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ผลการใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึ กปฏิบตั ิ งานต่อความรู้ ความพึงพอใจและความมันใจในตนเอง
่
ของนักศึกษาพยาบาล
สุดารัตน์ วุฒศิ กั ดิ ์ไพศาล* ศิรพิ ร ชุดเจือจีน** เขมจิรา ท้าวน้อย**
บทคัดย่อ
บทนา: การเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเป็ นวิธกี ารสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ผ่าน
สถานการณ์ จาลองที่ใกล้เคียงกับสภาพการณ์ จริงมากที่สุ ด และมีการน ามาใช้เพื่อพัฒนาด้านการสอน
พยาบาลมากขึน้
วัตถุประสงค์การวิ จยั : เพื่อศึกษาผลของการใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงในการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกปฏิบตั งิ านต่อความรู้ ความพึงพอใจและความมันใจในตนเองของนั
่
กศึกษา
วิ ธีการวิ จยั : การวิจยั กึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักศึกษาพยาบาล จานวน 80 ราย แบ่งเป็ น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย แบบทดสอบ
วัดความรู้ แบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินความมันใจในตนเอง
่
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าที และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่มและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จยั : 1) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรูแ้ ละความมันใจในตนเองหลั
่
งทดลองสูงกว่า ก่อน
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ 2) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ความพึงพอใจ และความ
มันใจในตนเองหลั
่
งทดลองสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 3) ผลการสนทนากลุ่ม
พบว่า นักศึกษามีความรูใ้ นเรื่องการประเมินผู้คลอดและการพยาบาลในระยะคลอด มีค วามพึงพอใจ
เพราะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้ จากการเรียนภาคทฤษฎี รูส้ กึ สนุ ก ได้แสดงบทบาทใน
การดูแลผู้คลอดและการตัดสินใจเหมือนเป็ นพยาบาลจริง มีความมันใจที
่ ่จะให้การพยาบาลผู้คลอดใน
สถานการณ์จริง
สรุปผลการวิ จยั : ผลการศึกษานี้สามารถนาไปใช้ส่งเสริมการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริง
เพื่อพัฒนาความรู้ ความพึงพอใจและความมันใจของนั
่
กศึกษา
คาสาคัญ: สถานการณ์จาลองเสมือนจริง ความรู้ นักศึกษาพยาบาล ความพึงพอใจ
ความมันใจในตนเอง
่
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Effects of High-Fidelity Simulation Based Learning for Preparation of
Practice on Knowledge, Satisfaction, and Self-Confidence
of nursing students
Sudarat Wuttisakpisarn* Siriporn Chudjuajeen** Khamjira Taonoi**
Abstract
Background: High-fidelity simulation-based learning is being increasingly used in nursing
education, as it is a pedagogical method that promotes students to learn from simulations that
are closest to actual situations.
Objectives: The purpose of this study was to determine the effects of high-fidelity simulationbased learning for the preparation of practice on knowledge, satisfaction and self-confidence.
Method: The participants consisted of 80 nursing students and divided into an intervention
group and a comparison group. The instruments used in this study comprised the Knowledge
Test, the Student Satisfaction Questionaire, and Self-Confidence Questionaire. T-tests were
employed to analyze data. Qualitative data were collected by using focused groups. Content
analysis were employed to analyze data.
Results: 1) The mean scores of knowledge, satisfaction, and self -confidence of the
intervention group after the experiment were significantly higher than those before the
experiment. 2) The intervention group showed a significantly higher mean scores of knowledge,
satisfaction, and self-confidence than those in the comparison group after the experiment. 3)
The focused group showed that the students have knowledge about maternal assessment and
nursing care during labor. The students displayedsatisfaction with high-fidelity simulation-based
learning which helped them better understand the content, feel enjoyment, and gain confidence
in taking the role in nursing care and decision making.
Conclusion: The results of this study can be used for promoting high fidelity simulation-based
learning to develop the knowledge, satisfaction, and self-confidence of nursing students.
Keywords: high-fidelity simulation, knowledge, nursing students, satisfaction, self-confidence
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บทนา
ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น โด ย ใช้
สถานการณ์เสมือนจริงถูกนามาใช้ในการจัดการ
เรี ย น ก ารสอ น ด้ า น ก ารพ ย าบ าล ม าก ขึ้ น
เนื่องจากเป็ นวิธกี ารสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรูจ้ ากสถานการณ์ จาลองที่ใกล้เคียงกับ
สภาพการณ์ จริงมากที่สุด การให้นักศึกษาได้
เรีย นรู้จ ากสถานการณ์ จ าลองเสมือ นจริง จะ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงทักษะตามบทบาท
พยาบาลวิชาชีพ ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ ท่พี บได้น้อย สถานการณ์ ฉุกเฉิ น
หรือ ภาวะวิก ฤติ เกิด การเรีย นรู้แ ละพัฒ นา
ทัก ษะปฏิบตั ิก ารพยาบาลที่ส าคัญ ส าหรับการ
เป็ นพยาบาลวิชาชีพในอนาคต
การเรียนรูใ้ นสถานการณ์ จาลองสามารถ
พัฒ นาทัก ษะทางคลินิ ก ได้ เ ร็ว ขึ้น จากการที่
ผูเ้ รียนสามารถฝึ กทาได้บ่อยตามที่ต้องการและ
ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษ ะอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท ั ก ษ ะในการ
ปฏิบ ัติ ก ารพยาบาล เช่ น การสื่อ สาร การ
ทางานเป็ นทีม การตัดสินใจ ผูเ้ รียนแต่ละคนจะ
ได้ร บั ประสบการณ์ จ ากสถานการณ์ จ าลองที่
เหมือ นกัน เกิดการเรียนรู้แ ละฝึ ก การปรับตัว
ก่ อ นเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ จริง 1-3 ผู้ เ รีย นมี
โอ ก า ส ที่ จ ะ น า ค ว า ม รู้ ท่ี ได้ ศึ ก ษ า ม า ใน
ภาคทฤษฎีเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบตั ิจริง4 หลัง
การเข้าสถานการณ์จาลองผูเ้ รียนจะได้รบั ข้อมูล
ป้ อ นกลับ และการสะท้อ นคิด ทัน ที ท าให้ เกิด
ผลลัพธ์ของการเรียนรูท้ ส่ี าคัญ 5 ด้านคือความรู้
ทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล การคิดวิเคราะห์
5-6
ความพึงพอใจและเกิดความมันใจในตนเอง
่
จากการทบทวนงานวิจ ยั เกี่ย วกับ การจัด การ
เรียนรู้โดยใช้ส ถานการณ์ จาลองเสมือนจริง ใน
โดยเหยาและคณะ7 พบว่าช่วยให้ผเู้ รียนมีความรู้
เพิม่ ขึน้ ผูเ้ รียนรูส้ กึ พึงพอใจ เกิดการเรียนรูแ้ ละมี

ความเชื่อมันในตนเองมากขึ
่
น้ สาหรับการวิจยั
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้
สถานการณ์ จาลองเสมือ นจริง ในประเทศไทย
จากการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล Thai Journal
Online (Thaijo) โด ย ใช้ ค าส าคั ญ 2 ค าคื อ
สถานการณ์จาลองและพยาบาล พบผลลัพธ์ใน
ก ารค้ น ห า 103 เรื่ อ ง เป็ น บ ท ค วาม วิ จ ั ย
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้
สถานการณ์ จาลอง จ านวน 24 เรื่อ ง ซึ่ง เป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับผลของการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ส ถานการณ์ จาลองต่ อผลลัพ ธ์ด้าน
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ความรู้ ทั ก ษะ ความมัน่ ใจ
ความพึงพอใจ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การ
ตัดสินใจทางคลินิก การสะท้อนคิดและการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน จานวน 16 เรื่อง แต่พบว่ามี
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้สถานการณ์จาลองใน
การเตรียมความพร้อมก่อนฝึก 1 เรือ่ ง ซึง่ นับว่า
มีจานวนน้อย
นอกจากนี้ผลข้อมูลหนึ่งที่ผู้วจิ ยั สนใจคือ
ผลของการจัดการเรีย นการสอนของวิทยาลัย
พ ยาบ าลบ รมราชชน นี สุ พ รรณ บุ ร ี โดย
พิจารณาจากผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุร ี ระหว่าง ปี การศึกษา
2556-2559 พบว่ าความพึงพอใจด้านความรู้
ทางวิชาการและด้านทักษะการปฏิบตั วิ ชิ าชีพต่ า
เป็ นลาดับทีส่ อง รองจากด้านทักษะทางปั ญญา
และการคิดวิเคราะห์ ผลการประเมินดังกล่ าว
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาลควรได้รบั การ
พัฒนาด้านความรูแ้ ละความมันใจในการปฏิ
่
บตั ิ
วิชาชีพเพิม่ มากขึ้น สาหรับวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุ พ รรณบุ ร ีได้จ ดั การเรียนการ
สอนโดยใช้ส ถานการณ์ จาลองเสมือ นจริง ด้ว ย
การใช้หุ่นจาลองที่มคี วามเสมือนจริงสูง (high-

วารสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี ท่ี 14 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม – สิงหาคม 2563  73
fidelity simulation) มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั ไม่
เคยมี ก ารใช้ เพื่ อ เตรีย มความพร้อ มก่ อ นฝึ ก
ปฏิบ ัติงาน ซึ่งมีความส าคัญ เป็ นอย่ างมากใน
รายวิชาที่นักศึกษายังไม่ม ีประสบการณ์ มาก่ อน
เพราะนั ก ศึ ก ษาจะมี ค วามกั ง วลต่ อการฝึ ก
ปฏิบ ัติงานที่ จะต้ องเผชิญ กับสถานการณ์ ที่ไม่
คุ้นเคย ดังนั ้นการเตรียมความพร้อ มก่ อนฝึ ก
ปฏิบตั ิงานโดยให้นักศึกษาได้ฝึ กในสถานการณ์
จาลองเสมือนจริง จะช่ วยให้นักศึกษามีความรู้
และความมัน่ ใจในการฝึ ก ปฏิบ ัติ งาน สามารถ
ปฏิบ ัติการพยาบาลได้อย่ างมีคุ ณ ภาพและเกิ ด
ความปลอดภัยกับผูร้ บั บริการ
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.เพื่อ เปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ความรู้
และความมันใจในตนเองของนั
่
กศึกษาพยาบาล
ก่อ นและหลังการเตรียมความพร้อ มในการฝึ ก
ภาคปฏิ บ ั ติ โดยการใช้ ส ถานการณ์ จ าลอง
เสมือนจริงและการเตรียมความพร้อมตามปกติ
2.เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
ความพึง พอใจและความมัน่ ใจในตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลหลังการเตรียมความพร้อมใน
การฝึ ก ภาคปฏิบ ัติ ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ไ ด้ร บั การ
เตรียมความพร้อมโดยการใช้สถานการณ์จาลอง
เสมือนจริงและการเตรียมความพร้อมตามปกติ
3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
พยาบาลที่ได้รบั การเตรียมความพร้อมก่อนฝึ ก
ปฏิบตั กิ าร โดยการใช้สถานการณ์จาลองเสมือน
จริง ในด้านความรู้ ความพึง พอใจและความ
มันใจในตนเอง
่
สมมติ ฐานการวิ จยั
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ความพึงพอใจและ
ความมันใจในตนเองของนั
่
กศึกษาพยาบาลหลัง
การเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบตั ิ ใน
กลุ่ มที่ได้รบั การเตรียมความพร้อ มโดยการใช้

สถานการณ์ จ าลองเสมือ นจริง สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่
ได้รบั การเตรียมความพร้อมตามปกติ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ก า ร วิ จั ย แ บ บ กึ่ ง ท ด ล อ ง (Quasiexperimental) แบบสองกลุ่ ม วัด ก่ อ นและหลั ง
(two group pre-post test design) โดยมีก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้คอื นักศึกษา
พยาบาล ชัน้ ปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2560 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุร ี จานวน 80 คน
คัดเลือกเข้ากลุ่มควบคุมซึ่งจะได้รบั การเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึกปฏิบตั งิ านตามปกติ จานวน
40 คน และกลุ่มทดลอง ซึ่งจะได้รบั การเตรียม
ความพร้อ มก่ อ นฝึ กโดยใช้ส ถานการณ์ จาลอง
เสมือนจริง จานวน 40 คน ด้วยวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย
(simple random sampling) ผู้ ว ิ จ ัย ได้ ท ดสอบ
ความแตกต่ างระหว่างคะแนนเกรดเฉลี่ย ของ
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่ าไม่แตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05
สาหรับ กลุ่ มตัว อย่างในการเก็บรวบรวมข้อ มูล
เชิงคุณภาพ ได้แก่ กลุ่มทดลอง จานวน 40 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม
เครื่องมือในการวิ จยั ประกอบด้วย
1.เครือ่ งมือในการดาเนินการวิจยั
1.1 สถานการณ์ จ าลองเสมือ นจริง
ได้แ ก่ สถานการณ์ ก ารพยาบาลในระยะที่ 2
ของการคลอด มีเหตุ ก ารณ์ 3 ฉากคือ 1) การ
แนะน าตัว และการสร้า งสัม พัน ธภาพ 2) การ
ป ระเมิ น ผู้ ค ล อ ด 3) ก ารช่ ว ย ค ล อ ด ป ก ติ
สถ าน ก ารณ์ จ าล อ งนี้ ผ่ าน ก ารต รวจสอ บ
ความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 3 ท่าน
ซึง่ เป็ นอาจารย์พยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์ในดูแล
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มารดาในระยะคลอด และนาไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปี ท่ี 4 จานวน 8 คน
1.2 หุ่นจาลองการพยาบาลมารดาทารก
ขัน้ สูง รุน่ SimMom® ของบริษทั Laerdal Medical
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่น
2.เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจ ยั
ประกอบด้ ว ย 2.1) แบบทดสอบวั ด ความรู้
เกี่ยวกับการพยาบาลในระยะคลอดซึ่งผู้วจิ ยั สร้าง
ขึ้น มีข้อค าถาม 15 ข้อ เป็ นแบบเลือกตอบ 4
ตั ว เลื อ ก มี ค่ าดั ช นี ค ว าม ต รงเชิ ง เนื้ อ ห า
(Content Validity Index; CVI) เท่ากับ .79 และ
หาความเชื่อมันของแบบทดสอบด้
่
วยวิธกี ารคูเด
อ ร์ ร ิ ช า ร ด สั น (Kuder-Richardson method;
KR-20) ได้เท่ากับ .67 2.2) แบบประเมินความ
พึ ง พอใจต่ อ การเตรีย มความพร้อ มก่ อ นฝึ ก
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มีขอ้ คาถาม 11 ข้อ
คาตอบเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert
scale) 5 ระดับ 2.3) แบบประเมินความมันใจใน
่
ตนเองต่ อ การฝึ ก ปฏิบ ัติงานซึ่งผู้ว ิจยั สร้างขึ้น
มีข้อ ค าถาม 10 ข้อ ค าตอบเป็ น แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่ า (Likert scale) 5 ระดับ แบบ
ประเมิน ความพึงพอใจและแบบประเมินความ
มัน่ ใจในตนเอง มี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
เท่ ากั บ .82 และ .79 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ แ์ อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
เท่ า กั บ .84 และ .88 ตามล าดั บ 2.4) แนว
ทางการสนทนากลุ่ ม ซึ่ง ผู้ว ิจยั สร้างขึ้น เป็ น
แนวค าถามเกี่ย วกับ ผลของการเรีย นรู้โดยใช้
สถานการณ์ จ าลองเสมือ นจริง ในการเตรีย ม
ความพร้ อ มก่ อ นฝึ กภาคปฏิ บ ั ติ ต่ อ ความรู้
ความพึงพอใจและความมันใจในตนเอง
่
มีค่ า
ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ .88

วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลองได้รบั การเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกปฏิบตั เิ ป็ นรายกลุ่มๆละ 8 คน ดังนี้
1) ชี้แจงลักษณะวิชา รายละเอียดของ
วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
วัต ถุประสงค์รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ และ
ประสบการณ์การเรียนรูท้ ร่ี ายวิชาคาดหวัง
2) ทาแบบทดสอบวัดความรู้ 20 นาที
และทาแบบวัดความมันใจในตนเอง
่
15 นาที
3) เข้าเรียนรูใ้ นสถานการณ์จาลองเรื่อง
การพยาบาลในระยะที่ 2 ของการคลอด โดย
เมื่อ เข้าเรียนรูใ้ นสถานการณ์ จาลอง ผู้วจิ ยั จะ
จัด ให้ ก ลุ่ ม ทดลองเข้ า เรีย นรู้ใ นสถานการณ์
จ าลองครัง้ ละ 4 คน ขัน้ ตอนการเรีย นรู้ ใ น
สถานการณ์จาลองมี 3 ขัน้ ตอนคือ
3.1) ขั น้ น า (pre-briefing) ใช้ เ วลา
15 นาที โดยผู้ ว ิจ ัย ชี้ แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ ก าร
เรียนรูใ้ นสถานการณ์ จาลอง ความเสมือนจริง
ของสถานการณ์ จาลอง การใช้หุ่นจาลองและ
วัส ดุอุ ปกรณ์ บทบาทของผู้เรียน บทบาทของ
ผูส้ อน ให้ผเู้ รียนแบ่งบทบาทหน้าทีต่ ่างๆทีไ่ ด้รบั
มอบหมายในสถานการณ์ จ าลองโดยเป็ น
หั ว หน้ าที ม 1 คนและสมาชิ ก ในที ม 3 คน
ข้อ ตกลงเบื้อ งต้น ในการปฏิบตั ิในสถานการณ์
จาลอง การประเมินผลและการให้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ของผูป้ ่ วยกับผูเ้ รียน
3.2) ขั ้น ปฏิ บ ั ติ ต ามสถานการณ์
(scenario) ใช้เวลาในการปฏิบ ัติส ถานการณ์
จาลองประมาณ 40 นาที
3.3) ขั ้ น ส รุ ป ก า ร เ รี ย น รู้
(debriefing) ใช้เวลา 60 นาที โดยให้ผู้เรียนได้
สะท้อนคิด (Reflective Thinking) และสะท้อน

วารสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี ท่ี 14 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม – สิงหาคม 2563  75
กลับ (Feedback) ต่อเหตุการณ์จาลองทีเ่ กิดขึน้
4) ทาแบบทดสอบวัดความรู้ 20 นาที
และให้ก ลุ่ ม ตัว อย่ างท าแบบวัด ความมันใจใน
่
ตนเองและความพึงพอใจ 20 นาที
2.การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มควบคุม
กลุ่ ม ควบคุ ม จะได้รบั การเตรีย มความ
พร้อ มก่ อ นฝึ ก ปฏิบ ัติ เป็ นรายกลุ่ ม ๆละ 8 คน
ตามแนวทางทีภ่ าควิชากาหนดไว้ ดังนี้
1) ชีแ้ จงลักษณะวิชา รายละเอียดของวิชา
ปฏิบตั ิการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
วัต ถุ ป ระสงค์ รายวิช า ผลลัพ ธ์ ก ารเรีย นรู้แ ละ
ประสบการณ์การเรียนรูท้ ร่ี ายวิชาคาดหวัง
2) ทาแบบทดสอบวัดความรู้ 20 นาที
และทาแบบวัดความมันใจในตนเอง
่
15 นาที
3) ทบทวนความรูใ้ นเรื่องการพยาบาลใน
ระยะคลอด สาธิตการพยาบาลในระยะคลอดกับหุ่น
และให้ผเู้ รียนสาธิตย้อนกลับ ใช้เวลา 2 ชัวโมง
่
4) ทาแบบทดสอบวัดความรู้ 20 นาที
ท าแบบวัด ความมัน่ ใจในตนเอง และแบบวัด
ความพึงพอใจ 20 นาที
3. การเก็ บรวบรวมข้อ มู ลเชิงคุ ณ ภาพ
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนภาคปฏิบ ัติ
ผู้ ว ิจ ัยแบ่ งนั กศึก ษาในกลุ่ มทดลองออกเป็ น 2
กลุ่มๆละ 20 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มโดย
ใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย ผู้วจิ ยั ดาเนินการสนทนา
กลุ่ ม ในห้ อ งประชุ ม ที่ ม ีบ รรยากาศผ่ อ นคลาย
ผู้วจิ ยั ชี้แจงวัตถุ ประสงค์ในการสนทนากลุ่ มและ
ด าเนิ นการสนทนาตามแนวค าถามที่ก าหนดไว้
ครอบคลุมใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ ความพึง
พอใจ และความมันใจตนเองภายหลั
่
งการเตรียม
ความพร้อมก่ อนฝึ กโดยใช้ในสถานการณ์ จาลอง
มีการบันทึกเทปการสนทนาและใช้เวลาในการ
สนทนากลุ่มละประมาณ 1 ชัวโมง
่

การวิ เคราะห์ข้อมูล
1.ก ารวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งป ริ ม าณ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูแ้ ละความมันใจ
่
ในตนเองของกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม ด้วย
สถิ ติ ที คู่ (paired sample t-test) เปรี ย บเที ย บ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ความพึงพอใจและความ
มัน่ ใจในตนเองระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุม ด้วยสถิตทิ ี (Independent sample t-test)
2.การวิเคราะห์ ข้อ มูล เชิงคุ ณ ภาพ ใช้
การวิเคราะห์เนื้ อ หา (content analysis) โดย
ผูว้ จิ ยั นาเทปบันทึกการสนทนามาถอดเทปและ
วิเคราะห์ค าตอบที่ได้จ ากการสนทนากลุ่ ม มา
ตี ค วามและสรุ ป เป็ นผลการวิ จ ัย ก าหนด
ประเด็น ในการวิเคราะห์ 3 ประเด็น คือ ความรู้
ความพึง พอใจและความมัน่ ใจในการเตรีย ม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น ฝึ ก ภ าค ป ฏิ บั ติ โด ย ใช้
สถานการณ์จาลองเสมือนจริง
ข้อพิ จารณาด้านจริ ยธรรม
ก า ร วิ จ ั ย นี้ ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า จ า ก
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย วิท ยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุ พ รรณ บุ ร ี เลขที่
015/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง เป็ นเพศหญิง
73 คน เพศชาย 7 คน อายุเฉลีย่ 20.73 ปี (SD =.48)
2. คะแนนเฉลี่ยความรู้และความมันใจใน
่
ตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่ อนและ
หลังเตรียมความพร้อม พบว่ า กลุ่ มควบคุ ม มี
คะแนนความรูแ้ ละความมันใจในตนเองหลั
่
งเตรียม
ความพร้อมสู งขึ้นอย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี
ระดับ .05 ส่ วนกลุ่ มทดลองมีคะแนนความรู้หลัง
เตรียมความพร้อมสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ความรูแ้ ละความมันใจในตนเองของกลุ
่
่ มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
ก่อนเตรียมความพร้อม หลังเตรียมความพร้อม
ตัวแปร
t
p
x
SD
SD
x
กลุ่มควบคุม(n=40)
ความรู้
7.85
1.36
ความมันใจ
่
26.07
1.65
กลุ่มทดลอง(n=40)
ความรู้
8.25
1.42
ความมันใจ
่
25.62
1.67
**p<.001
3. คะแนนเฉลี่ยความรู้ ความพึงพอใจและ
ความมั น่ ใจในตนเองของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ระหว่ างกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม หลังการ
ทดลอง พบว่าคะแนนความรู้ ความพึงพอใจและ
ความมันใจในตนเองของกลุ
่
่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุ มอย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .05

10.45
28.30

1.28
1.01

-15.92**
-12.82**

.000
.000

11.25
35.02

1.12
1.94

-4.56**
-15.56**

.000
.000

ดังแสดงในตารางที่ 2 ทัง้ นี้การวิเคราะห์ผลหลัง
การทดลองมีตวั แปรที่นามาวิเคราะห์ 3 ตัวแปร
เพิ่มจากการนาเสนอในตารางที่ 1 ที่มเี พียง 2
ตัวแปร เนื่องจากตัวแปรในด้านความพึงพอใจ
สามารถเก็บรวบรวมได้เมื่อ ดาเนิ น การเตรีย ม
ความพร้อมแล้วเสร็จ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ความรู้ ความมันใจในตนเองและความพึ
่
งพอใจ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มควบคุม (n=40)
กลุ่มทดลอง(n=40)
ตัวแปร
t
p
SD
SD
x
x
ความรู้
10.45
1.28
11.25
1.12
-2.96**
.004
ความมันใจ
่
34.35
1.33
40.72
1.28
-21.82**
.000
ความพึงพอใจ
28.30
1.01
32.02
1.94
-10.74**
.000
**p<.001
4.ผ ล ก ารวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล จาก ก าร
ทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาการเรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้ จาก
สนทนากลุ่ม
การเรียนภาคทฤษฎี โดยมีความรู้ ในเรื่องการ
4.1 ผลของการเตรียมความพร้อมก่อนฝึ ก
ประเมินสภาพผู้คลอดในระยะคลอด การประเมิน
ภาคปฏิบตั โิ ดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงต่อ
ความก้าวหน้ าของการคลอด การตอบสนองของ
ความรู้ กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่าการเตรียมความ
ผู้คลอดที่ม ีต่ อความเจ็บปวดในระยะคลอด การ
พร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบตั โิ ดยใช้สถานการณ์จาลอง
พยาบาลในระยะคลอดและการช่วยคลอด ดังเช่น
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“เข้าใจกระบวนการคลอดมากขึ้น กว่าการ
เรียนในตาราและทาให้มที กั ษะในการปฏิบตั ิงาน
มากยิง่ ขึน้ ”
“เข้าใจสถานการณ์ ของการคลอดและการ
พยาบาลมากขึน้ ”
“มีความรูม้ ากขึ้นจากการเรียนภาคทฤษฎี
เห็นภาพว่าเมื่อต้องดูแลผูค้ ลอดในระยะคลอดต้อง
ประเมินในเรือ่ งอะไรและต้องให้การดูแลอย่างไร”
“มีความเข้าใจการดูแลผูค้ ลอดมากยิง่ ขึน้ รู้
ว่าต้องประเมินหรือดูแลผู้คลอดอย่างไร บางครัง้
เวลาอาจารย์สอนในห้องเรียนเรานึกภาพไม่ออก
แต่พอมาเจอสถานการณ์จาลองช่วยให้เข้าใจสิง่ ที่
เรียนมากขึน้ ”
4.2 ผลของการเตรียมความพร้อมก่ อนฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิโดยใช้สถานการณ์ จาลองเสมือนจริง
ต่ อความรู้ กลุ่ มตัวอย่างพึงพอใจต่ อการเตรียม
ความพร้อมก่ อนฝึ ก ปฏิบ ัติ โดยใช้ สถานการณ์
จาลอง เพราะทาให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้มาก
ยิง่ ขึน้ สนุ กตื่นเต้นในการเรียนในสถานการณ์จาลอง
ได้แสดงบทบาทในการดู แลผู้คลอดเหมือนเป็ น
พยาบาลจริง ดังเช่น
“รู้ส ึก พอใจที่ ไ ด้ เ รีย นจากสถานการณ์
จาลองเพราะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนได้ดี
ขึน้ ตอนเรียนในห้องก็เข้าใจในระดับหนึ่ง แต่
บางเรื่อ งก็ นึ ก ภ าพ ไม่ อ อก แต่ พ อมาเข้ า
สถานการณ์ จ าลอง กลับ ช่ ว ยให้เ ข้า ใจเรื่อ งที่
อาจารย์สอนในห้องมากขึน้ ”
“รู้ส ึก ชอบที่ไ ด้ เรีย นจากสถานการณ์
จาลอง เวลาเรียนรูส้ กึ ว่าตื่นเต้น น่ าสนใจ ไม่รู้
ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไร จะต้องทายังไงดี
ต้อ งคิด ว่าจะท ายังไง แต่ ส นุ ก ดี สถานการณ์
จ าลองช่ ว ยให้ เราเรีย นรู้ไ ด้ ดีข้ึน พออาจารย์
debrief จะได้ความรูม้ ากขึน้ รูว้ ่าสิง่ ใดทีค่ วรทา

สิง่ ใดไม่ควรทา เวลาเราไปเจอคนไข้จริงเราจะ
ได้ให้การดูแลได้ถูกต้อง”
“รูส้ กึ ชอบที่ได้ฝึกดูแลผู้คลอด เพราะใน
ห้อ งเรีย นได้เรีย นมาแล้ว แล้ว ได้ม าฝึ ก จริง ใน
สถานการณ์จาลอง ได้ฝึกแสดงบทบาทในการ
ตั ด สิ น ใจเหมื อ นเป็ นพ ยาบ าลจริง ซึ่ ง ใน
ห้องเรียนเราไม่สามารถจะแสดงบทบาทพวกนี้
ได้ จึงช่วยให้เรามีความรูค้ วามเข้าใจมากขึน้ ”
4.3 ผลของการเตรียมความพร้อมก่อนฝึ ก
ภาคปฏิบตั โิ ดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงต่อ
ความมัน่ ใจ กลุ่ มตัวอย่ างรู้ส ึก มัน่ ใจในการน า
ความรูท้ เ่ี รียนไปใช้ในการปฏิบตั ิ มันใจในการดู
่
แล
ผูค้ ลอดเมือ่ ต้องเจอกับสถานการณ์จริง ดังเช่น
“รู้ส ึกมันใจมากขึ
่
้นในการดูแลผู้คลอด ถ้ า
เรียนในห้องเรียนเราก็รู้ว่าในระยะคลอดต้องดูแล
อย่ างไร แต่ ไม่ ได้ ท าจริ ง พ อมาเรี ย นใน
สถานการณ์ จ าลอง เราได้ลงมือท าจริง ท าผิด
อาจารย์ก็จะบอกว่าอันนี้ผดิ ควรทาอย่างไร อัน
ไหนทาถูกอาจารย์ก็จะบอกว่าทาถูก จึงเรียนรูว้ ่า
ถ้าเราเจอสถานการณ์จริงเราควรจะทาอย่างไร ถ้า
ต้องขึ้น ward ก็ทาให้เรารู้ว่าเราจะทาอย่างไรโดย
นึกถึงตอนทีเ่ ราเรียนรูใ้ นสถานการณ์จาลอง”
“รู้ส ึกมัน่ ใจมากขึ้นในการที่จะน าสิ่งที่ได้
เรียน มาให้ การดู แลผู้คลอดเพราะได้ฝึ กดู แลผู้
คลอดในสถานการณ์จาลอง ได้เรียนรูว้ ่าต้องดูแลผู้
คลอดอย่างไร ถ้าทาผิดก็ได้เรียนรู้ว่าทาผิด ต้อง
ปรับ ปรุ งแก้ ไขอย่ างไร เวลาเราขึ้น ฝึ ก จริงใน
โรงพยาบาลจะได้ ไม่ ท าผิด หากไม่ ได้ ฝึ กจาก
สถานการณ์จาลองมาก่อน อาจไม่มนใจว่
ั ่ าจะนาสิง่
ทีเ่ รียนมาใช้จริงอย่างไร เพราะเรานึกภาพไม่ออก”
อภิ ปรายผล
ผลการวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั โดยพบว่า คะแนนเฉลีย่ ความรู้ ความ
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พึงพอใจและความมันใจในตนเองของนั
่
กศึกษา
หลังการเตรียมความพร้อมในการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
ในกลุ่มที่ได้รบั การเตรียมความพร้อมโดยการใช้
สถานการณ์ จาลองเสมือนจริงสูงกว่ากลุ่มที่ได้รบั
การเตรียมความพร้อมตามปกติ เมื่อพิจารณาใน
ด้านความรู้ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความรูส้ ูง
กว่ากลุ่มควบคุมและข้อมูลจากการสนทนากลุ่มใน
การวิจยั นี้ พบว่า การเตรียมความพร้อมก่อนฝึ ก
ปฏิบ ัติโดยใช้สถานการณ์ จ าลอง ท าให้ ผู้เรียน
เข้าใจเนื้ อหาการเรียนรู้มากยิง่ ขึ้นจากการเรียน
ภาคทฤษฎี ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของแกทและคณะ11 ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลที่
เรียนโดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงมีความรู้
มากกว่ากลุ่มควบคุ ม และการศึกษาของเหลียว
และคณะ12 ที่พบว่า นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ท่ี 4
กลุ่มทีเ่ รียนโดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงมี
ความรู้สู งกว่ ากลุ่ มควบคุ ม อธิบายได้ ว่ า การ
เรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองเกิดขึน้ จากการที่
ผู้ เรี ย น ได้ ล งมื อ ก ระท า ได้ เรี ย น รู้ จ าก
ประสบการณ์ การสะท้ อนคิด และสรุปผลการ
เรียนรู้ (debriefing) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการเรียนการสอนด้ วยสถานการณ์ จ าลอง
เสมือ นจริง ในขัน้ ตอนการสรุ ป ผลการเรีย นรู้
ผูส้ อนจะช่วยให้ผเู้ รียนสะท้อนคิดว่ามีอะไรเกิดขึน้
ใน สถ าน ก ารณ์ สะท้ อ น ค วาม รู้ ส ึ ก แล ะ
ประสบการณ์ ท่ีปฏิบ ัติได้ดี หรือประสบการณ์ ท่ี
ต้องการจะปฏิบตั ใิ ห้ดขี น้ึ โดยวิเคราะห์เชื่อมโยง
ความรูจ้ ากทฤษฎีเข้ากับประสบการณ์ การปฏิบตั ิ
ที่ เกิ ด ขึ้น ในสถานการณ์ จ าลอง สรุ ป หลัก การ
แนวคิ ด ที่ จะน าไปปฏิ บ ั ติ ห รื อ ประยุ กต์ ใน
สถานการณ์ใหม่ มีการพัฒนาทักษะการให้เหตุผล
การคิ ด วิ เคราะห์ แ ละการตั ด สิ น ใจทางคลิ นิ ก
นอกจากนี้ผลการศึกษาครัง้ นี้กพ็ บว่ากลุ่มควบคุม
ที่เตรียมความพร้อมตามปกติ มีค่ าเฉลี่ยคะแนน

ความรู้ห ลังทดลองสู งกว่ าก่ อ นทดลองเช่ นกัน
ถึงแม้นักศึกษาจะไม่ได้เตรียมความพร้อมโดยใช้
สถานการณ์ จ าลองเสมื อ นจริ ง เนื่ องจาก
กระบวนการเตรียมความพร้อมตามปกติท่จี ดั ให้
นัน้ มุ่งเน้ นการเตรียมในด้านความรู้ สาธิตและฝึ ก
ให้ผู้เรียนสาธิตย้อนกลับ จึงทาให้ความรูข้ องผู้เรียน
หลังเตรียมความพร้อมสูงขึน้ ก่อนการทดลอง
ด้ านความพึ งพอใจต่ อ การเตรียมความ
พร้อม พบว่าคะแนนความพึงพอใจหลังการทดลอง
ของกลุ่ ม ทดลองสู งกว่ ากลุ่ ม ควบคุ ม จากการ
สนทนากลุ่มก็พบว่าผูเ้ รียนพึงพอใจต่อการเตรียม
ความพร้อมก่ อนฝึ กปฏิบ ัติโดยใช้ สถานการณ์
จาลอง เพราะทาให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น สนุ กตื่ นเต้ นในการเรียนในสถานการณ์
จ าลองและได้ แสดงบทบาทในการดู แลผู้คลอด
เหมือนเป็ นพยาบาลจริง ผลการวิจยั สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของรีส และคณะ 13 ที่ ศึ ก ษาการใช้
สถานการณ์จาลองเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการเรียน
ร่วมกันของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่ อ ประสบการณ์ ก าร
เรีย นรู้ด้ ว ยสถานการณ์ จ าลองเสมือ นจริง ใน
ระดับสูง ความพึงพอใจที่มคี ะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด
คือวิธ ีการสอนที่ใช้ในสถานการณ์ จาเสมือนจริง
เป็ นประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ เช่ นเดียวกับ
การศึกษาของหวังและฟิ ตซ์ พาทริค 14 ที่ศึกษา
ประสิท ธิภ าพของการเรียนรู้ด้ วยสถานการณ์
จาลองเสมือนจริงพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจสูง
หลังเรียน และการศึกษาของพาร์ทนิ และคณะ15 ที่
พบว่า การสอนด้วยสถานการณ์จาลองเสมือนจริง
ทาให้ผู้เรียนพึงพอใจ โดยผูเ้ รียนรูส้ กึ สนุ กกับการ
เรียนและท าให้ เกิด การเรียนรู้ ผลการศึ กษา
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สถานการณ์ จาลอง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบ ัติจริง โดยการน าความรู้ท่ี
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เรียนจากภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบตั ิ ทาให้ผเู้ รียน
มีค วามรู้ ค วามเข้ าใจเนื้ อ หาการเรีย นมากขึ้ น
ความรู้ค วามเข้าใจในเนื้ อหาการเรียนนี้ เป็ นสิ่ง
สาคัญทีท่ าให้ผเู้ รียนรูส้ กึ ว่าตนเองไม่พร้อมในการ
ปฏิบตั งิ าน กังวลต่อการขึน้ ฝึกปฏิบตั งิ าน เมื่อได้
เตรียมความพร้อมก่อนฝึ กในสถานการณ์ จาลอง
ทาให้ผู้เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจมากขึ้นและรูส้ กึ
กังวลน้ อยลง ส่ งผลให้ ม ีความพึงพอใจต่ อการ
เตรียมความพร้อมก่ อ นฝึ ก โดยใช้ ส ถานการณ์
จาลอง โดยข้อมูลจากการสนทนากลุ่ มของกลุ่ ม
ตัวอย่างรายหนึ่งสะท้อนว่า “รูส้ กึ กังวลในการขึ้น
ฝึกปฏิบตั งิ านเพราะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาการเรียน
และไม่ รู้ ว่ า เมื่ อ ต้ อ งขึ้ น ปฏิ บ ั ติ งานจะต้ องท า
อย่างไร เมื่อได้มาเรียนรู้ในสถานการณ์ จาลองก็
รูส้ กึ ชอบการเตรียมความพร้อมก่อนฝึ กด้วยวิธนี ้ี”
นอกจากนี้ การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ จ าลอง
ท าให้ ผู้ เรีย นสนุ กและไม่ เบื่ อหน่ ายเพราะมี
สถานการณ์ เป็ นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทกั ษะ
การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ เช่นที่กลุ่มตัวอย่าง
ได้สะท้อนว่า “เวลาเรียนรูส้ กึ ว่าตื่นเต้น น่ าสนใจ
ไม่รู้ว่าเราจะเจอสถานการณ์ อ ะไร จะต้อ งท า
ยังไงดี ต้องคิดว่าจะทายังไง”
ด้านความมันใจในตนเอง
่
ผลการวิจยั พบว่า
คะแนนความมันใจในตนเองหลั
่
งทดลองของกลุ่ม
ทดลองสู งกว่ ากลุ่ ม ควบคุ ม ผลการศึ ก ษานี้
สอดคล้ องกับการศึกษาของโมลด์ และคณะ 16 ที่
ประเมิน ชุ ดการเรียนรู้ด้ วยสถานการณ์ จ าลอง
เสมือนจริงในการดูแลผู้ป่ วยวิกฤตของนักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปี ท่ี 3 พบว่ า ค่ าเฉลี่ยของคะแนน
ความมันใจในตนเองของนั
่
กศึกษาหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลองและสอดคล้องกับการศึกษาของ
ฮิค ก์ และคณะ3 ที่ ศึ กษาผลของการเรียนรู้ด้ วย
สถานการณ์จาลองเสมือนจริงต่อความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เรียนด้วย

สถานการณ์ จ าลองเสมือ นจริง กลุ่ ม ที่ เรียนใน
คลินิ ก และกลุ่ มที่เรียนด้วยสถานการณ์ จ าลอง
เสมือนจริงกับในคลินิ ก พบว่ ากลุ่ มที่เรียนด้วย
สถานการณ์จาลองเสมือนจริง มีความมันใจเพิ
่
ม่ ขึน้
หลังเรียน นอกจากนี้ การศึ กษาของสคาล์ เรท 17
พบว่ า สถานการณ์ จ าลองเสมือนจริง ส่ งผลให้
ผูเ้ รียนมีความเชื่อมันในตนเองมากขึ
่
น้ อธิบายได้
ว่าการเตรียมความพร้อมก่ อนฝึ กปฏิบ ัติโดยใช้
สถานการณ์ จาลองช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
มันใจในการขึ
่
น้ ฝึกปฏิบตั งิ าน เนื่องจากการเรียนรู้
ในสถานการณ์ จ าลองที่ ม ี ค วามใกล้ เคี ย งกั บ
สภาพการณ์ จริงที่ต้ องเจอในการฝึ กปฏิบ ัติงาน
มีหุ่ นจ าลองที่ม ีสมรรถนะสูงสามารถสื่อสารและ
ตอบโต้กบั ผู้เรียนได้คล้ายกับผู้รบั บริการจริง ทาให้
ผูเ้ รียนมองเห็นภาพของเหตุการณ์ทผ่ี เู้ รียนจะต้อง
พบเจอและเกิดการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์ จาลอง
สามารถนาประสบการณ์ทใ่ี ช้ในสถานการณ์จาลอง
ไปใช้เมื่อต้องขึน้ ปฏิบตั ิงานจริง ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดความมันใจว่
่ าตนเองสามารถทีจ่ ะให้การดูแลผู้
คลอดได้เมื่อต้องให้การดูแลผู้คลอดบนหอผู้ป่วย
นอกจากนี้สงิ่ สาคัญของการเรียนรูใ้ นสถานการณ์
จาลอง คือ การสรุปการเรียนรู้ ซึ่งเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้ทบทวนเหตุการณ์ในสถานการณ์จาลอง
ช่วยกันสะท้อนคิดและสะท้อนกลับต่อเหตุการณ์
จาลองที่เกิดขึ้น ว่ามีส ิ่งใดที่ผู้เรียนปฏิบ ัติได้ดี
สิง่ ใดที่ควรปรับปรุง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านจริงได้ จึงมี
ความรูส้ กึ มันใจต่
่ อการขึน้ ฝึ กปฏิบตั มิ ากขึน้ เช่น
ทีก่ ลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนว่า “รูส้ กึ มันใจมากขึ
่
น้ ใน
การดูแลผู้คลอด พอมาเรียนในสถานการณ์จาลอง
เราได้ลงมือทาจริง ทาผิดอาจารย์กจ็ ะบอกว่าอันนี้
ผิด ควรท าอย่างไร อันไหนท าถู กอาจารย์ก็จะ
บอกว่าท าถู ก จึงเรียนรู้ว่าถ้าเราเจอสถานการณ์
จริงเราควรจะทาอย่างไร”

80  JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH Volume 14 No. 2: May – August 2020
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
การใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงในการ
เตรียมความพร้อมก่อนการขึน้ ฝึกปฏิบตั งิ าน ช่วย
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การดูแลผูค้ ลอดมากขึน้ มีความมันใจในการขึ
่
น้ ฝึก
ปฏิบตั งิ าน เพราะการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จาลอง
ทีม่ คี วามคล้ายกับสถานการณ์จริง ทาให้นักศึกษา
ได้ เรียนรู้บทบาทและการปฏิบ ัติ การพยาบาลที่
เหมาะสม สามารถน าประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ี
ได้รบั ไปปฏิบ ัติได้จริง ส่ งผลให้ศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเตรียมความพร้อมโดยใช้สถานการณ์
จาลองมากกว่าการเตรียมความพร้อมตามปกติ
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
การใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงในการ
เรียนการสอน ต้องใช้หุ่นจาลองทีม่ คี วามเสมือนจริง
สูงและโปรแกรมควบคุม อาจารย์ผสู้ อนต้องใช้งาน
หุ่นและโปรแกรมควบคุมอย่างดี เพื่อให้สามารถใช้
งานหุ่ นและโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
แก้ไขปั ญหาได้เมือ่ เกิดปั ญหาในการใช้งาน
2.ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจยั การใช้สถานการณ์
จาลองเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก
ภาคปฏิบตั ิในรายวิชาอื่นๆ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ควรดาเนินการวิจยั ระยะยาว
เพื่ อติ ด ตามผลลั พ ธ์ ข องการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
สถานการณ์ จ าลองเสมือ นจริงในการส่ งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการปฏิบตั ิการ
พยาบาล โดยอาจติดตามประเมินผลระหว่างที่
นักศึกษาฝึ กภาคปฏิบ ัติ เป็ นระยะจนสิ้นสุ ดการ
เรียนการสอนในรายวิชาหรือจนสาเร็จการศึกษา
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