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บทคัดย่อ
การเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงมีการนำ�มาใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษาทางการพยาบาลทัง้ ในและต่างประเทศ
แต่จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในประเทศไทย
เป็นจำ�นวนน้อย การวิจยั กึง่ ทดลองแบบหนึง่ กลุม่ และวัดผลหลังการทดลองครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการใช้รปู แบบ
การเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลว
ต่อความพึงพอใจในการเรียนและความมัน่ ใจในตนเองในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ Kolb ที่ดัดแปลง
โดย Hall กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำ�นวน 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง และแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในการเรียนและความมั่นใจในตนเองในการเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
เสมือนจริงกับหุน่ เสมือนจริงสูงให้กบั กลุม่ ตัวอย่างในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 หลังจากนัน้ กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้รับการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวมีความพึงพอใจในการเรียนและมีความมั่นใจในตนเองในการเรียนโดยรวม
อยูใ่ นระดับสูง (Mean = 4.88, SD = 0.21; Mean = 4.42, SD = 0.39 ตามลำ�ดับ)
สถาบันการศึกษาพยาบาลควรส่งเสริมการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษา
ก่อนทีน่ กั ศึกษาจะดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพซับซ้อน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความพึงพอใจและมีความมัน่ ใจในการฝึกปฏิบตั กิ าร
พยาบาล รวมทัง้ เพิม่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยอีกด้วย
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Abstract
Simulation-based learning (SBL) is used extensively in nursing education both in Thailand and
internationally. However, based on literature reviews, there are few studies about simulation-based
learning in Thailand. The objective of this quasi-experimental research using one group posttest design
was to examine effects of the simulation-based learning model for nursing practicum preparedness for
patients with congestive heart failure on students’satisfaction and self-confidence in learning of the 3rd
year nursing students, Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. Kolb’s theory of experiential learning
modified by Hall was adapted as the framework for this study. Samples were 32 third year nursing
students, Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. Research instruments were simulation-based
learning model and questionnaires for examining students’ satisfaction, and students’ self-confidence in
learning. Data were collected by managing simulation-based learning using high-fidelity simulation
for samples in March 2017. After the SBL, samples answered the questionnaires. Data were analyzed
using frequency, mean, and standard deviation.
The main findings found that samples learnt by using SBL for nursing practicum preparedness
for patients with congestive heart failure rated their satisfaction and self-confidence in learning at high
levels (Mean = 4.88, SD = 0.21; Mean = 4.42, SD = 0.39, respectively).
Nursing education institutions should promote using SBL for preparing students prior they take care
patients with complex health problems in order to facilitate students’ satisfaction and confidence in
learning and increase patients’ safety.
Keywords: simulation-based learning, patient with congestive heart failure, nursing student

บทนำ�

ศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี อย่างรวดเร็วส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชน
และระบบสุขภาพเป็นอย่างมาก องค์การอนามัยโลก1 จึง
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพปฏิรปู การเรียนรูแ้ ละ
ยกระดั บ การอบรมและการศึ ก ษา ทั้ง นี้ก ารเรี ย นรู้โ ดยใช้
สถานการณ์เสมือนจริงเป็นวิธกี ารจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
หนึ่งที่องค์การอนามัยโลกให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ด้านการปฏิบตั แิ ก่ผเู้ รียน สำ�หรับประเทศไทย สถาบันการศึกษา
ทุกแห่งจะกำ�หนดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ทีก่ �ำ หนดให้

จัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู้เรี ย นมี ค วามสำ � คั ญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เน้นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ปญ
ั หา ภายใต้การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
เพือ่ ให้ผเู้ รียนคิดเป็น ทำ�เป็น เกิดความใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ ง โดย
ผู้สอนจะอำ�นวยความสะดวกในการจัดบรรยากาศ สภาพ
แวดล้อม และสื่อการเรียนที่เหมาะสม2 ซึ่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ ให้ความสำ�คัญกับการจัดการศึกษา
พยาบาลตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติและมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาลที่ มี
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คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และมีทกั ษะ ศตวรรษที่ 21 จึงจัดให้
มีการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
สถานการณ์เสมือนจริงก่อนที่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์จะฝึก
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลจริงกับผูใ้ ช้บริการบนหอผูป้ ว่ ย
การเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulationbased learning: SBL) เป็นวิธกี ารจัดการเรียนการสอนวิธหี นึง่
ทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ผ่านการออกแบบการเรียนรูท้ ก่ี �ำ หนดให้
มีความครอบคลุมทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตสังคม ผูเ้ รียนจะ
เกิดการเรียนรูจ้ ากการเผชิญปัญหา และการคิดวิเคราะห์โดยใช้
ความรูเ้ ป็นฐานนำ�ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหา จนเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะ
ไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพวิกฤตและ
ซับซ้อนได้3 ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะช่วยสร้างบรรยากาศการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่
ดีในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล เกิดความปลอดภัย และช่วยเพิม่
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
เพื่อลดข้อจำ�กัดในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย อาทิ
เช่น ความไม่เพียงพอของจำ�นวนผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพตาม
ที่หลักสูตรกำ�หนดในช่วงเวลาของการฝึกปฏิบัติ ดังนั้น การ
เรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง จึงเป็นองค์ประกอบหนึง่
ที่สำ�คัญของการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่ส่ิงแวดล้อมของการ
ดูแลสุขภาพมีการเปลีย่ นแปลง4
จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ พบว่า มี
การศึกษาเกีย่ วกับการนำ�การเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือน
จริงมาใช้ในการฝึกทักษะทางการพยาบาลที่มีความซับซ้อน
ประกอบด้วย การประเมินระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
หายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ5 การฟืน้ คืนชีพ6 และการ
พยาบาลระบบทางเดินหายใจ7 ซึ่งผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่า
การเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง มีประโยชน์ในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มี
ความรู้4 ทักษะทางการพยาบาล4,6,8 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
การตัดสินใจทางคลินิก ความพึงพอใจ ความมั่นใจ และการ
รับรู้ความสามารถแห่งตนเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาล9
นอกจากนี้ ยังพบว่าการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงกับ
หุน่ จำ�ลองทีม่ คี วามเสมือนจริงสูง (High-fidelity simulation:

HFS) ช่วยให้นกั ศึกษามีความพึงพอใจและความมัน่ ใจในตนเอง
ในการเรียนเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้กลยุทธ์การสอน
แบบปกติ5,7 และมีการคงอยู่ของความรู้นานกว่าการใช้หุ่น
จำ�ลองทีม่ คี วามเสมือนจริงตํา่ 7
จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย พบว่า
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือน
จริงในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เป็นจำ�นวนน้อย โดยมีการวิจยั
เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือน
จริง10 และมีการศึกษาวิจัยที่พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
กลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงมีความ
มั่นใจในความสามารถของตนเองในการดูแลและการช่วย
ฟืน้ คืนชีพขัน้ สูงสำ�หรับผูป้ ว่ ยวิกฤติ-ฉุกเฉินสูงกว่าก่อนได้รบั การ
เรียนรู้ และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม11 ทัง้ นีย้ งั ไม่พบการศึกษาวิจยั
เกีย่ วกับการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในการให้การพยาบาล
ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
จริงกับผูป้ ว่ ย ในขณะทีป่ ญ
ั หาหัวใจล้มเหลวเป็นปัญหาทีม่ คี วาม
ชุกสูงในระบบบริการสุขภาพและต้องการการดูแลจากบุคลากร
ทีม่ กี ารตัดสินได้รวดเร็วและมีคณ
ุ ภาพ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
กำ�หนดให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 3 ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลในรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลบุ ค คลที่ มี ปั ญ หา
สุขภาพ 312 ซึง่ มุง่ เน้นการฝึกปฏิบตั ใิ นผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามซับซ้อน
และมีภาวะวิกฤติ ดังนัน้ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์จะฝึกปฏิบตั ิ
ในหอผู้ป่วยหนักเป็นหลัก ได้แก่ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ จึงก่อให้เกิดความเครียดแก่นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์เป็นอย่างมาก ถึงแม้วา่ จะมีอาจารย์ผสู้ อนภาค
ปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และ
พยาบาลพีเ่ ลีย้ งของแหล่งฝึกสอนและนิเทศนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์อย่างใกล้ชดิ ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
พยาบาลก่อนฝึกปฏิบัติในรายวิชานี้จึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
จากการทบทวนวรรณกรรมทางการศึกษาพยาบาล ยังไม่พบ
การศึกษาทีน่ �ำ การเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงมาใช้ใน
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว คณะผู้วิจัย
จึงสนใจทีจ่ ะนำ�รูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
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ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มาดำ�เนินการศึกษาผลของการใช้รปู แบบ
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในการเตรียมความ
พร้อมการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลว
ต่อความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองในการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีความพร้อม ความ
มั่นใจในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล และสามารถนำ�ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลเฉพาะรายแก่ผปู้ ว่ ยได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง ทัง้ นี้ การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของ
การวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือน
จริงระยะที่ 1 ของคณะผู้วิจัย ซึ่งผลการวิจัยนี้จะนำ�ไปสู่การ
วางแผนการวิจยั และพัฒนาในระยะต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจยั

การวิจยั ครัง้ นี้ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ของ Kolb ทีด่ ดั แปลงโดย Hall7 รูปแบบการเรียนรูโ้ ดย
ใช้สถานการณ์เสมือนจริงประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1
ขัน้ ประสบการณ์ทเ่ี ป็นรูปธรรมจากการเรียนภาคทฤษฎี ขัน้ ที่ 2
คือ แนวคิดที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย กรณีศึกษา และ
การใช้ค�ำ ถามกระตุน้ ทัง้ นีข้ น้ั ที่ 1 และ 2 นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ช้นั ปีท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ผ่านการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียนใน
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 มาก่อนแล้ว
ขัน้ ที่ 3 คือ การทดลองทำ�โดยตรง โดยใช้หนุ่ จำ�ลองทีม่ คี วาม
เสมือนจริงสูง (HFS) และ ขัน้ ที่ 4 คือ การสังเกตเชิงสะท้อนคิด
เป็นการสะท้อนคิดจากการสังเกต และการสรุปผลการปฏิบตั ิ
(Debriefing) รวมทั้งประเมินความพึงพอใจในการเรียนและ
ความมัน่ ใจในตนเองในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชัน้ ปีท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ดังแสดงใน
แผนภูมทิ ่ี 1
รูปแบบการเรียนรูโดยใชสถานการณเสมือนจริง
ในการเตรียมความพรอมกอนการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว

แผนภูมทิ ่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วัตถุประสงค์การวิจยั

เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ต่อความพึงพอใจ
ในการเรียนและความมัน่ ใจในตนเองในการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง แบบหนึง่ กลุม่
และวัดผลหลังการทดลอง (One group posttest design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2559
จำ�นวน 118 คน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2559
ทีล่ งทะเบียนเรียนและฝึกปฏิบตั ใิ นรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
บุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 ในภาคการศึกษาที่ 2 จำ�นวน 32 คน
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient sampling)
โดยมีเกณฑ์การคัดเข้ากลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากอาจารย์
ผู้ประสานงานวิชาการปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ 3 ให้ฝกึ ปฏิบตั งิ าน ณ หอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจ หอผูป้ ว่ ย
หนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หรือหอผู้ป่วย
อายุรกรรมชาย 6 ข โรงพยาบาลราชวิถี ซึง่ หอผูป้ ว่ ยเหล่านี้
จะรับรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลว

ความพึงพอใจในการเรียน
ความมั่นใจในตนเองในการเรียน
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2. ไม่เคยมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ
หัวใจล้มเหลว
3. ยินดีเข้าร่วมในการเป็นอาสาสมัครวิจยั ด้วยความ
สมัครใจ
ทัง้ นี้ เกณฑ์ในการคัดกลุม่ ตัวอย่างออกจากการวิจยั
คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
ในการคัดเข้า แต่เคยมีประสบการณ์ได้รับการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์เสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลวมาก่อน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัย
ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. รูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
และโจทย์สถานการณ์เสมือนจริงเกีย่ วกับการพยาบาลผูป้ ว่ ยที่
มีภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งสร้างโดยคณะผู้วิจัยจากการศึกษา
หลักสูตร การทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาข้อมูลของ
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะหั ว ใจล้ ม เหลว รู ป แบบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
สถานการณ์เสมือนจริง ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ ตอน
การแนะนำ�ก่อนปฏิบตั ิ (Pre-briefing phase) 2) ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์กบั หุน่ จำ�ลองเสมือนจริงสูง (Simulated
clinical experience phase: SCE phase) และ 3) ขัน้ ตอน
การสรุปผลการปฏิบตั ิ (De-briefing phase) ทัง้ นีร้ ปู แบบการ
เรียนรู้และโจทย์สถานการณ์เสมือนจริงเกี่ยวกับการพยาบาล
ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวผ่านการหาความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 3 ท่าน ค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา
(Content of validity index: CVI) ของรูปแบบการเรียนรูโ้ ดย
ใช้สถานการณ์เสมือนจริงทางด้านความสอดคล้องของเนื้อหา
เท่ากับ 0.91 และความชัดเจนของภาษา เท่ากับ 0.91 สำ�หรับ
โจทย์สถานการณ์การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
ความสอดคล้องของเนือ้ หา เท่ากับ 0.94 และความชัดเจนของ
ภาษา เท่ากับ 0.89
2.		แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน
2.1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ และ
เกรดเฉลีย่
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน คณะ
ผู้วิจัยดำ�เนินการแปลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ความมั่นใจในตนเองในการเรียนของนักศึกษา (Student

Satisfaction and Self-Confidence in Learning) ในส่วน
ของความพึงพอใจในการเรียน ซึง่ สร้างโดย National League
for Nursing13 โดยประยุกต์ใช้ข้ันตอนการแปลและปรับ
เครื่องมือวิจัยขององค์การอนามัยโลก14 แบบสอบถามนี้ มี
จำ�นวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ จากระดับ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึงระดับ
5 เห็นด้วยอย่างยิง่ ข้อคำ�ถามเป็นเชิงบวกทุกข้อ โดยคะแนน
ทีม่ คี า่ สูงหมายความว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเรียน
ในระดับมาก แบบสอบถามผ่านการหาความตรงเชิงเนือ้ หาและ
ความเทีย่ งภายใน โดยค่าความเทีย่ งภายในของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.9413 สำ�หรับการวิจัยครั้งนี้ มีการหาความตรงเชิง
เนือ้ หา โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 3 ท่าน ค่าดัชนีความตรงเชิง
เนื้อหา (CVI) ของแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน
ทางด้านความสอดคล้องของเนือ้ หา เท่ากับ 1.00 และความ
ชัดเจนของภาษา เท่ากับ 1.00 และค่าความเที่ยงภายใน
(Internal reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
เรียนในกลุม่ ตัวอย่างการวิจยั ครัง้ นีเ้ ท่ากับ 0.71
2.3		แบบสอบถามความมัน่ ใจในตนเองในการเรียน
คณะผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการแปลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ความมัน่ ใจในตนเองในการเรียนของนักศึกษา ในส่วนของความ
มัน่ ใจในตนเองในการเรียน ซึง่ สร้างโดย National League for
Nursing13 โดยประยุกต์ใช้ขน้ั ตอนการแปลและปรับเครือ่ งมือ
วิจัยขององค์การอนามัยโลก14 แบบสอบถามมีจำ�นวน 8 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
จากระดับ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึงระดับ 5 เห็นด้วยอย่างยิง่
ข้อคำ�ถามเป็นเชิงบวกทุกข้อ โดยคะแนนทีม่ คี า่ สูงหมายความ
ว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความมัน่ ใจในตนเองในการเรียนในระดับมาก
แบบสอบถามผ่านการหาความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยง
ภายใน โดยค่าความเที่ยงภายในของแบบสอบถาม เท่ากับ
0.8713 สำ�หรับการวิจยั ครัง้ นี้ มีการหาความตรงเชิงเนือ้ หา โดย
ผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 3 ท่าน ค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา (CVI)
ของแบบสอบถามความมั่ น ใจในการเรี ย นทางด้ า นความ
สอดคล้องของเนือ้ หา เท่ากับ 0.96 และความชัดเจนของภาษา
เท่ากับ 0.88 และค่าความเทีย่ งภายใน (Internal reliability)
ของแบบสอบถามความมัน่ ใจในตนเองในการเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ เท่ากับ 0.78

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 229

การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
คณะผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการวิจยั โดยคำ�นึงถึงการพิทกั ษ์สทิ ธิ
ของอาสาสมัครวิจัยในทุกขั้นตอน โครงร่างการวิจัยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ EC01-02-2560 (โดยรับรองตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) คณะผู้วิจัยมีการชี้แจงเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั วิธกี ารวิจยั ประโยชน์ และความเสีย่ งที่
อาจจะเกิดขึ้น และตอบคำ�ถามทุกข้อของอาสาสมัครวิจัย
เมือ่ อาสาสมัครวิจยั ยินยอมเข้าร่วมในการวิจยั โดยสมัครใจ จึง
ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว
ของอาสาสมัครวิจัย ซึ่งอาสาสมัครวิจัยสามารถออกจากการ
วิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลและไม่มีผลกระทบ
ต่อการเรียน มีการขออนุญาตอาสาสมัครวิจัยในการบันทึก
เทปวิดที ศั น์และไฟล์ภาพกิจกรรม เพือ่ นำ�มาใช้ในการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์
เสมือนจริง นอกจากนี้ มีการใช้รหัสแทนการใช้ช่อื -สกุลของ
อาสาสมัครวิจยั เพือ่ การรักษาความลับของข้อมูลทีไ่ ด้ ซึง่ เฉพาะ
คณะผูว้ จิ ยั เท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลได้ ทัง้ นี้ การเผยแพร่ผลการ
วิจยั เป็นการนำ�เสนอผลการวิจยั ในภาพรวม เพือ่ ประโยชน์ทาง
วิชาการเท่านัน้
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เมือ่ โครงร่างการวิจยั ผ่านการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
แล้ว จึงประชาสัมพันธ์การวิจยั ในกลุม่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การคัดเข้าของกลุม่ ตัวอย่าง และได้
รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 ระหว่างวันที่ 8-26 มีนาคม
2560 มีนกั ศึกษาพยาบาลศาสตร์ จำ�นวน 32 คน สมัครเป็น
อาสาสมัครวิจยั
2. คณะผูว้ จิ ยั เตรียมความพร้อมให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
ทีเ่ ป็นอาสาสมัครวิจยั ทุกคน 1 วันล่วงหน้าก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที เพือ่ ชีแ้ จงลักษณะ
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จริง การแบ่งบทบาทหน้าที่ของ
นักศึกษา และนัดหมายวัน เวลา และสถานทีท่ จ่ี ะดำ�เนินการ
เรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
3. คณะผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุม่

ตัวอย่าง โดยจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในวัน
ที่ 8 มีนาคม 2560 ซึง่ เป็นวันปฐมนิเทศของการฝึกปฏิบตั งิ าน
มีการแบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็น 4 กลุม่ ๆ ละ 8 คนตามหอผูป้ ว่ ย
กลุม่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ จะเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในห้องปฏิบัติการ
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นระยะ
เวลาประมาณ 90 นาทีตอ่ กลุม่ ในการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์
เสมือนจริงของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม จะแบ่งนักศึกษาเป็น
2 กลุม่ ๆ ละ 4 คน โดยกลุม่ ที่ 1 แสดงบทบาทหัวหน้าเวร จำ�นวน
1 คน หัวหน้าทีมการพยาบาล จำ�นวน 1 คน สมาชิกในทีมการ
พยาบาล จำ�นวน 1 คน และผูจ้ ดบันทึก จำ�นวน 1 คน สำ�หรับ
กลุม่ ที่ 2 ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูส้ งั เกตการณ์นกั ศึกษากลุม่
ที่ 1 แต่ละคน กระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
ประกอบด้วย 1) ขัน้ ตอน การแนะนำ�ก่อนปฏิบตั ิ 2) ขัน้ ตอน
การปฏิบัติในสถานการณ์กับหุ่นจำ�ลองเสมือนจริงสูง และ
3) ขัน้ ตอนการสรุปผลการปฏิบตั ิ
4. เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือน
จริง คณะผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบ
สอบถามคนละ 1 ชุด ซึง่ มีจำ�นวน 3 ส่วน โดยใช้ระยะเวลา
ในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที แล้วเก็บ
แบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามคืน ร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลด้ ว ยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล ความพึงพอใจในการเรียน และ
ความมัน่ ใจในตนเองในการเรียน โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาด้วย
การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจยั

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า กลุม่
ตัวอย่างทัง้ หมดเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่
มีอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.10 ค่าเฉลีย่ ของเกรดเฉลีย่ ตัง้ แต่
ชัน้ ปีท่ี 1 จนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของชัน้ ปีท่ี 3 เท่ากับ 3.10
(เกรดเฉลีย่ ตํา่ สุด 2.68 และเกรดเฉลีย่ สูงสุด 3.51)
2. กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวม
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อยูใ่ นระดับสูง (Mean = 4.88, SD = 0.21) เมือ่ พิจารณาค่า
เฉลีย่ รายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ สือ่ การสอนทีใ่ ช้
ในสถานการณ์เสมือนจริงกระตุน้ และช่วยฉันในการเรียน และ
วิธีการที่ผ้สู อนใช้สอนสถานการณ์เสมือนจริงเหมาะสมกับวิธี

การเรียนของฉัน (Mean = 4.94, SD = 0.24; Mean = 4.94,
SD = 0.24 ตามลำ�ดับ) และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตํา่ ทีส่ ดุ คือ วิธกี าร
สอนทีใ่ ช้ในสถานการณ์เสมือนจริงมีประโยชน์และมีประสิทธิผล
(Mean = 4.81, SD = 0.39) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการเรียนของกลุม่ ตัวอย่าง (N = 32)
		
ความพึงพอใจในการเรียน
1. วิธกี ารสอนทีใ่ ช้ในสถานการณ์เสมือนจริงมีประโยชน์และมีประสิทธิผล
2. สถานการณ์เสมือนจริงให้สอ่ื การเรียนและกิจกรรมทีห่ ลากหลายแก่ฉนั
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของฉัน
3. ฉันรูส้ กึ สนุกกับวิธกี ารสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงทีผ่ สู้ อนนำ�มาใช้
4. สือ่ การสอนทีใ่ ช้ในสถานการณ์เสมือนจริงกระตุน้ และช่วยฉันในการเรียน
5. วิธกี ารทีผ่ สู้ อนใช้สอนสถานการณ์เสมือนจริงเหมาะสมกับวิธกี ารเรียนของฉัน

Mean
4.81

SD
0.39

4.91
4.84
4.94
4.94

0.29
0.36
0.24
0.24

		

4.88

0.21

รวม

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความมัน่ ใจในตนเองในการเรียนของกลุม่ ตัวอย่าง (N = 32)
		
ความมัน่ ใจในตนเองในการเรียน
1. ฉันมัน่ ใจว่าฉันเรียนรูเ้ นือ้ หาของกิจกรรมสถานการณ์เสมือนจริงทีผ่ สู้ อนนำ�มาสอนฉัน
2. ฉันมัน่ ใจว่าสถานการณ์เสมือนจริงนีค้ รอบคลุมเนือ้ หาทีส่ �ำ คัญและจำ�เป็นต่อการเรียนรู้
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
3. ฉันมัน่ ใจว่าฉันได้รบั การพัฒนาทักษะและได้รบั ความรูท้ จ่ี �ำ เป็นจากสถานการณ์เสมือนจริงนี้
เพือ่ นำ�ไปปฏิบตั งิ านทีจ่ �ำ เป็นในคลินกิ
4. ผูส้ อนของฉันใช้แหล่งทรัพยากรทีเ่ ป็นประโยชน์ในการสอนสถานการณ์เสมือนจริง
5. เป็นความรับผิดชอบของฉันในฐานะนักศึกษาทีจ่ ะเรียนรูส้ ง่ิ ทีต่ อ้ งรูจ้ ากกิจกรรมสถานการณ์
เสมือนจริงนี้
6. ฉันรูว้ ธิ กี ารขอความช่วยเหลือเมือ่ ฉันไม่เข้าใจแนวคิดทีค่ รอบคลุมในสถานการณ์เสมือนจริง
7. ฉันรูว้ ธิ กี ารใช้กจิ กรรมสถานการณ์เสมือนจริงเพือ่ เรียนรูล้ กั ษณะทีส่ �ำ คัญของทักษะเหล่านี้
8. เป็นความรับผิดชอบของผูส้ อนทีจ่ ะบอกฉันถึงสิง่ ทีฉ่ นั ต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับเนือ้ หากิจกรรม
สถานการณ์เสมือนจริงในช่วงเวลาเรียน
		
รวม

Mean
4.41

SD
0.49

4.44

0.56

4.47
4.47

0.50
0.56

4.63
4.34
4.41

0.49
0.62
0.66

4.22
4.42

0.97
0.39
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3. กลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจในตนเองในการเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับสูง (Mean = 4.42, SD = 0.39) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลีย่ รายข้อ พบว่า ข้อทีค่ า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ เป็น
ความรับผิดชอบของฉันในฐานะนักศึกษาทีจ่ ะเรียนรูส้ ง่ิ ทีต่ อ้ งรู้
จากกิจกรรมสถานการณ์เสมือนจริงนี้ (Mean = 4.63, SD =
0.49) และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตํา่ ทีส่ ดุ คือ เป็นความรับผิดชอบของ
ผูส้ อนทีจ่ ะบอกฉันถึงสิง่ ทีฉ่ นั ต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับเนือ้ หากิจกรรม
สถานการณ์เสมือนจริงในช่วงเวลาเรียน (Mean = 4.22, SD =
0.97) ดังแสดงในตารางที่ 2

อภิปรายผลการวิจยั

1. ความพึงพอใจในการเรียน ผลการวิจยั พบว่า กลุม่
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยู๋ในระดับสูง
(Mean = 4.88, SD = 0.21) หมายความว่า กลุม่ ตัวอย่างมี
ความพึงพอใจกับการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงใน
การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยที่
มีภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นอย่างมาก ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับ
ผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจ
ในการเรียนกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง5,10
เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจในการเรียนรายข้อ พบ
ว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ สือ่ การสอนทีใ่ ช้ในสถานการณ์
เสมือนจริงกระตุน้ และช่วยฉันในการเรียน และวิธกี ารทีผ่ สู้ อน
ของฉันใช้สอนสถานการณ์เสมือนจริงเหมาะสมกับวิธกี ารเรียน
ของฉัน ทัง้ นีส้ อดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ของ Kolb15 ทีเ่ ชือ่ ว่า การเรียนเป็นกระบวนการ โดยผูเ้ รียนจะ
สร้างความรู้ใหม่ผ่านประสบการณ์ท่ีผู้เรียนได้รับหรือสัมผัส
โดยตรง และการช่วยให้ผู้เรียนสามารถซึมซับและสกัดสิ่งที่
เรียนรูไ้ ด้ ผูส้ อนจะต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีกระบวนการคิดและ
กระบวนการสะท้อนคิด ทั้งนี้ อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจกับการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
เพราะการเรียนรูโ้ ดยวิธนี เ้ี ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการ
เรียนผ่านประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติการพยาบาลตาม
โจทย์สถานการณ์กบั หุน่ จำ�ลองทีม่ คี วามเสมือนจริงสูง ซึง่ เป็น
สือ่ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้เป็นอย่างดี จะเห็น
ว่า ภายหลังการฝึกปฏิบตั กิ บั หุน่ จำ�ลองทีม่ คี วามเสมือนจริงสูง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่สะท้อนคิดว่า “รูส้ กึ ตืน่ เต้น” และ “รูส้ กึ
ดี สนุก” กับการเรียนโดยวิธนี ้ี นอกจากนีก้ ลุม่ ตัวอย่างให้ขอ้ คิด

เห็นว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงผ่านหุน่ จำ�ลอง
ทีม่ คี วามเสมือนจริงสูง ช่วยให้เรียนรูไ้ ด้ดกี ว่าหุน่ จำ�ลองทีม่ คี วาม
เสมือนจริงตํา่ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยใช้
หุน่ จำ�ลองทีม่ คี วามเสมือนจริงตํา่ ในรายวิชาอืน่ มาก่อน สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การเรียนรูโ้ ดยใช้
สถานการณ์เสมือนจริงสูงมีความพึงพอใจในการเรียนมากกว่า
การเรียนการสอนโดยวิธอี น่ื ๆ5,7 ทัง้ นี้ การทีก่ ลุม่ ตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง อาจเป็น
เพราะว่าวิธีการเรียนการสอนแบบนี้สอดคล้องกับลักษณะ
การเรี ย นรู้ข องกลุ่ม ตั ว อย่ า งที่อ ยู่ใ นช่ ว งเจนเนอเรชั่น วาย
(Generation Y) ที่ขอบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและการ
ทำ�งานเป็นทีม ดังที่ Eckleberry-Hunt และ Tucciarone16
เสนอแนะว่า กลยุทธ์การสอนที่ประสบความสำ�เร็จสำ�หรับ
ผูเ้ รียนในช่วงอายุน้ี คือ การเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
การเรียนแบบร่วมมือ การอภิปรายกลุม่ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
และการสะท้อนคิด
2. ความมั่นใจในตนเองในการเรียน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความมัน่ ใจในตนเองในการเรียนโดยรวมอยูใ่ นระดับ
สูง (Mean = 4.42, SD = 0.39) หมายความว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีความมั่นใจในตนเองในการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือน
จริงในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวมาก ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมา4,5,7,8,11,17 ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ การทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
มีความมัน่ ใจในตนเองในการเรียนด้วยวิธกี ารนี้ เป็นเพราะกลุม่
ตัวอย่างได้ผา่ นการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
หัวใจล้มเหลวในภาคทฤษฎีมาก่อนแล้ว จึงทำ�ให้สามารถนำ�
ความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงได้ รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างได้รับการปฐมนิเทศ
เกีย่ วกับการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงจากคณะผูว้ จิ ยั
ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนล่วงหน้า ทำ�ให้เกิดความมั่นใจใน
ตนเองในการเรียนด้วยวิธนี ้ี ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ของ Kolb ที่ Hall7 นำ�มาประยุกต์ใช้ในการ
อธิบายกระบวนการสร้างความรู้จากการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงทางการศึกษาพยาบาลที่ว่า การที่ผ้เู รียนได้
รับประสบการณ์ทเ่ี ป็นรูปธรรมและแนวคิดทีเ่ ป็นนามธรรมจาก
การคิดเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ รียนในชัน้ เรียนโดยการสอนของผูส้ อนมา
ก่อน แล้วจึงมาผ่านกระบวนการทดลองทำ�โดยตรงจากการ
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เรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงและการสะท้อนคิดโดยการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ กระบวนการเหล่านี้สามารถสร้างความรู้
ให้ กั บ ผู้ เรี ย นได้ จึ ง ทำ � ให้ มี ค วามมั่ น ใจในการเรี ย นมากขึ้ น
นอกจากนี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสะท้ อ นคิ ด ว่ า การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
สถานการณ์เสมือนจริงช่วยให้กลุ่มตัวอย่างบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรูท้ ง้ั 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ช่วยส่งเสริม
ความซื่อสัตย์และการให้ข้อมูลตามจริง 2) ด้านความรู้ โดย
เพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินสภาพผูป้ ว่ ยและการพยาบาล
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะหั ว ใจล้ ม เหลว 3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา
ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์เกีย่ วกับปัญหาสุขภาพและอาการ
แสดงของผู้ป่วย การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของการพยาบาล
และการวางแผนปฏิบัติการพยาบาลที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์น้ันๆ 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ช่วยให้ผู้เรียนทราบบทบาทหน้าที่ของ
ที ม การพยาบาลและเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการทำ � งานเป็ น ที ม
5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิม่ พูนทักษะการคำ�นวณยา
ตามแผนการรักษาของแพทย์ให้กบั ผูป้ ว่ ยเพือ่ เตรียมยาได้อย่าง
เหมาะสม และทักษะการสื่อสารระหว่างทีมสุขภาพ และ
6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ช่วยเสริมสร้างทักษะ
การประเมินสภาพและการพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลว
จะเห็นว่า เมือ่ พิจารณาการประเมินความมัน่ ใจในการเรียนราย
ข้อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างประเมินว่า มีความมัน่ ใจว่าได้รบั การ
พัฒนาทักษะและได้รับความรู้ท่ีจำ�เป็นจากการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อนำ�ไปปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยได้
(Mean = 4.47, SD = 0.50) ซึง่ ผลของความมัน่ ใจในตนเองใน
การเรียนของกลุม่ ตัวอย่างส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างมีความมัน่ ใจใน
ตนเองเพิม่ ขึน้ ด้วย ดังนัน้ การเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือน
จริงสามารถส่งเสริมความมัน่ ใจในตนเองของผูเ้ รียน4,5,7,8,11,17,18
และการรับรูค้ วามสามารถแห่งตนในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล9
นอกจากนี้ กระบวนการสะท้อนคิดในขัน้ สรุปผลการปฏิบตั ยิ งั
สามารถช่วยพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคลินกิ ของนักศึกษา19
ทำ�ให้เกิดความมัน่ ใจในการเรียนและการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ได้มากขึน้ อีกด้วย
ข้อจำ�กัดในการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก จำ�นวน
32 คน และเป็นการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Conve-

nient sampling) ทัง้ นี้ เนือ่ งจากข้อจำ�กัดของจำ�นวนหุน่ จำ�ลอง
ที่มีความเสมือนจริงสูงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ และข้อจำ�กัดทางด้านเวลาของการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติท่ีมีวันปฐมนิเทศในวันแรกของการฝึกภาค
ปฏิบัติเพียงวันเดียว ดังนั้น จำ�นวนและวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีข้อจำ�กัดอาจส่งผลต่อการอ้างอิงผลการวิจัยไปใช้
ในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และ
สถาบันการศึกษาพยาบาลควรมีการนำ�รูปแบบการเรียนรูโ้ ดย
ใช้สถานการณ์เสมือนจริงนีไ้ ปใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อน
การฝึกปฏิบัติพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวให้กับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งมีการเพิ่มเติมโจทย์สถานการณ์เสมือนจริงอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับลักษณะวิชาภาคปฏิบตั ิ
ทางการพยาบาลวิชาอืน่ ๆ ให้มากขึน้ เพือ่ ส่งเสริมความพึงพอใจ
ในการเรียนและความมัน่ ใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ก่อนการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนักหรือการดูแลผู้ป่วย
ทีม่ ภี าวะวิกฤติและซับซ้อน
2. ผูบ้ ริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ควรส่งเสริม
ให้มกี ารจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงมากขึน้ ทัง้ นี้
ในการเรียนการสอนโดยวิธนี จ้ี ำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงความพร้อมใช้
ความเพียงพอและความเสมือนจริงสูงของปัจจัยสนับสนุนใน
การเรียน เช่น หุ่นจำ�ลองที่มีความเสมือนจริงสูง อุปกรณ์ท่ี
สอดคล้องกับโจทย์สถานการณ์และเสมือนจริง ห้องปฏิบตั กิ าร
เสมือนจริงที่มีมาตรฐานและมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมือน
กับแหล่งฝึก เช่น หอผูป้ ว่ ย หรือบ้านของผูป้ ว่ ย รวมทัง้ ควรมี
การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้องให้มี
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
อย่างต่อเนือ่ ง

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. ควรมีการศึกษาผลการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์
เสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลวในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ขี นาด
ใหญ่ขน้ึ เพือ่ ให้สามารถนำ�ผลการวิจยั ไปอ้างอิงในกลุม่ ประชากร
ทีม่ ขี นาดใหญ่ได้
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2. ควรมีการศึกษาผลของการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์
เสมือนจริงอืน่ ๆ เพิม่ เติม เช่น ความรู้ ทักษะทางการพยาบาล
และการตัดสินใจทางคลินิก รวมทั้ง ศึกษาปัจจัยที่มีความ
สั ม พั น ธ์ กับ การเรี ย นรู้โ ดยใช้ ส ถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง เช่ น
ลักษณะการเรียนของผูเ้ รียน เพือ่ ช่วยพัฒนาการเรียนรูว้ ธิ นี ใ้ี ห้
มีประสิทธิภาพและช่วยให้ผ้เู รียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชาและหลักสูตรทีก่ �ำ หนดได้

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ ทีใ่ ห้ทนุ สนับสนุนในการทำ�วิจยั ครัง้ นี้ และขอขอบคุณ
ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านในการทำ�ให้การวิจยั ครัง้ นีเ้ สร็จลุลว่ ง
ไปด้วยดี
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