๆ หรือ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลทักษะอื่ นๆ
เพื่ อเป็ นการเตรียมความพร้ อมนักศึกษาก่อนขึ้นฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิค เนื่ องจากวิชานี้เป็ นการขึ้น
ฝึ กปฏิบัติในสถานการณ์จริงครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาล เพื่ อให้ นักศึกษามีทกั ษะการปฏิบัติการพยาบาล และมี
ความมั่นใจมากขึ้น
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คณะผู้วิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ทสี่ นับสนุนทุนวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิทใี่ ห้
ข้ อเสนอแนะในการตรวจเครื่ องมือวิจยั กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ เข้ าร่วมงานวิจยั และขอขอบคุณผู้เกี่ ยวข้ องทุกคนที่ ทำ� ให้
งานวิจัยส�ำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี
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