ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้ป่วยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริงในการสอน เรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้าน /
Effect of a Learning Instructional by Using Standardized Patients as Simulation in Home Visits

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้ป่วยจ�ำลองในสถานการณ์
เสมือนจริงในการสอน เรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้าน
Effect of a Learning Instructional by Using
Standardized Patients as Simulation in Home Visits
รังสรรค์ มาระเพ็ญ* วรรณวีร์ บุญคุ้ม** คณิต เขียววิชัย***
Rangson Maraphen* Wannawee Boonkoum** Kanit Kheovichai***

บทคัดย่อ
การวิจยั กึง่ ทดลองครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ผปู้ ว่ ยจำ�ลองใน
สถานการณ์เสมือนจริงในการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้าน ผู้เข้าร่วมวิจัยได้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้น             
ปีท่ี 3 จำ�นวน 48 คน ดำ�เนินการวิจยั ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประกอบ          
ด้วย ชุดการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ผปู้ ว่ ยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริงในการสอนเรือ่ งการดูแลสุขภาพที่
บ้าน แบบทดสอบความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น แบบประเมินทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเยีย่ มบ้าน
แบบประเมินความมัน่ ใจในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้ป่วยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริงในการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้าน
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า           
ค่าเฉลีย่ คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาพยาบาลภายหลังการทดลอง ( = 12.56, SD. = 2.14)
สูงกว่าก่อนการทดลอง ( = 10.83, SD. = 2.18) ทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเยีย่ มบ้านมีความชำ�นาญ
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คิดเป็นร้อยละ 75 ค่าเฉลี่ยความมั่นใจในการปฎิบัติการพยาบาลเยี่ยมบ้านอยู่ในระดับมาก ( = 4.04,
SD. = 0.49) และค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ผปู้ ว่ ยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริง
ในการสอนเรือ่ งการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ นอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.34, SD. = 0.62)
สรุป การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้ป่วยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริงในการสอนเรื่องการดูแล
สุขภาพที่บ้านมีผลต่อความรู้ในการเรียน ทักษะการดูแลสุขภาพที่บ้าน ความมั่นใจและความพึงพอใจ          
ในการเรียนรูข้ องนักศึกษาพยาบาล
คำ�สำ�คัญ : การจัดการเรียนรู้ ผูป้ ว่ ยจำ�ลอง สถานการณ์เสมือนจริงในการสอนการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น

Abstract
The objective of quasi-experimental was effect of learning instructional by using
standardized patients as simulation in home visits. The participants consisted of 48               
nursing students in the 3rd year. The study was conducted from January-December 2019.
The intervention was the standardized patients as simulation in home visits. The data was
collected by using a knowledge questionnaire, skills at home nursing practice, confidence
in the nursing home operation, and satisfaction of learning management questionnaires.
Sandardized patients were used in virtual situations. The data was analyzed by using
statistical percentage, mean, standard deviation and T test. Results of the study found
that the average post achievement score ( = 12.56, SD = 2.14) was higher than the                 
pre-test ( = 10.83, SD = 2.18). The skills at home nursing practice was at 75 percent, the
mean of confidence in the nursing home operation was at a high level ( = 4.04, SD = 0.49),
and the satisfaction with the learning management by using standardized patients as
simulation in home visits showed a high-level mean ( = 4.34, SD = 0.62).
In conclusion, learning management by using standardized patients as simulation
in home visits could be implemented for greater learning outcomes, self-confidence and
satisfaction of nursing students.
Keywords: learning management, standardized patient, simulation in home visit
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
คณะพยาบาลศาสตร์มีหน้าที่ในการผลิต
บุคลากรให้มีสมรรถนะตามที่สังคมต้องการ จึง
ต้องมีการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
ภาคทดลอง และภาคปฏิบตั ิ ให้สอดรับกับนโยบาย
และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปัจจุบัน
การศึกษาพยาบาลได้มีการนำ�  active learning
เข้ า มาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อให้
นั ก ศึ ก ษาเกิ ด สมรรถนะและบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต าม
มาตรฐานการเรียนรูท้ กี่ �ำ หนดไว้ รูปแบบทีใ่ ช้นยิ ม
ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนมี ห ลากหลาย 1 เช่ น
ฝึกปฏิบตั ใิ นสภาพการณ์จริง การใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
กรณีศกึ ษา การอภิปราย สาธิตและสาธิตย้อนกลับ
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค์ และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขา
การพยาบาลศาสตร์2 มีทกั ษะทางวิชาชีพ (technical
skill) และทักษะอื่น (non-technical skill)
ทีจ่ �ำ เป็นในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล3 เช่น
การตัดสินใจ การสื่อสาร การแก้ปัญหา เพื่อมุ่ง
เน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
มี คุ ณ ภาพ เกิ ด ความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต ของ
ผูใ้ ช้บริการ ผูส้ อนจึงมีบทบาทสำ�คัญทีจ่ ะออกแบบการ
เรียนรูใ้ ห้นกั ศึกษาได้สมรรถนะตามทีก่ �ำ หนด และ
ให้ เ หมาะสมกั บ ความแตกต่ า งของนั ก ศึ ก ษา
สามารถตอบโจทย์ในการเรียนรูไ้ ด้เป็นอย่างดีและ
มีประสิทธิภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าวิธีการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากและมีการนำ�
มาใช้กันมากในการศึกษาพยาบาลคือ การเรียนรู้
โดยใช้ ส ถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง (simulation
based learning) เป็นวิธีการเรียนการสอนที่

ต้องการให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์การดูแลผูป้ ว่ ย
อย่างเป็นองค์รวม4 สามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลใน
สถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง ซ้ำ �ได้ ห ลายครั้ ง จนเกิ ด
ความมั่นใจก่อนให้การพยาบาลผู้ป่วยจริง5 ผู้สอน
สามารถออกแบบโจทย์สถานการณ์เกี่ยวกับการ
ดูแลช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาด้านสุขภาพรูปแบบ
ต่าง ๆ ร่วมกับการเลือกชนิดการเรียนรู้ที่ช่วยให้        
ผู้เรียนรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์การดูแลผู้ป่วย
จริงมากที่สุด การสะท้อนคิดการปฏิบัติช่วยให้      
ผู้เรียนได้เปิดใจสะท้อนความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้ทบทวนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการทำ�งานร่วมกันในกลุม่ ผูเ้ รียนด้วยกัน ผูส้ อน
ช่วยสะท้อนคิดผลการปฏิบัติของผู้เรียนในส่วนที่
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ดี และส่ ว นที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ครอบคลุมทักษะปฏิบัติการพยาบาล (technical
skills) และทั ก ษะที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
โดยตรง (non-technical skills) การเรียนรู้วิธีนี้
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะปฏิบัติการพยาบาล
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การสร้างเจตคติ
ที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วย และช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
จดจำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ยาวนานกว่าวิธีการสอนชนิด
อื่น ทั้งนี้เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการ
ลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้6 นอกจากนี้ยังมีการนำ�หุ่น
จำ � ลองมาใช้ ร่ ว มกั บ สถานการณ์ จำ � ลอง เพื่ อ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความมั่นใจ
และเกิดทักษะทางวิชาชีพ1
ในการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ กิจกรรมการ
เรี ย นการสอนมี ค วามหลากหลายจริ ง แต่ ไ ม่
สามารถทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจได้อย่างต่อเนือ่ ง
ยังไม่ส่งผลต่อทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติ
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 64
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การพยาบาลในชุมชน ยังไม่สามารถนำ�เอาองค์
ความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎีไปใช้ในการฝึก
ปฏิบัติจริงในชุมชนได้ และไม่เห็นภาพการให้การ
พยาบาลในชุมชนจริง ผู้วิจัยจึงปรับการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติในชุมชนเพื่อ
เป็นการแก้ปญ
ั หาทีก่ ล่าวมาโดยการใช้ผปู้ ว่ ยจำ�ลอง
หรือผู้ป่วยมาตรฐาน (standardized patient)
ร่วมกับสถานการณ์จำ�ลองแทนการใช้หุ่นจำ�ลอง
เนื่องจากหุ่นจำ�ลองมีการฝึกสถานการณ์ที่มีการ
สือ่ สารทางเดียว และราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
หุน่ ทีม่ กี ลไกสลับซับซ้อน จากการศึกษาการใช้ผปู้ ว่ ย
จำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริงในการสอนเรื่อง
การดูแลสุขภาพที่บ้าน นักศึกษาได้รับสิ่งที่ดีและ
เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่าและสามารถที่
จะขยายขอบเขตการใช้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพใน
ชุมชนและในหน่วยบริการอืน่ ๆ มาเพือ่ บูรณาการ
ศาสตร์ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนจากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติ7 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง
จากการได้ฝกึ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลด้วยตนเอง และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติ
สามารถสร้างทักษะได้หลากหลาย เช่น ทักษะการ
สื่อสาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ
และการคิดวิเคราะห์8 ฯลฯ อีกทั้งการใช้ผู้ป่วย
มาตรฐานและการจำ�ลองสถานการณ์ที่มีความ
เหมือนจริงสูงมีจุดเด่นคือ เป็นวิธีที่ดึงดูดความ
สนใจ จูงใจให้เกิดความพยายาม และเกิดความ
สนุกสนานในการเรียน มีการเคารพกฎ กติกา
มีการทำ�งานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง มีการตัดสินใจ มีการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า นับเป็นวิธีเรียนที่ได้ความรู้แบบคงทน และ
มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมอย่ า งจริ ง จั ง9,10 ช่ ว ยให้              
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ผู้เรียนได้เผชิญปัญหามากมายในระยะเวลาอัน
จำ�กัด เป็นประโยชน์ตอ่ การใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินปัญหาอืน่ ๆ ต่อไป1 สอดคล้องกับผลของการ
ให้นักศึกษาฝึกโปรแกรมการใช้ผู้ป่วยจำ�ลองเพื่อ
ประเมินพัฒนาการและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้
นักศึกษาฝึกการเตรียมตัวในการทำ�งานกับชุมชน
ผ่านสถานการณ์เสมือนจริงในการดูแลผูส้ งู อายุใน
ชุมชน พบว่า นักศึกษามีทกั ษะการปฏิบตั ิ มีความ
สามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีสุขภาพ
ดี การศึกษานีส้ นับสนุนการใช้สถานการณ์เสมือน
จริงในการเตรียมตัวสำ�หรับประสบการณ์ในการ
ดูแลสุขภาพในชุมชนและผูส้ งู อายุ11,12 หัวใจสำ�คัญ
ของการปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชนคือ การ
เรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัวและการให้
บริการสุขภาพทีบ่ า้ น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจนำ�การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ผู้ป่วยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือน
จริงมาใช้ในการปฏิบตั กิ ารเยีย่ มบ้าน เพือ่ เป็นการ
เพิม่ ความรู้ ทักษะ ความมัน่ ใจและความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ข องโคล์ ป
(Kolb’s experiential learning theory)13 ร่วม
กับการศึกษาทางการพยาบาลด้วยสถานการณ์
จำ�ลอง (The nursing education simulation
framework) ของเจฟฟรีย14์ โดยทฤษฎีการเรียน
รู้จากประสบการณ์ของโคลป์ อธิบายว่าการเรียน
รู้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านของประสบการณ์
(transformation of experience) และการเรียน
รูท้ แี่ ท้จริงประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก 4 ขัน้ ตอนคือ
1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม
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¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´ÂãªŒ¼ÙŒ»†ÇÂ¨íÒÅÍ§ã¹
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³àÊÁ×Í¹¨ÃÔ§ã¹¡ÒÃÊÍ¹àÃ×èÍ§
¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾·ÕèºŒÒ¹
1. ¡ÒÃá¹Ð¹íÒ¡‹Í¹»¯ÔºÑµÔ (Pre-brieﬁng phase)
2. ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¨ÃÔ§ (Scenario phase)
3. ¡ÒÃÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ (Debrieﬁng phase)

ให้ผเู้ รียน (concrete experience-CE) 2) ผูเ้ รียน
ใคร่ครวญหรือสะท้อนความคิดต่อประสบการณ์
นั้น (reflection observation-RO) 3) ผู้เรียนมี
การสร้างมโนทัศน์เป็นแนวคิดนามธรรมทีเ่ กิดจาก
การบูรณาการข้อสังเกตต่าง ๆ จนกลายเป็นความ
คิดรวบยอดจากประสบการณ์ที่ได้รับ (abstract
conceptualization-AC) และ 4) ผูเ้ รียนมีการนำ�
ความคิ ดรวบยอด หลักการและสมมติฐานไป
ปฏิ บั ติ จ ริ ง หรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถานการณ์ ใ หม่   
(active experimentation-AE) สำ�หรับผลลัพธ์
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำ�ลองเสมือนจริงที่
ศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะ ความพึงพอใจ
และความมั่นใจในตนเอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้          
ผูป้ ว่ ยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริงในการสอน
เรือ่ งการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ นของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

¼Å¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´ÂãªŒ¼ÙŒ»†ÇÂ
¨íÒÅÍ§ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³àÊÁ×Í¹¨ÃÔ§ã¹¡ÒÃ
ÊÍ¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾·ÕèºŒÒ¹
1. ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅàÂÕèÂÁºŒÒ¹
2. ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅàÂÕèÂÁºŒÒ¹
3. ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅ
àÂÕèÂÁºŒÒ¹
4. ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
µ‹Í¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการ
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 3
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำ�นวน 48 คน
ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย มี 2 ส่วน
ประกอบด้วย
1. ชุดการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ผปู้ ว่ ยจำ�ลอง
ในสถานการณ์เสมือนจริงในการสอนเรื่องการ
ดูแลสุขภาพที่บ้าน สร้างจากการนำ�สถานการณ์
จริงในชุมชนมาเป็นตัวอย่างสถานการณ์ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
จำ�ลองฝึกซ้อมการเป็นผูป้ ว่ ย จำ�นวน 4 สถานการณ์
ประกอบด้วย 1) สถานการณ์ที่ 1 ผู้ป่วยจำ�ลอง
มี ประวั ติ ป่วยโรคเบาหวาน สถานการณ์ที่ 2
ผู้ป่วยจำ�ลองมีประวัติป่วยโรคความดันโลหิตสูง
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สถานการณ์ที่ 3 ผู้ป่วยจำ�ลองมีภาวะเสี่ยงต่อ
การเป็ นโรคโดยประวั ติ มี บิ ด ามารดาเป็ นโรค
เรือ้ รัง และสถานการณ์ที่ 4 ผูป้ ว่ ยจำ�ลองมีสขุ ภาพ
แข็งแรง 2) แผนการสอนโดยใช้ผู้ป่วยจำ�ลองใน
สถานการณ์เสมือนจริง ประกอบด้วยการเตรียม
ผู้สอน เตรียมผู้ป่วยจำ�ลอง เตรียมผู้เรียน เตรียม
สิง่ แวดล้อมในการเรียน เอกสารประกอบการสอน
และแผนการสอน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยนำ�ชุดการเรียนรูน้ ไี้ ปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 5
ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
ความสอดคล้อง จากนั้นนำ�มาปรับแก้ก่อนนำ�
ไปใช้ จ ริ ง ได้ ค่ า ความตรงของเนื้ อ หา (CVI)
เท่ากับ 0.8
2. แบบทดสอบความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพ
ที่บ้าน เป็นข้อคำ�ถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำ�นวน 20 ข้อ การวัดระดับรูจ้ � 
ำ 3 ข้อ เข้าใจ 5 ข้อ
นำ�ไปใช้ 10 ข้อ วิเคราะห์ 2 ข้อ นำ�ไปวิเคราะห์
หาค่าความยากง่าย (p) ได้ 0.63 และค่าอำ�นาจ
จำ�แนก (r) ได้ 0.27 คำ�นวณหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์
และริชาร์ดสัน (Kuder & Richardson) ได้ 0.33
3. แบบประเมินทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ในการเยีย่ มบ้าน เป็นการประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน สังเกตจากพฤติกรรม
การปฏิบตั ชิ �ำ นาญ ปฏิบตั ไิ ม่ช�ำ นาญ และไม่ปฏิบตั ิ
จำ�นวน 9 ข้อ นำ�ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (content validity)
และความชัดเจนของการใช้ภาษา ผลการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ พบว่า มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1
4. แบบประเมินความมั่นใจในการปฏิบัติ
การพยาบาลเยีย่ มบ้าน เป็นการประเมินความรูส้ กึ
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มั่ น ใจในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเยี่ ย มบ้ า น
แบบ rating scale 5 ระดับ จากมัน่ ใจมากทีส่ ดุ ถึง
มัน่ ใจน้อยทีส่ ดุ จำ�นวน 8 ข้อ นำ�ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จำ�นวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(content validity) และความชัดเจนของการใช้
ภาษา ผลการทดสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผปู้ ว่ ยจำ�ลองใน
สถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
สร้างจากการทบทวนวรรณกรรม แบบ rating
scale 5 ระดับ จำ�นวน 10 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพ
โดยนำ�ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (content validity) และ
ความชัดเจนของการใช้ภาษา ผลการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ พบว่า มีค่าดัชนีความ   
สอดคล้องเท่ากับ 0.6
การพิทักษ์สิทธิ์และจริยธรรมทางการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอโครงร่างวิจยั ผ่านคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ยในมนุ ษ ย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรและได้รับการอนุมัติรับรองเลขที่ COE
62.1107-043 โดยที่ผู้เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้จะได้
รับข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ และ
ทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโดย
อิสระซึ่งไม่มีผลต่อคะแนนในการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ผลจากการ
วิจัยจะนำ�เสนอในภาพรวม และเปิดโอกาสให้     
ผู้ร่วมวิจัยได้ซักถามในกรณีที่มีปัญหาหรือมีข้อ
สงสัย โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเก็บเป็น
ความลับ เสนอเป็นภาพรวม ไม่มีการระบุหรือ
แสดงข้อความในแบบบันทึกข้อมูลที่ระบุถึงผู้ร่วม
วิจัยได้
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ขออนุญาตเก็บข้อมูลการวิจยั เสนอ
ต่อคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
2. ภายหลังโครงการวิจัยได้รับการอนุมัติ
แล้ ว ผู้ วิ จั ย เข้ า พบกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ทราบ
3. เมื่อผู้ร่วมวิจัยยินยอมให้ความร่วมมือ   
ผูว้ จิ ยั อธิบายวิธกี าร ขัน้ ตอนในการวิจยั การเตรียม
ตัวก่อนเรียน และเปิดโอกาสให้ซักถามจนเข้าใจ
4. ดำ�เนินการวิจยั ตามแผนการจัดการเรียน
การสอนในชุ ด การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ผู้ ป่ ว ย
จำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริงในการสอนเรื่อง
การดูแลสุขภาพที่บ้าน ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นเตรียมการ
- เตรียมผู้สอน เตรียมโจทย์สถานการณ์
และเตรียมการประเมินผลผู้เรียน

- เตรียมผู้เรียน อธิบายรายละเอียด ข้อ
ตกลง และขั้นตอนการเรียนให้ผู้เรียนทราบ
- เตรียมผู้ป่วยจำ�ลอง รับสมัคร คัดเลือก
ฝึ ก ซ้ อ มการเป็ น ผู้ ป่ ว ย และประเมิ น ผลผู้ ป่ ว ย
จำ�ลอง
- เตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการ
เรียน เตรียมห้องให้เหมือนบ้าน เตรียมอุปกรณ์
ในบ้าน เตรียมเครื่องถ่ายทอดวีดีโอ
ขั้นตอนดำ�เนินการ
แบ่งกลุ่มนักศึกษา 4 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน
โดยจับฉลากนักศึกษามาเป็นตัวแทนกลุ่มกลุ่มละ
2 คนแสดงบทบาทเป็นพยาบาลเยี่ยมบ้าน ส่วน
นั ก ศึ ก ษาที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดเป็ น ผู้ สั ง เกตการณ์ ใ น
ห้องเรียน โดยการสังเกตผ่านกล้องวงจรปิด โดย
มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ซักถาม ตอบข้อสงสัยและ
ชี้แนะในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมใน
แต่ละกลุ่ม ใช้ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ ดังนี้
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ขั้นตอนการดำ�เนินการ
1. การแนะนำ�ก่อนปฏิบัติ
จำ�ลอง (Pre-briefing phase)
- มอบหมายงานก่อนเข้า
ชั้นเรียน
2. การปฏิบัติในสถานการณ์จริง
(Scenario phase)
- ปฐมนิเทศในชั้นเรียน

ช่วงเวลา	 เวลาที่ใช้ กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยที่ 7
ช่วงต้น
10 นาที - ปฐมนิเทศวิธกี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ผปู้ ว่ ย
ภาคเรียน
ในสถานการณ์เสมือนจริง
1 อาทิตย์
- มอบเอกสารโจทย์สถานการณ์ให้
ก่อนเข้า
ผู้เรียนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งอธิบายราย
ชั้นเรียน
ละเอียด

ช่วงต้น
5 นาที
ชั่วโมงเรียน
- ประเมินความรู้
10 นาที
- สรุปหลักการสำ�คัญของเนื้อหา
20 นาที
- ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้อง
20 นาที
ปฏิบัติการเสมือนจริงร่วม
กับผู้ป่วยจำ�ลอง  

3. การสรุปผลการปฏิบัติ
(Debriefing phase)

หลังการฝึก 20 นาที

5. หลังดำ�เนินการวิจัยเสร็จนำ�ข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
สถิติที (paired t-test)

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนจาก
แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียนในหัวข้อ
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-

ทบทวนวิธีการเรียนรู้
ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ทำ� pre test
concept mapping
ผู้เรียนเข้าฝึกปฏิบัติ SBL
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
กลุ่มละ 1 สถานการณ์
- ติดตั้ง VDO มาที่ห้องเรียนเพื่อการ
ประเมิน
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสะท้อนคิด
สิ่งที่สังเกตได้จากการปฏิบัติ
- ทำ� post test

เรื่อง การพยาบาลครอบครัวและการให้บริการ
สุ ข ภาพที่ บ้ า นของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล พบว่ า        
ค่าเฉลีย่ ของคะแนน posttest ( = 12.56, SD = 2.14)
สูงกว่า pretest ( = 10.83, SD = 2.18) เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ แล้วพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังตารางที่ 1
2. ผลการประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลเยี่ยมบ้าน พบว่า นักศึกษาพยาบาล
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเยี่ ย มบ้ า นได้ อ ย่ า งชำ � นาญ
ร้อยละ 75 ตามตารางที่ 2

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้ป่วยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริงในการสอน เรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้าน /
Effect of a Learning Instructional by Using Standardized Patients as Simulation in Home Visits

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียนในหัวข้อเรื่องการ
พยาบาลครอบครัวและการให้บริการสุขภาพที่บ้านของนักศึกษาพยาบาล
การสอบ
Pretest
Posttest

10.83
12.56

SD
2.18
2.14

t
-5.307

P-value
.000

ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 ประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในการเยี่ยมบ้าน
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเยี่ยมบ้าน
			
1. แนะนำ�ตนเอง ทีมและบอกวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. สามารถซักถามข้อมูลได้ตรงประเด็น
3. ประเมินสภาพของผู้รับบริการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
4. ประเมินสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมภายนอก
5. สามารถบอกประเภทของผู้รับบริการจัดอยู่ในกลุ่มไหนของชุมชน
6. สามารถบอกถึงปัญหาสุขภาพและความต้องการของผูร้ บั บริการ
7. ทำ�การบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำ�
8. สามารถให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้รับบริการเบื้องต้นได้
9. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการถามคำ�ถามย้อนกลับ
10. กล่าวสรุปเมื่อสิ้นสุดการสนทนาและมีการนัดหมายครั้งต่อไป
		

ร้อยละของการปฏิบัติการพยาบาลเยี่ยมบ้าน

ปฏิบัติ N(%)		 ไม่ปฏิบตั ิ
ชำ�นาญ ไม่ช�ำ นาญ
36(75)
12(25) 0(0)
17(35.42) 31(64.58) 0(0)
19(39.58) 29(60.42) 0(0)
26(54.2) 22(45.8) 0(0)
24(50)
24(50) 0(0)
27(56.25) 21(43.75) 0(0)
21(43.75) 27(56.25) 0(0)
18(37.50) 30(60.50) 0(0)
22(45.83) 26(54.17) 0(0)
29(60.42) 19(39.58) 0(0)
75

25
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ตารางที่ 3 ประเมินความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเยี่ยมบ้าน โดยใช้ผู้ป่วยจำ�ลองในสถานการณ์
เสมือนจริง
ความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเยี่ยมบ้าน
1. มีความมั่นใจในการประเมินสภาพผู้รับบริการในการเยี่ยมบ้าน
2. มีความมั่นใจในการปฎิบัติการพยาบาลในการเยี่ยมบ้าน
3. มั่นใจในการใช้ความรู้เพื่อการดูแลแก้ปัญหาผู้รับบริการ
ในการเยี่ยมบ้าน
4. มีความมั่นใจในการตัดสินใจในการดูแลผู้รับบริการ
ในการเยี่ยมบ้านเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า
5. มีความมั่นใจในการทำ�งานเป็นทีม
6. มีความมั่นใจในการประสานเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ
ในกรณีเกินขีดความสามารถ
7. มีความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้รับบริการ ครอบครัว ชุมชน
และทีมการพยาบาล
8. ภาพรวมมีความมั่นใจในการลงไปปฎิบัติงานจริงในชุมชน
		
ภาพรวม

SD

ระดับความมั่นใจ

4.08
4.13
3.79

0.58
0.57
0.62

มาก
มาก
มาก

4.00

0.71

มาก

4.33
3.92

0.63
0.61

มาก
มาก

4.08

0.61

มาก

4.02
4.04

0.64
0.49

มาก
มาก

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้ผปู้ ว่ ยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริง
ของนักศึกษาพยาบาล
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน
1. นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการที่จะเรียนรู้
2. นักศึกษาเกิดความสนุก
4.33
3. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติจริงในชุมชน
4. ระยะเวลามีความเหมาะสม 4.19
5. สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง
6. สามารถประยุกต์การใช้วิชาทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ
7. การจัดสิ่งแวดล้อมที่เสมือนจริงเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้
8. ขัน้ ตอนการดำ�เนินการในการเยีย่ มบ้านเข้าใจง่ายไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
9. ผู้ป่วยจำ�ลองแสดงบทบาทสมมติได้ดี
10. อาจารย์ผู้สอนอธิบายขั้นตอน Debrief อย่างชัดเจน
		
ภาพรวม
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4.40
0.66
4.42
0.64
4.67
4.42
4.17
4.19
4.29
4.31
4.34

SD ระดับความพึงพอใจ
0.57
มาก
มาก
0.68
มาก
มาก
0.48
มากที่สุด
0.50
มาก
0.66
มาก
0.67
มาก
0.58
มาก
0.72
มาก
0.62
มาก

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้ป่วยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริงในการสอน เรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้าน /
Effect of a Learning Instructional by Using Standardized Patients as Simulation in Home Visits

3. ผลการประเมินความมั่นใจในการปฏิบัติ
การพยาบาลเยี่ยมบ้าน โดยใช้ผู้ป่วยจำ�ลองใน
สถานการณ์เสมือนจริง พบว่า นักศึกษาพยาบาล
มีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลชุมชนโดย
ใช้ผู้ป่วยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริง อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.04, SD = 0.49) ตามตารางที่ 3
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการ
สอนโดยใช้ผปู้ ว่ ยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริง
พบว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้
ผูป้ ว่ ยจำ�ลองในสถานการณ์เสมือนจริงของนักศึกษา
พยาบาลอยู่ในระดับมาก ( = 4.34, SD  = 0.62)
ตามตารางที่ 4

การอภิปรายผล
1. ผลการทดสอบความรู้ในเรื่องการดูแล
สุ ข ภาพที่ บ้ า น พบว่ า หลั ง เรี ย นจบนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ในการดูแล
สุขภาพที่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 เนือ่ งจากเป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ ที่ มี ค วาม
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ เมือ่ นักศึกษาได้
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำ�หนด จะทำ�ให้เกิดความ
สนใจและเข้าใจเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น อีก
ทั้งยังเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการ
สังเกตและการแสดงบทบาท13 เป็นไปตามหลัก
การจัดการเรียนรูข้ องโคล์ป (Kolb’s experiential
learning theory) การสรุปผลการเรียนรู้โดยการ
สะท้อนคิดประสบการณ์และการทีผ่ เู้ รียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง (practice doing) ทำ�ให้เข้าใจในสิ่งที่
ปฏิบตั มิ ากขึน้ ผูเ้ รียนจึงเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ การเรียน
รู้ที่เกิดขึ้นจะเป็นความรู้ที่คงทนมากกว่าความรู้ที่
ได้จากการบรรยาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ตามทฤษฎี
การเรี ย นรู้ ต ามขั้ น ตอนการสร้ า งความรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ลงมือทำ�จริง ความรูท้ ไ่ี ด้จะเป็นความรู้
ที่คงทน13,14,15 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง
การสอนสถานการณ์จ�ำ ลอง เพือ่ เพิม่ พูนความสามารถ
ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้ทฤษฎีการ
เรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จำ � ลอง กลุ่ ม ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการรักษาพยาบาล
เบื้ อ งต้ น สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ ส อนตามปกติ อ ย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .0516 สอดคล้องกับการ
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยสถานการณ์
จำ�ลองเสมือนจริงต่อความรู้ ความพึงพอใจ และ
ความมัน่ ใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 4
ในการฝึกปฏิบตั ริ ายวิชาฝึกทักษะทางวิชาชีพก่อน
สำ�เร็จการศึกษาพบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนความรูข้ อง
นักศึกษากลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง หลังทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ17
2. ผลการประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลเยี่ยมบ้าน พบว่า นักศึกษาพยาบาล
ส่วนใหญ่ปฏิบตั ทิ กั ษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเยีย่ มบ้าน
อย่างชำ�นาญ เนื่องจากนักศึกษาได้มีการคัดเลือก
ผู้ที่มาฝึกซักประวัติและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในแต่ละ
สถานการณ์มาจากผู้เรียนที่ค่อนข้างเก่ง และมี
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล อีกทั้ง
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 ผ่านการฝึกปฏิบตั งิ าน
ด้ า นวิ ช าชี พ การพยาบาลในคลิ นิ ก มาแล้ ว จึ ง มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร พู ด คุ ย ซั ก ป ร ะ วั ติ
ให้ค�ำ แนะนำ�กับผูป้ ว่ ยมาก่อน ทำ�ให้ทกั ษะการปฏิบตั ิ
การเยี่ยมบ้านค่อนข้างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
เตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้สถานการณ์จำ�ลองเสมือนจริงต่อการรับรู้
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลบน
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หอผู้ ป่ ว ย ทำ �ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลรั บ รู้ ค วาม
สามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .00118
3. ผลการประเมินความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิ
การเยี่ยมบ้านโดยใช้ผู้ป่วยจำ�ลองในสถานการณ์
เสมือนจริง พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความมัน่ ใจ
ในระดับมากทุกข้อ เนื่องจากในการเยี่ยมบ้าน
นักศึกษาไปเยี่ยมบ้าน 2 คน และมีการทำ�งาน
ร่ วมกั นในกลุ่ ม อี ก ทั้ ง ผู้ ส อนได้ ม อบหมายงาน
ล่วงหน้าทำ�ให้ผเู้ รียนมีเวลาในการเตรียมตัวฝึกปฏิบตั ิ
การเยีย่ มบ้าน จึงทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดความมัน่ ใจมากขึน้
การทีน่ กั ศึกษาได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองและฝึกปฏิบตั ภิ ายใต้บรรยากาศเสมือนจริง
มี ก ารสรุ ป หลั ก การและความคิ ด รวบยอดจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับ โดยมีอาจารย์ผู้สอนช่วย           
ชี้แนะแนวทางและใช้คำ�ถามกระตุ้น เพื่อให้เกิด
การสะท้อนคิดและอภิปรายร่วมกันทำ�ให้นกั ศึกษา
เกิดความมัน่ ใจในความสามารถของตนเองในการ
ใช้กระบวนการพยาบาล เพือ่ ให้การดูแลผูร้ บั บริการ
ในสถานการณ์จริงสอดคล้องกับการที่บุคคลได้  
ทำ�กิจกรรมใดจนเกิดความสำ�เร็จได้ดว้ ยตนเอง จะ
ทำ�ให้มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในเรื่อง
นัน้ สูง และเชือ่ มัน่ ว่าหากได้ท�ำ กิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกันอีกจะสามารถทำ�ได้ส�ำ เร็จเหมือนครัง้
ก่อน19 และเป็นไปตามแนวคิดการศึกษาทางการ
พยาบาลโดยใช้ประสบการณ์เสมือนจริงก่อให้เกิด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึง่ ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ
การปฏิบตั ิ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การตัดสิน
ใจทางการพยาบาล ความพึงพอใจ และความ
มั่นใจในตนเอง14 สอดคล้องกับผลของการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงต่อ
ความมั่นใจ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ  
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พบว่า หลังการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
นักศึกษามีความมัน่ ใจในการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะวิกฤติ
มากกว่าก่อนสอนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.0013 สอดคล้องกับการศึกษาผลการใช้สถานการณ์
จำ�ลองต่อความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
ในการดูแลและการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ สูงสำ�หรับผูป้ ว่ ย
วิกฤติฉุกเฉินของนักศึกษาพยาบาล พบว่าความ
สามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลก่อนและหลังการสอนโดยใช้สถานการณ์
จำ�ลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .053
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ อ การเรี ย นการสอน โดยใช้ ผู้ ป่ ว ยจำ � ลองใน
สถานการณ์เสมือนจริงของนักศึกษาพยาบาลอยู่
ในระดับมาก เนื่องจากผู้เรียนสะท้อนคิดว่าชอบ
วิธกี ารเรียนแบบนี้ มีความทันสมัย น่าสนใจ ทำ�ให้
เห็นภาพรวมของการปฏิบตั กิ ารพยาบาล อีกทัง้ ยัง
ได้ฝึกทดลองปฏิบัติการพยาบาลได้ด้วย จึงสนใจ
และชอบวิธกี ารเรียนรูน้ ี้ สอดคล้องกับผลของการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยสถานการณ์จ�ำ ลองเสมือนจริงต่อ
ความรู้ ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเอง
ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในการฝึกปฏิบัติ
รายวิชาฝึกทักษะทางวิชาชีพก่อนสำ�เร็จการศึกษา
พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย คะแนนความพึ ง พอใจหลั ง การ
ทดลองของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ20 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หนุ่ จำ�ลองเสมือนจริง
ต่อความมั่นใจในตนเองและความพึงพอใจของ
นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า นิสิตพยาบาล
มีความพึงพอใจในการเรียนรู้กับหุ่นจำ�ลองมาก
หุ่นสามารถทำ�ให้เราได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาด21
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สอดคล้องกับผลการศึกษาประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจในการเรียนโดยใช้ผปู้ ว่ ยจำ�ลองในสถานการณ์
เสมือนจริงกับนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาการ
พยาบาลชุ ม ชน พบว่ า การใช้ ส ถานการณ์
เสมือนจริงทำ�ให้ร้สู ึกเหมือนเป็นความจริงในการ
เยี่ยมบ้าน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มี
ความพึงพอใจได้ เ รี ย นรู้ ใ นการแก้ ปั ญ หาในที ม
สุขภาพ6,7

ข้อเสนอแนะ
1. สิง่ ทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถทำ�ให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น ได้ฝึก
ทักษะการปฏิบตั จิ ริง ทำ�ให้เกิดผลดีกบั ตัวนักศึกษา

เอง จึงควรมีการนำ�การเรียนรูน้ ไี้ ปใช้ในหน่วยการ
เรียนรู้อื่น ๆ หรือในวิชาอื่น ๆ ต่อไป
2. ในการเตรียมการครัง้ นีย้ งั พบจุดบกพร่อง
ในเรือ่ งการเตรียมสถานการณ์ เตรียมสถานทีแ่ ละ
อุปกรณ์ เห็นควรให้มกี ารปรับปรุงโดยเพิม่ สถานการณ์
อุปกรณ์ เพื่อให้สถานที่คล้ายสถานการณ์จริงให้
มากขึ้น และควรมีการจัดให้นักศึกษาสามารถเข้า
ฝึกทักษะได้เมื่อต้องการ ในส่วนของผู้ป่วยจำ�ลอง
ควรมีการฝึกเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ป่วยจำ�ลองเพื่อให้
สะดวกในการฝึก และลดขัน้ ตอนการเตรียมผูป้ ว่ ย
จำ�ลองเพิ่มความสะดวกสำ�หรับนักศึกษาที่จะฝึก
ทักษะเมื่อต้องการ
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