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บทคัดย่อ

การตัดสินใจทางคลินิกเป็นทักษะที่มีความส�ำคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ�ำลองเสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดและความสามารถ
ในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 จ�ำนวน 31 คน กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 15 คน กลุ่ม
ทดลอง จ�ำนวน 16 คน นักศึกษากลุ่มทดลองเรียนโดยสถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง 2 ครั้ง ส่วนนักศึกษา
กลุม่ ควบคุมเรียนโดยวิธกี ารปกติ เครือ่ งมือประกอบด้วยแบบประเมินพฤติกรรมการสะท้อนคิดและแบบ
ทดสอบความสามารถการตัดสินใจทางคลินิก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ t-test ผล
การศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดของกลุ่มทดลอง หลังการเรียน (M = 44.69,
SD = 1.15) สูงกว่าก่อนเรียน (M = 39.13, SD = 1.63) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t (15)= 7.86, p < .01,
95% CI[-7.06, -4.05]) ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง
(M = 44.69, SD = 1.15) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (M = 38.20, SD = 3.16) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t(29)=
-4.54, p < .01, 95% CI[-9.38, -3.59]) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของ
กลุ่มทดลองหลังการเรียน (M = 26.75, SD = 4.34) สูงกว่าก่อนเรียน (M = 16.46, SD = 1.95) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (t (15)= -9.10, p <.01,95% CI[-12.68, -7.87]) และค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การตัดสินใจทางคลินิกของกลุ่มทดลอง (M = 26.75, SD = 4.34) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (M = 21.83, SD =
3.55) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t (29)= -3.43, p < .01, 95%CI [-7.84, -1.98]) ผลการศึกษาครั้งเป็นข้อมูล
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริงส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
ค�ำส�ำคัญ: สถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง, ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินกิ , พฤติกรรมการสะท้อน
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, พุทธชินราช
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, นครศรีธรรมราช
3
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, นครราชสีมา
1
Corresponding author: Email: duangjaimai@gmail.com
1
2

25

2.indd 57

27/12/2562 9:37:16

58

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 2 July - December 2019

The Effects of Using Simulation Based Learning and Reflective Thinking
SkillPromoting on Nursing Students’ Reflective Thinking Behaviorand Clinical
Decision-MakingAbilities
Duangjai Phormpayak, M.N.S.1 Waraporn Sattayawong, M.N.S1
Juthamas Rattana-Umpa M.Edu1 PawadeeHamtanon, Ph.D.2
Viliporn Rungkavat, Ph.D.3
(Received: August 9th, 2019; Revised: October 20th, 2019; Accepted 27th, 2019)

Abstract

Clinical decision-making is one of the crucial skills, especially in uncertain situation. The quasi-experimental
research aimed to examine the effects of using simulation based learning and reflective thinking skill
promoting on nursing students’ competency of reflective thinking behaviors and clinical decision-making
abilities. The samples were 31 third year nursing students enrolled in the subject nursing practice for
persons with health problems III. The control group was 15 students, and the experimental group was16
students. The experimental groups learned by the simulation-based learning method two times and the
control group learned by lecture method. The research tools consisted of the reflective behavior assessment form and the clinical decision-making test. Data were analyzed by using descriptive statistics and
t-test.The results of the study showed that after studying, the experimental group had significantly higher
scores of reflection behaviors (M = 44.69, SD = 1.15) than those before studying (M = 39.13, SD = 1.63,
t (15) = 7.86, p < .01, 95% CI [-7.06, -4.05]). The experimental group had significantly higher scores of
reflectionbehaviors(M= 44.68,SD = 4.60) thanthecontrolgroup(M=38.20,SD =3.16,t (29) =-4.54,p<.01,95%
CI [ -9.38, -3.59]). After studying, the experimental group had significantly higher scores of clinical
decision-making (M = 26.75, SD = 4.34) than those before studying (M = 16.46, SD = 1.95, t (15) = -9.10,
p <.01, 95% CI[-12.68,-7.87]). The experimental group had significantly higher scores of clinical
decision-making (M = 26.75, SD = 4.34) than the control group (M = 21.83, SD = 3.55, t (29) = -3.43,
p < .01, 95% CI[-7.84, -1.98]) The results of this study confirm the using simulation based learning
and reflective thinking skill promoting on nursing students.
Keywords: Simulation based, clinical decision-making abilities,reflective thinking behavior, nursing
students
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บทน�ำ

ปั จ จุ บั น สถานบริ ก ารสุ ข ภาพให้ ค วาม
ส�ำคัญ ในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
โดยเฉพาะกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเร่งด่วน
ซับซ้อน วิกฤต เฉียบพลัน ที่ต้องเร่งรีบให้การดูแล
ให้ทันเวลาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะ
ที่เสี่ยงต่อชีวิตจึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด
ได้ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งส�ำคัญคือความปลอดภัย
ของผู้ป่วย สภาการพยาบาลให้ความส�ำคัญในด้าน
พยาบาลผูป้ ว่ ยอย่างความปลอดภัยมาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีการประกาศเรื่อง มาตรฐานการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544 มาตรฐานที่ 3 การจัด
ระบบงานและกระบวนการให้บริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ข้อ 3.1 การบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ต้องค�ำนึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ (มาลี ค�ำคง, 2562)
การพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพ จึ ง มุ ่ ง ให้ ค วาม
ส�ำคัญในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย เนื่องจาก
พยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพ
ของผู้ป่วย ดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีความสามารถ
ในการใช้ความรู้ มีทักษะในการตัดสินใจที่เหมาะ
สมกับสถานการณ์ การตัดสินใจทางคลินิกจึงเป็น
ทักษะที่มีความส�ำคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่สามารถคาดเดา
ได้ ถ้าพยาบาลไม่สามารถประเมินการเปลีย่ นแปลง
ระบุปัญหาและให้การดูแลที่เหมาะสม อาจมีผล
กระทบต่อชีวิตผู้ป่วยได้ ดังนั้นความสามารถใน
การตัดสินใจทางคลินิก จึงมีผลต่อชีวิตและอัตรา
การรอดชีวิต (Bjork & Hamilton, 2011) แม้ว่า
การตัดสินใจทางคลินิกมีความส�ำคัญ แต่ยังพบ
ว่าพยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษาในสหรัฐอเมริกามี
ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกเพียงร้อย
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ละ 35 (Del Bueno, 2005) ปัญหาที่พบคือพยาบาล
ไม่ทราบว่าผู้ป่วยเกิดปัญหา ระบุข้อวินิจฉัยทาง
การพยาบาล ให้ ก ารพยาบาลและระบุ เ หตุ ผ ล
การให้การพยาบาลไม่ถูกต้อง ในประเทศไทยยัง
ไม่พบรายงานผลการประเมินความสามารถในการ
ตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล พบเพียง
การศึกษาเชิงคุณภาพในพยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษา
ใหม่ในต่างประเทศพบว่าพยาบาลใหม่รู้สึกว่าไม่มี
ความพร้อมในการตัดสินใจทางการพยาบาล (Dyess
& Sherman, 2009)
การเรียนการสอนทางการพยาบาล มุ่งให้
บัณฑิตมีการพัฒนาทักษะความสามารถ ในการ
ตัดสินใจทางคลินิก โดยผู้สอนหลักสูตรทางการ
พยาบาลเห็นตรงกันว่า การพัฒนาความสามารถ
ในการตั ด สิ น ใจทางคลิ นิ ก เป็ น ผลลั พ ธ์ ที่ ส� ำ คั ญ
และพึงประสงค์ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล (Glynn,
2012) ผู ้ ส อนจึ ง จั ด การเรี ย นสอนหลากหลาย
วิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ
ในการตัดสินใจทางคลินิก เช่น การสะท้อนคิด
การปฏิบัติ (Reflective practice) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ว่าสามารถพัฒนาทักษะส�ำคัญทางการพยาบาล เช่น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจทาง
คลินิกได้ (Maddison & Sharp, 2013) และการ
จั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานการณ์ จ� ำ ลองเสมื อ นจริ ง
เป็นการจัดการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจใน
สถานการณ์ที่ปฏิบัติ ช่วยในการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์
จริง ท�ำให้เกิดความมั่นใจก่อนการฝึกปฏิบัติในหอ
ผู้ป่วยจริง ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้เมื่อไปปฏิบัติ
กับผูป้ ว่ ย ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ยลดลง ท�ำให้
ผู้ป่วยปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (สุพรรณี กัณหดิลก และ
ตรีชฎา ปุ่นส�ำเริง, 2559)
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จากการทบทวนวรรณกรรมการจั ด
การเรียนการสอนโดยการทบทวนหลักฐานเชิง
ประจั ก ษ์ ใ นการใช้ ส ถานการณ์ จ� ำ ลองเสมื อ น
จริง โดยใช้หุ่นจ�ำลองสมรรถนะสูง พบว่ามีผล
ทางบวกในการพัฒนาผูเ้ รียนด้านการติดต่อสือ่ สาร
กั บ ผู ้ ป ่ ว ย การท�ำงานเป็นทีม ความสามารถใน
การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤต การคิดอย่าง
มี วิ จ ารณญาณ ทั ก ษะการเป็ น ผู ้ น� ำ และการให้
เหตุผลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยในถานการณ์
ที่ซับซ้อน (Lewis, Strachan, & Smith, 2012)
นอกจากนี้ มี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการจั ด การ
เรียน โดยใช้สถานการณ์จ�ำลองกับการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ในนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปีที่ 4 ในการ
ประเมินสภาพ และการจัดการผูป้ ว่ ยภาวะวิกฤติ พบ
ว่าการจัดการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำ� ลองเป็นวิธี
ที่ช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าใช้ปัญหา
เป็นหลัก (Steadman et al., 2006)
การจัดการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ�ำลอง
เสมือนจริง หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่จัดสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงทาง
คลินิก เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การตัดสินใจทางคลินิก
โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่น เกมคอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ ผู้ป่วยจ�ำลอง หุ่นปฏิบัติการเสมือน
จริง ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ออกแบบโดยการ
เลียนแบบสถานการณ์จริง เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูน้ ำ�
ไปสู่การแก้ปัญหา การออกแบบการเรียนรู้โดยการ
ใช้สถานการณ์เสมือนจริง มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
คือ การก�ำหนดวัตถุประสงค์ การสร้างสถานการณ์
รูปแบบของการปฏิบัติ การให้ข้อมูลสื่อสัญญาณ
การแก้ปัญหา การอภิปราย และการสะท้อนคิด
(สุพรรณี กัณหดิลก และตรีชฎา ปุ่นส�ำเริง, 2559)

25

2.indd 60

จากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง และ
มี ก ารอภิ ป รายโดยใช้ เ ทคนิ ค การสะท้ อ นคิ ด ใน
ขั้นตอนสรุป ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีการไตร่ตรอง
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติการ เรียนรู้วางแผนในการ
พัฒนาตนเอง และมีความสามารถในการตัดสินใจ
ทางคลินิกเพิ่มมากขึ้น
การสอนโดยใช้ เ ทคนิ ค การสะท้ อ นคิ ด
มี ป ระโยชน์ ทั้ ง ต่ อ ครู ผู ้ ส อนและนั ก ศึ ก ษา ด้ า น
ผูส้ อนท�ำให้ผสู้ อนสามารถประเมินความรู้ ทัศนคติ
และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
พบจุ ด บกพร่ อ งที่ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ตนเอง ซึ่ ง
ผู้สอนสามารถช่วยแก้ไขจุดบกพร่องนั้นได้อย่าง
ทันท่วงที ส่วนประโยชน์ด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียน
สามารถประเมินศักยภาพและจุดบกพร่องต่าง ๆ
ของตนเอง ค้นหาวิธีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และ
สามารถน� ำความรู ้ ท างทฤษฎี ไปสู ่ การปฏิ บั ติได้
(อั ศ นี วั น ชั ย , ชนานั น ท์ แสงปาก,และยศพล
เหลื อ งโสมนภา, 2560) แนวคิ ด การเรี ย นการ
สอนที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค สะท้ อ นคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
ในวิชาชีพพยาบาล คือแนวคิดการสะท้อนคิดของ
Gibbs (1998) มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การคิดทบทวน
รายละเอียดของเหตุการณ์โดยไม่มีการตัดสินหรือ
วิจารณ์ 2. ทบทวนความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ เหตุการณ์ทเี่ กิด
ขึ้น 3. การประเมินผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์
ว่ า มี อ ะไรดี ห รื อ ไม่ ดี ที่ เ กิ ด ในสถานการณ์ นั้ น
4. การคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามหลักเหตุผล โดย
การวิเคราะห์วา่ มีปจั จัยใดทีท่ ำ� ให้เหตุการณ์นนั้ ดีขนึ้
หรือแย่ลง 5. การสรุปการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นควรเป็น
อย่างไร และ 6. การคิดวางแผนน�ำไปสู่การน�ำไป
ปฏิบตั ใิ นอนาคต ถ้าพบกับสถานการณ์นนั้ อีกส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ มากขึ้น
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การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุ ท ธชิ น ราช ได้ จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการดู แ ลสุ ข ภาพแบบ
องค์รวม ให้แก่บุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติ
ระบบหายใจ การไหลเวี ย นเลื อ ดและน�้ ำ เหลื อ ง
สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลายระบบ
ทัง้ ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติและเรือ้ รัง ในส่วนการ
ฝึกภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนัก ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่
มีภาวะซับซ้อน และมักพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาร่วม
กันหลายๆระบบ ต้องการการดูแลทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ
และเร่งด่วน เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยมีอาการทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี พุ ท ธชิ น ราช
ได้จัดการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้า
ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยการฝึกทักษะที่
จ�ำเป็นในห้องฝึกปฏิบัติการ เช่น การดูแลผู้ป่วย
ที่ใช้ท่อช่วยหายใจ การช่วยฟื้นคืนชีพ แต่ยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน และยังไม่ได้น�ำการจัดการเรียน
การสอนโดยสถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริงมาร่วม
กับการสะท้อนคิด
ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงระดับสูง เพื่อ
จ�ำลองสถานการณ์การเรียนการสอนปฏิบัติการ
พยาบาลในผู ้ ป ่ ว ยภาวะวิ ก ฤตร่ ว มกั บ แนวทาง
การสะท้ อ นคิ ด ในวิ ช าการพยาบาลบุ ค คลที่ มี
ปัญหาสุขภาพ 3 โดยนักศึกษาจะได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้วยการฝึกในสถานการณ์จ�ำลอง 2
สถานการณ์ คือ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง และ
การพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ป ั ญ หาระบบหั ว ใจและ
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หลอดเลือด ซึ่งไม่เหมาะที่จะฝึกในสถานการณ์
จริง เนือ่ งจากนักศึกษายังไม่มปี ระสบการณ์ในเรือ่ ง
ดังกล่าว อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
การศึกษาครั้งนี้ประเมินผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม
การสะท้อนคิดและความสามารถในการตัดสินใจ
ทางคลินิก เพื่อน�ำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง
พัฒนาทักษะการตัดสินใจทางคลินกิ และทักษะการ
สะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลให้มปี ระสิทธิภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์งานวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการสะท้อน
คิดของนักศึกษาพยาบาลกลุม่ ทดลองก่อนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือน
จริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด
2. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการสะท้อน
คิดของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการสะท้อนคิด
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ตั ด สิ น ใจทางคลิ นิ ก ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลกลุ ่ ม
ทดลองก่ อ นและหลั ง การจั ด การเรี ย นการสอน
โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริม
ทักษะการสะท้อนคิด
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการ
สะท้อนคิด
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สมมุติฐานการวิจัย

1. พฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษา
พยาบาลกลุม่ ทดลอง หลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง ร่วมกับการส่งเสริม
การสะท้อนคิดสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการเรียนการ
สอน
2. พฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษา
พยาบาลกลุม่ ทดลอง หลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง ร่วมกับการส่งเสริม
การสะท้อนคิดสูงกว่ากลุ่มควบคุม
3. ความสามารถในการตั ด สิ น ใจทาง
คลินิกของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง หลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
ร่วมกับการส่งเสริมการสะท้อนคิดสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมการเรียนการสอน
4. ระดั บ ความสามารถในการตั ด สิ น ใจ
ทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือน
จริง ร่วมกับการส่งเสริมการสะท้อนคิดสูงกว่ากลุม่
ควบคุม

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ�ำลองเสมือน
จริง ของ สุพรรณี กัณหดิลกและตรีชฎา ปุ่นสําเริง
(2559) ที่น�ำรูปแบบการตัดสินใจทางคลินิกของ
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Tanner (2006) มาประยุกต์การออกแบบการเรียน
รู้ โดยใช้สถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง ประกอบ
ด้วย 4 ขัน้ ตอนคือ 1) การให้ความสนใจกับสิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้น 2) การตีความท�ำความเข้าใจว่าท�ำอะไร 3) การ
ตอบสนองโดยการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม และ 4) การ
สะท้อนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา และในขั้นตอน
ที่ 4) ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการสะท้อนคิดของกิบส์
(Gibbs’s reflective cycle) 6 ขั้นตอน (Gibbs ,1998)
คือ 4.1)การคิดทบทวนรายละเอียดของเหตุการณ์
โดยไม่มีการตัดสินหรือวิจารณ์ 4.2) ทบทวนความ
รู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4.3)การประเมินผล
กระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ มีอะไรดีหรือไม่ดีที่เกิด
ในสถานการณ์นั้น 4.4) การคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์
ตามหลักเหตุผล โดยการวิเคราะห์มปี จั จัยใดทีท่ ำ� ให้
เหตุการณ์นั้นดีขึ้นหรือแย่ลง 4.5) การสรุปการ
เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าแนวทางการแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นควรเป็นอย่างไร และ 4.6) การคิด
วางแผนน�ำไปสู่การน�ำไปปฏิบัติในอนาคต ถ้าพบ
กับสถานการณ์นั้นอีก ดังนั้นการเรียนรู้จากโดยใช้
สถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง จึงเป็นกระบวนการ
ทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้เกิดการคิดใคร่ครวญ ผ่านการ
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือน และกระบวนการ
สะท้อนคิด ส่งผลให้เกิดความสามารถในการตัดสิน
ใจทางคลินกิ และพฤติกรรมการสะท้อนคิด ดังภาพ
ที่ 1
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สถานการณ์ จําลองเสมือนจริง
1) การให้ความสนใจกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
2) การตีความทําความเข้าใจว่าทําอะไร
3) การตอบสนองโดยการตัดสิ นใจที่เหมาะสม
4) การสะท้อนการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนา โดยใช้รูปแบบการสะท้อนคิด
ของกิบส์ 6 ขั้นตอน 4.1) การคิดทบทวนรายละเอียดของเหตุการณ์
4.2) ทบทวนความรู ้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4.3) การประเมินผล
กระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ มีอะไรดีหรื อไม่ดีที่เกิดในสถานการณ์น้ นั
4.4) การคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามหลักเหตุผล 4.5) การสรุ ปการ
เรี ยนรู ้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ 4.6) การคิดวางแผนนําไปสู่ การ
นําไปปฏิบตั ิในอนาคต

- ความสามารถในการตัดสิ นใจ
ทางคลินิก
- พฤติกรรมการสะท้อนคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-experimental research) โดยใช้แบบแผน
การทดลองแบบ 2 กลุ่มวัดก่อนหลังการทดลอง
(Two-group pretest-posttest design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่
67 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 139 คน กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่
นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 67 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
3 จ�ำนวน 31 คน ซึ่งก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จาก Polit & Hungler (1995) ที่ก�ำหนดว่าการ
วิ จั ย กึ่ ง ทดลองควรมี ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด

25

2.indd 63

20-30 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่าง
ง่ า ยจากกลุ ่ ม ของนั ก ศึ ก ษาที่ ฝ ึ ก ภาคปฏิ บั ติ โดย
แต่ ล ะกลุ ่ ม มี ก ารคละนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย
สะสมระดับมากปานกลางและน้อย โดยมีเกณฑ์
การคั ด เข้ า คื อ 1) ลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ
การพยาบาลบุ ค คลที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพ 3 และ
2) ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มโครงการวิ จั ย และเกณฑ์
การคั ด ออก คื อ ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การเรี ย นการสอนได้ ต ลอดโครงการวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย
มีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง โดยให้นกั ศึกษาจ�ำนวน
15 คนแรกเป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการเรียนการ
สอนตามปกติและด�ำเนินการเก็บข้อมูลให้เสร็จ
สิน้ ก่อน เพือ่ ป้องกันการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง จากนัน้ ด�ำเนินการสุม่
กลุม่ ทดลองจ�ำนวน 16 คน ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
การวิ จั ย นี้ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยของ คณะกรรมการ
จริ ย ธรรมวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ เ ครื อ ข่ า ยภู มิ ภ าค
มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้หนังสือรับรองเลขที่
005/61 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการอธิบายและตอบ
ข้อสงสัยจากผู้วิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย
วิธีการวิจัย ความปลอดภัยหรืออันตรายอาจเกิด
ขึ้น รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย โดย
ละเอียดตามเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยพร้อม
ลงนามก�ำกับ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเป็นความ
ลับและน�ำเสนอผลการวิจัยเป็นแบบสรุปเท่านั้น
กลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยครั้ง
นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการ
วิจัย เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ (Scenario) และ
แผนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จ�ำลองเสมือน
จริงร่วมกับการส่งเสริมการสะท้อนคิด เรื่อง การ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยสถานการณ์เสมือน
จริ ง กลุ ่ ม ทดลองจะได้ เ รี ย นรู ้ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เสมือนจริง
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อนคิด
ของเชษฐา แก้วพรมและคณะ (2557) ที่แปลและ
พัฒนาจากแบบวัดของ Sobral (2005) มีข้อค�ำถาม
ทั้งหมด 14 ข้อ ลักษณะแบบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ มีค่าคะแนน 1- 4 ได้แก่ ไม่เคย
ท�ำ ท�ำนานๆครั้ง ท�ำบ่อยๆ และท�ำเป็นประจ�ำ
2. แบบประเมินการตัดสินใจทางคลินิก
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เป็นแบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (Modify Essay
Question [MEQ] ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง มีสถานการณ์
จ� ำ ลอง เสนอตามล� ำ ดั บ เหตุ ก ารณ์ โ ดยแยกเป็ น
ตอนๆ และให้ผู้เรียนท�ำแบบทดสอบตามล�ำดับ
เหตุการณ์ โดยมีค�ำถามที่วัดความสามารถในการ
ตัดสินใจทางคลินิก 4 ขั้นตอน ได้แก่ ความสามารถ
ในการรวบรวมข้ อ มู ล การประมวลข้ อ มู ล และ
ระบุปัญหา การตัดสินใจให้การพยาบาล และการ
ประเมินผลการพยาบาล แบบทดสอบเป็นข้อสอบ
คู่ขนาน 2 ชุด ชุดที่ 1 และ 2 แต่ละชุดประกอบด้วย
การช่วยฟื้นคืนชีพ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา
ระบบหัวใจและหลอดเลือด จ�ำนวน 2 สถานการณ์
แต่ละสถานการณ์มีค�ำถาม 4 ข้อ รวม 8 คะแนน
เต็ม 20 คะแนน การแปลผลคะแนนพฤติกรรมการ
สะท้อนคิด ดูจากคะแนนเฉลี่ยรวมว่าพฤติกรรม
ด้านใดมีคะแนนอยู่ในระดับใด โดยแต่ละด้านมี
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 4 – 20 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
		 1) แบบประเมิ น การตั ด สิ น ใจทาง
คลิ นิ ก ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เอง เป็ น แบบทดสอบ
MEQ ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจ
สอบความตรงด้ า นเนื้ อ หา (Content Validity)
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กั บ จุ ด ประสงค์ (Index of Item-Objective
Congruence) ผลการประเมินพบว่าค่าอยู่ระหว่าง
.8-1.0 จากนั้นน�ำข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับแก้ไข
เครื่ อ งมื อ ก่ อ นน� ำ ไปใช้ ต ่ อ ไปและน� ำ มาหา
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยน�ำ
ไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าจ�ำนวน 30 คน และตรวจสอบ
ค่าความเที่ยงโดยวิธีการของ Cronbach’s alpha
coefficient ได้เท่ากับ .87
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		 2) สถานการณ์ จ� ำ ลองเสมื อ นจริ ง
จ�ำนวน 2 สถานการณ์ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
สูง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เสมือนจริง ความสมบูรณ์ของสถานการณ์ โดย
เป็นพยาบาลและอาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และ
มีประสบการณ์ตามสถานการณ์จ�ำลอง และผู้ที่มี
ประสบการณ์การสอนโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด
จ�ำนวน 3 คน เป็นผู้เสนอแนะและข้อคิดเห็น ด้าน
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา การตัดสินใจ
ในการพยาบาล เทคนิคการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและ
การสะท้อนคิดจากนัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำมาปรับแก้ไขตามค�ำ
แนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ
		 3) แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อน
คิด มีค่าความเที่ยงโดยรวมด้วยวิธีการของครอน
บาก เท่ากับ .86 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ขอ
อนุญาตใช้เครือ่ งมือโดยไม่ได้ดดั แปลง จึงไม่ได้ตรวจ
สอบคุณภาพของเครื่องมือซ�้ำเนื่องจากใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็นนักศึกษาพยาบาลเช่นกัน และมีระดับ
เพียงมั่นในระดับสูง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อน
คิด และแบบประเมินการตัดสินใจทางคลินิก
2. ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมกลุ่มทดลอง
โดยการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงขั้นสูง
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเสมื อ นจริ ง ซึ่ ง มี หุ ่ น จ� ำ ลอง
สมรรถนะสู ง โดยกลุ ่ ม ทดลองจะได้ เ รี ย นรู ้ ใ น
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความจริง 2 สถานการณ์
คือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด
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ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมกลุ่มทดลอง เกี่ยว
กับการเรียนการสอนจากสถานการณ์จำ� ลองเสมือน
จริง และการสะท้อนคิด ดังนี1้ ) ผูว้ จิ ยั ทบทวนความ
หมายของการสะท้อนคิด ขั้นตอนการสะท้อนคิด
ตามแนวทางของ ที่ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน
ฝึกทดลองการสะท้อนคิดจากสถานการณ์ทกี่ ำ� หนด
ให้ สรุปผลการเรียนรู้โดยบันทึกการสะท้อนคิด
(Reflective journal) 2) ผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเรียนในสถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง และ
ชี้แจงให้ทราบถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่จะเรียนรู้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเรี ย นรู ้ แ ต่ ล ะสถานการณ์
เอกสารต�ำราทีค่ วรศึกษา และประเด็นค�ำถามส�ำคัญ
เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นค้ น คว้ า ความรู ้ ก ่ อ นที่ จ ะเข้ า เรี ย น
3) กลุม่ ทดลองเข้าเรียนรูก้ ารสอนโดยใช้สถานการณ์
จ�ำลองเสมือนจริง จ�ำนวน 2 สถานการณ์ ใช้เวลา
ประมาณสถานการณ์ละ 60 นาที ขั้นตอนการเรียน
รู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 3.1) ขั้นน�ำ
ผู้วิจัยปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียด (Prebriefed)
ใช้เวลา 20 นาที ในสถานการณ์แรก 3.2) ขั้นเรียน
รู้จากสถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง ผู้วิจัยทบทวน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แนะน�ำสถานการณ์และ
บทบาทของผู ้ เ รี ย น จากนั้ น แบ่ ง ผู ้ เ รี ย น 8 คน
ออกเป็น 2 กลุม่ กล่มุ ละ 4 คน เข้าเรียนรูส้ ถานการณ์
โดยก�ำหนดบทบาทเป็นพยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าเวร
หัวหน้าทีม และสมาชิกทีม ส่วนผู้เรียนที่เหลืออีก
4 คนจะเป็นผู้สังเกตการปฏิบัติของเพื่อน และใน
สถานการณ์ต่อมาผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มจะสลับบทบาท
การเป็นผู้แสดงและผู้สังเกตการณ์ ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ
ในสถานการณ์ (Scenario) ใช้เวลา15-20 นาที 3.3)
ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ (Debriefing) ใช้เวลา 20-30
นาที ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ผู้เรียนสะท้อนคิด กิจกรรม
ที่ได้ปฏิบัติในสถานการณ์ ตามบทบาทที่ตนได้รับ
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โดยผูว้ จิ ยั กระตุน้ ให้ผเู้ รียนสะท้อนคิดตามแนวทาง
ขั้นตอนการสะท้อนคิด 6 ขั้นตอน ของกิบป์
กลุ่มควบคุม จะได้รับการเรียนการสอน
ตามปกติ คือ การสอนที่อาจารย์ประจ�ำกลุ่ม เตรียม
ความรู้ในหลักการสะท้อนคิดให้กับนักศึกษาโดย
ใช้แนวทาง 6 ขัน้ ตอนของกิบป์ และฝึกการสะท้อน
คิดในการฝึกปฏิบัติจากอาจารย์ประจ�ำกลุ่ม โดย
สอดแทรกการสะท้อนคิด ในการประชุมปรึกษา
ก่อนหรือหลังการฝึกปฏิบัติประจ�ำวัน (Pre-post
conference) และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ�ำลอง
เสมือนจริงที่อาจารย์แต่ละกลุ่มก�ำหนดขึ้น และฝึก
ปฏิบตั ใิ นหอผูป้ ว่ ยหนักเป็นเวลา กลุม่ ละ 2 สัปดาห์
3. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนิน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและ
กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อนคิดและแบบ
ประเมินการตัดสินใจทางคลินิก ในวันสุดท้ายของ
สัปดาห์ที่ 2 การฝึกปฏิบัติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ตรวจ ตามข้อตกลงเบื้องต้นใน
การสถิติ ทดสอบการกระจายของข้อมูล ด้วย สถิติ
Spario-Wilk พบว่า มีการกระจายของข้อมูลเป็นโค้ง
ปกติผวู้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
วิเคราะห์ด้วยสถิติความถี่และร้อยละ
2. เปรี ย บเที ย บคะแนนพฤติ ก รรมการ
สะท้อนคิดและคะแนนความสามารถในการตัดสิน
ใจทางคลินิกของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำ� ลองเสมือน
จริงร่วมกับร่วมกับการส่งเสริมทักษะการสะท้อน
คิด ด้วยสถิติ Dependent T-test
3. เปรี ย บเที ย บคะแนนพฤติ ก รรมการ
สะท้อนคิด และคะแนนความสามารถในการตัดสิน
ใจทางคลินกิ ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมหลัง
การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ�ำลอง
เสมือนจริงร่วมกับร่วมกับการส่งเสริมทักษะการ
สะท้อนคิด ด้วยสถิติ In-dependent T-test

ผลการวิจัย

1. ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนพฤติ ก รรม
การสะท้ อ นคิ ด ของกลุ ่ ม ทดลอง หลั ง การเรี ย น
(M = 44.69, SD = 1.15) สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
(M = 39.13, SD = 1.63) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(t(15)= -7.86, p <. 01,95% CI[-7.06,-4.05) ดัง
ตารางที่ 1

27/12/2562 9:37:17

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 2 July - December 2019

11

67

11

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่ าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการสะท้ อนคิดของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองก่ อนและ
ตารางที
่ 1่ 1ดเปรี
ยยบเที
ยยบค่
กกรรมการสะท้
ดดของนั
ษาพยาบาลกลุ
ทดลองก่
น
หลั
งการจั
การเรี
ยนการสอนโดยใช้
สถานการณ์
เสมือนจริ อองร่นคิ
วมกั
บการส่กกศึศึงกกเสริ
มทักษะการสะท้
อนคิดออนและ
ตารางที
เปรี
บเที
บค่าาเฉลี
เฉลี่ยย่ คะแนนพฤติ
คะแนนพฤติ
รรมการสะท้
นคิ
ของนั
ษาพยาบาลกลุ
่ ม่มทดลองก่
และหลั
งการจั
ดการเรี
ยนการสอนโดยใช้
สถานการณ์
เสมื
อนจริ
ร่วมกั
บการส่
เสริ
กษะการสะท้
อนคิ
วแปร
ก่อนทดลอง สถานการณ์
ทดลอง
95%
Mean
หลังตัการจั
ดการเรี
ยนการสอนโดยใช้
เสมืหลั
องนจริ
งร่ วงมกั
บการส่
งเสริงCI
มทัforมกทัษะการสะท้
อt นคิ
ด ด df
ตัวแปร
กลุ่มควบคุม
กลุ
กลุ่ม่ มทดลอง
ควบคุม

ก่ อนทดลอง
Mean
SD
36.87
Mean 3.66
SD
39.133
1.63
36.87
3.66

*p< .05**39.133
p< .01 1.63
กลุ่มทดลอง

n
15n
16
15

Mean
38.20
Mean
44.69
38.20

หลังทดลอง
SD
3.16
SD
1.15
3.16

16

44.69

1.15

n
15n
16
15
16

95%Difference
CI for Mean
t
Difference
-2.43, -0.23
-2.59*
-7.06,
-7.86**
-2.43, -4.05
-0.23
-2.59*
-7.06, -4.05
-7.86**

df
14
15
14
15

*p< .05** p< .01
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง (M= 44.68,SD =
2. ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนพฤติ ก รรมการ (M = 38.20, SD = 3.16) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4.60)อสูนคิ
ง2.กว่ดค่หลั
ากลุ
ควบคุ
ม(M= 38.20,
= 3.16) อย่อานคิ
ยั สํง=าการทดลอง
คั-4.54,
ญทางสถิ
ิ .01,95%
(t(29) ่ม=ทดลอง
-4.54,
p<
CI[-=
าเฉลี
่ยของคะแนนพฤติ
กSD
รรมการสะท้
ดนหลั
(M=.01,95%
44.68,SD
(tงมี(29)
p <ตของกลุ
CI[-9.38,
-3.59])
สะท้
ง่มการทดลอง
ของกลุ
่ ม ทดลอง
9.38,
ดมดั(M=
งตารางที
2 SD
งตารางที
่ 2 = -4.54, p< .01,95% CI[(M
= -3.59])รายละเอี
44.68,
SD่มควบคุ
= ย4.60)
สูง38.20,
กว่า่ กลุ
่มควบคุ
4.60)
สู งกว่ากลุ
= 3.16)ม อย่ารายละเอี
งมีนยั สํายคัดญดัทางสถิ
ติ (t(29)
9.38, -3.59])รายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2่ 2เปรี
บเทียยบค่
บค่าาเฉลี
เฉลีย่ ย่ คะแนนพฤติ
คะแนนพฤติกกรรมการสะท้
รรมการสะท้อนคิ
อนคิดของนั
ดของนักศึกกศึษาพยาบาลระหว่
กษาพยาบาลระหว่
างกลุ
่ มควบคุ
ตารางที
เปรียยบเที
างกลุ
ม่ ควบคุ
มม
และกลุ
ดดการเรี
ยยนการสอนโดยใช้
สสถานการณ์
สมื
และกลุ
การจั
การเรี
นการสอนโดยใช้
ถานการณ์
เสมืออนจริ
งร่ร่ววมกั
มกับบการสะท้
การสะท้อาอนคิ
นคิด่ดมควบคุม
ตารางที่ม่ มทดลองหลั
่ ทดลองหลั
2เปรี ยบเทีงยงการจั
บค่
าเฉลี
ย่ คะแนนพฤติ
กรรมการสะท้
อนคิดเของนั
กนจริ
ศึกงษาพยาบาลระหว่
งกลุ
ตัวแปร
กลุ่มดควบคุ
กลุส่มถานการณ์
ทดลอง เสมือนจริ
95%งร่CIวมกั
forบMean
t ด
และกลุ
่ มทดลองหลังการจั
การเรีมยนการสอนโดยใช้
การสะท้ อนคิ
ตัวแปร
ก่อนทดลอง
หลั
ทดลอง
ก่องนทดลอง

**
.01
หลัp<
งทดลอง

กลุ่มควบคุม
Mean
SD
36.86
Mean 3.66
SD
38.20
3.16
36.86
3.66

n
15n
15
15

38.20

15

3.16

Mean
39.12
Mean
44.69
39.12

กลุ่มทดลอง
SD
6.53
SD
1.15
6.53

n
16n
16
16

44.69

1.15

16

95%Difference
CI for Mean
t
Difference
-6.18, 1.66
-1.17
-9.38,
-4.54**
-6.18,-3.59
1.66
-1.17
-9.38, -3.59
-4.54**

df

df
29
29
29
29

เฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการตั
ดสิ นใจทางคลิ
นิกของกลุ
งการเรี
** p< .01
(M = 16.46,
SD = 1.95)
อย่างมีน่มัยทดลองหลั
ส�ำคัญทางสถิ
ติ ยน
3. ค่า2.เฉลีค่่ยาของคะแนนความสามารถใน
=ิก26.75,
SD
= 4.34) สู งกว่
ยน(M=
=นิก1.95)
อย่
นยั สําคั-7.87])
ญงทางสถิ
(t(15)=
p SD
<.01,95%
CI[-12.68,
การตัดสินใจทางคลิ
ของกลุ
่มทดลองหลั
การาก่อนเรี
่มางมี
2. (M
ค่านเฉลี
่ยของคะแนนความสามารถในการตั
ดสิ-9.10,
น16.46,
ใจทางคลิ
ของกลุ
ทดลองหลั
การเรี ยตนิ
รายละเอี
ยด16.46,
ดังตารางที
เรียน (M = 26.75,(t(15)=
=-9.10,p<.01,95%
4.34)SDสูง=กว่4.34)
าก่อนเรี
ยนาก่อถึนเรี
-12.68
ง -7.87])
ยSD
ด ดั=ง่ 3ตารางที
(MSD= 26.75,
สูCI[
งกว่
ยน(M=รายละเอี
1.95) อย่่ 3างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(t(15)= -9.10,p<.01,95% CI[-12.68 ถึง -7.87])รายละเอียด ดังตารางที่ 3
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ตารางที
ตารางที่ ่ ่3เปรี
3 เปรียยยบเที
บเทียยยบค่
บค่าาาเฉลี
เฉลีย่ย่ ย่ คะแนนความสามารถในการตั
คะแนนความสามารถในการตัดดดสิสิสินนใจทางคลิ
ใจทางคลินนิกกิ ของนั
ของนักกศึศึกกษาพยาบาลกลุ
ษาพยาบาลกลุ่ มม่
ตารางที
3เปรี
บเที
บค่
เฉลี
คะแนนความสามารถในการตั
ทดลองก่
ถานการณ์
เเสมื
นจริ
มกั
การส่
เสริ
ษะการ
ทดลองก่อออนและหลั
นและหลังงงการจั
การเรียยนการสอนโดยใช้
ทดลองก่
นและหลั
การจัดดการเรี
การเรี
นการสอนโดยใช้สสสถานการณ์
ถานการณ์เสมื
สมือออนจริ
นจริงงงร่ร่ร่วววมกั
มกับบบการส่
การส่งงงเสริ
เสริมมมทัทัทักกกษะการ
ษะการ
สะท้อออนคิ
นคิดดด
สะท้
สะท้
นคิ
ตัตัววแปร
แปร

กลุ
กลุ่ ม่มควบคุ
ควบคุมม
กลุ
กลุ่ ม่มทดลอง
ทดลอง

ก่ก่ออนทดลอง
นทดลอง

Mean
Mean
16.33
16.33
16.46
16.46

SD
SD
2.93
2.93
1.95
1.95

หลั
หลังงทดลอง
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nn
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15
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SD
SD
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4.34
4.34
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-7.87
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15
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29
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เฉลีาเฉลี
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ยบเที
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กล่
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เสมื
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ประเมินศักยภาพของตนเอง เรียนรู้จุดบกพร่อง
ของตนเอง และค้นหาวิธีการแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่ง
ขึ้น (กรรณิกา วิชัยเนตร, 2560) นอกจากนี้ การ
เรียนโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยอาศัย
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
มีวิจารณญาณโดยใช้ข้อมูลที่แหล่งข้อมูลที่หลาก
หลาย (เชษฐา แก้วพรม, อรัญญา บุญธรรม, ลลนา
ประทุม, และโสภิณสิริ ยุทธวิสุทธิ, 2557) และจาก
การรายงานการสะท้อนคิดของนักศึกษา พบว่า
นักศึกษาสามารถสะท้อนถึงจุดบกพร่องและจุดเด่น
ที่ตนเองปฏิบัติได้ และยังบอกแนวทางการพัฒนา
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการตัดสินในทางคลินิก
ของนักศึกษากลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ขณะ
ที่คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจทาง
คลินิกก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน การเรียน
ภาคปฏิ บั ติ ใ นหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต เป็ น สถานการณ์
ใหม่ที่นักศึกษายังไม่คุ้นเคย เนื่องจากมีอุปกรณ์
ต่างๆ อีกทั้งผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก เป็นผู้ป่วย
ที่อยู่ในภาวะวิกฤต มีความซับซ้อนในภาวะโรค
และกระบวนการดูแลผู้ป่วยมีทั้งอุปกรณ์และขั้น
ตอนที่ต้องอาศัยความรู้ ความถูกต้องและแม่นย�ำ
ดังนั้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จ�ำลองเสมือน
จริงขั้นสูง ที่มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง
นักศึกษาจะได้ฝึกรวบรวมข้อมูล ประเมินสภาพ
ระบุ ป ั ญ หา ลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล และการ
ประเมินในห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง ซึ่งไม่
สามารถฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง ได้ โ ดยไม่
ฝึกประสบการณ์มาก่อน เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นสูง ส่งผลให้นักศึกษากล้าที่จะเรียนรู้ ที่ส�ำคัญ
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คือนักศึกษาได้มีโอกาสที่จะคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทผี่ า่ นมา ได้สะท้อนคิดด้วยตนเอง และ
ได้รบั ข้อมูลการสะท้อนกลับจากเพือ่ นและอาจารย์
ผ่ า นการอภิ ป ราย ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาทั ก ษะ
การให้เหตุผลทางคลินิกความสามารถวางแผน
ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการตัดสินใจทาง
คลินิกที่ดียิ่งขึ้น (สุพรรณี กัณหดิลก และตรีชฎา
ปุ ่ น สํ า เริ ง , 2559) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรร, และโชติกา
ภาษีผล (2560) ทีพ่ บว่าการจัดการเรียนการสอนโดย
การสะท้อนคิดส่งเสริมความสามารถในการตัดสิน
ใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลได้ และเป็นไป
ในทางเดียวกันกับการศึกษาของ Lewis (2012)
และ Lasater(2007) ที่ ไ ด้ ท บทวนหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ ในการศึกษาผลของการใช้หุ่นจ�ำลอง
สมรรถนะสู ง (High fidelity simulation) ต่ อ
การพัฒนาทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคในนักศึกษา
พยาบาล พบว่าสถานการณ์จ�ำลองมีผลทางบวกใน
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้
เหตุผลทางคลินิก ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์
ที่ซับซ้อนได้
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เรียนด้วยสถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง ช่วยในการ
พัฒนาพฤติกรรมการสะท้อนคิดและความสามารถ
ในการตัดสินใจทางคลินิก อาจารย์พยาบาลจึงควร
น�ำวิธีการสอนดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลมากขึ้น โดยจัดให้มีการสอนด้วย
วิธกี ารนีซ้ ำ�้ หลายๆ ครัง้ เพือ่ ให้ผเู้ รียน เกิดทักษะการ
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2. ควรมีการศึกษาในกลุ่มอื่น เช่น กลุ่ม
นักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติในรายวิชาอื่นๆ
กลุ่มพยาบาลที่เข้าท�ำงานใหม่ควรศึกษาการเรียน
ด้วยสถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง ในรายวิชาอื่นๆ
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