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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึ่งทดลอง (Quasi-experimental longitudinal without control groups research)      
แบบหนึ่งกลุ่มวดัก่อนและหลงัการทดลอง (one group pretest-posttest research design) มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษา     
ผลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณ์จ าลองต่อความรูแ้ละทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลผูป่้วยทีม่ภีาวะชอ็ค กลุ่มตวัอย่าง
คอืนักศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที่ 3 วิทยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคามที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิาการพยาบาล
บุคคลที่มปัีญหาสุขภาพ 3 ปีการศกึษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 101 คนเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั คอื แบบวดั
ความรู ้แบบประเมนิทกัษะ วเิคราะหข์อ้มลู โดยหาค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท ี
ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของนักศึกษาหลงัได้รบัการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองสูงกว่าก่อนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั .05 ค่าเฉลีย่คะแนนทกัษะของนักศกึษาหลงัไดร้บัการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลองสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตที่ที่ระดบั .05 ผลการวิจยันี้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์จ าลองส าหรบันกัศกึษาพยาบาลและช่วยใหน้กัศกึษาเกดิความมัน่ใจในการฝึกปฏบิตังิาน 
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Abstract 
 This quasi-experimental longitudinal without control groups research aimed to determine the effects of high 
– fidelity simulation based learning on  knowledge and nursing skill for patient with shock among nursing students 
of Srimahasarakham nursing college. Research sampling was 101 third year nursing students who enrolled in 
subject of Nursing Care of Persons with Health problems III in semester, academic year 2017. The instruments 
used in this study comprised the Knowledge Test and the Student Satisfaction and Nursing Skill for Patient with 
Shock. Descriptive statistics and t-test were used for data analysis. Results of this study showed that 1) the 
mean score of knowledge after experiment were significantly higher than that before the experiment (p<05), 2) 
the mean score of nursing skill for patient with shock were significantly higher than that before the experiment 
(p<05). The results of study can be used for promoting high- fidelity simulation based learning for nursing 
students can promote nursing students self-efficacy in providing nursing care. 
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1. บทน า 
 ความส าคญัของการจดัการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered teaching) 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
บญัญตัไิว้ว่า “การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่า นักเรยีน
ทุกคนมีความรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผูเ้รยีน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ” 
(คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2553) ดงันัน้ การ
จดัการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษาต้องด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนโดยมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
ส าคญัต้องจดัให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกปฏบิตัไิด ้คดิเป็น ท าเป็น รกัการเรยีนรูแ้ละเกดิการใฝ่
รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ สิ่งส าคญัที่สามารถเชื่อมโยง
ระหว่างครูผู้สอนและนักศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอน อกีประการหนึ่งคอื การจดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
เนื้อหาที่เรยีนท าให้เกดิประโยชน์และประสบการณ์การ
เรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างด ี(อจัฉรา กติตวิงศว์สิทุธิ ์
,2557) 
  การผลติบณัฑติพยาบาลทีม่คีุณภาพใหส้อดคลอ้ง
กับความต้อ งการของสัง คม  และร ะบบสุ ขภาพ
เปลีย่นแปลงไป  เป็นบทบาทหน้าทีข่องบุคคลทุก ๆ ฝ่าย
ทีต่อ้งร่วมมอืกนั  ทัง้ดา้นกระทรวงสาธารณสุข  สภาการ
พยาบาล สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งใน
ปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการ
พยาบาล ขณะที่จ านวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น  และ
ภาวะการเจบ็ป่วยมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ จ าเป็นอย่างยิง่
ที่พยาบาลต้องเป็นบุคลากรที่มีทัง้  ความรู้  ทักษะ
ความสามารถ เขา้ใจสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาทาง
สุขภาพไดอ้ย่างถูกต้องและทนัท่วงท ี สภาการพยาบาล
มคีวามตระหนักถึงปัญหาดงักล่าวจึงมีนโยบายที่จะให้
สถานศกึษาพยาบาลมกีารพฒันาศกัยภาพของพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัด
กระบวนการเรยีนรูท้ีม่กีารฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การ
จดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา การจดักจิกรรมที่ให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิหท้ าได ้
คดิเป็น ท าเป็น  

 ภาวะช็อคเป็นภาวะที่พบบ่อยและมีอัตราการ
เสยีชีวติสูง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รบัการวินิจฉัยและ
การรักษาล่าช้า ผู้ป่วยช็อคส่วนใหญ่ มักมีปัญหาโรค
ประจ าตวั เช่น เบาหวาน โรคหวัใจ ซึง่อาจท าใหก้ารดูแล
รกัษาผู้ป่วยเหล่านี้มีความซบัซ้อนมากขึ้นและมีโอกาส
เกดิภาวะแทรกซอ้นไดง้่ายขึน้ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่
ที่พยาบาลควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้  อันจะ
น าไปสูก่ารใหก้ารพยาบาลทีถู่กตอ้งรวดเรว็ ลดอตัราการ
เสยีชวีติ และเกดิภาวะแทรกซอ้นน้อยลง (กฤตตกิา  พล
สภุาพพจน์,2553) 
 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งท าหน้าที่ผลิต บุคลากรทางด้าน
สาธารณสขุ มุ่งเน้นใหบ้ณัฑติมสีมรรถนะในการคดิอย่าง
มวีจิารณญาณ สถาบนัจงึต้องมกีารจดัการเรยีนการสอน 
และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน และ มีเป้าหมายที่จะ
ปรับ เปลี่ ยน  กา ร เ รียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆที่
นอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายของการจดัการเรยีนการสอนในยุคศตวรรษที ่
21 ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้รอบตัว เน้น
ความส าคัญทัง้ความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี(วจิารณ์ พานิช,2555) 
 การจดัการเรยีนการสอนดว้ยสถานการณ์จ าลอง 
(Simulation Based Learning) เป็นการจดัการเรยีนการ
สอนรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้สมัผัสประสบการณ์ทาง
คลนิิกผ่านการเรยีนรู้ในสภาพแวดล้อมเสมอืนจรงิ หาก
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม จะส่งผลให้
ผูเ้รยีนมศีกัยภาพตามผลลพัธท์ี่คาดไว้ การฝึกฝนซ ้าไป
ซ ้ามาผ่านสถานการณ์จ าลองก่อนทีจ่ะไปปฏบิตักิบัผูจ้รงิ
นี้เอง ช่วยให้ผู้เรยีนลดระยะเวลาการเรยีนรู้ที่จะต้องไป
ปฏิบัติจริงกบัผู้ป่วย ส่งผลให้โอกาสเกิดอันตราย การ
บาดเจบ็ ภาวะแทรกซอ้นจากการดูแลรกัษาผูป่้วยลดลง
ตามล าดับ ท าให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการดูแล
รกัษามากขึน้ นอกจากนี้ผูเ้รยีนยงัสามารถฝึกทกัษะของ
ตน เองภาย ใต้สภาพแวดล้อมที่ ป ลอดภัย  ( safe 
environment) เนื่องจากสามารถท าผิดพลาด และ
สามารถแกไ้ขทกัษะของตนเองไดจ้นสมบูรณ์ภายใต้การ
ดูแลและให้ค าแนะน าของผู้สอน ทัง้ยังสามารถหยุด
สถานการณ์ได้ทุกเมื่อหากผู้เรยีนปฏบิตัิผดิพลาดอย่าง
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รุนแรง เพื่อแกไ้ขทศันคตหิรอืแนวคดิของผูเ้รยีนก่อนแลว้
จงึใหเ้ริม่ปฏบิตัใิหม่จนถูกต้อง ส่งผลใหล้ดความเสีย่งต่อ
การท าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยจรงิ นอกจากนี้ยงั
เสริมสร้างความมัน่ใจและความเคยชินต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ท าให้ผู้เรียนมีสติ ไม่ตื่นเต้น และมีสมาธิกับ
เหตุการณ์จรงิ  (ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์, 2558) 
            ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองต่อความรู้และ
ทักษะปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล ชัน้ปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม เพื่อน าผลทีไ่ดม้าเป็นขอ้มูลในการวางแผน
พฒันาการเรยีนการสอน ส าหรบัผูป่้วยทีม่ภีาวะชอ็คแก่
นกัศกึษาพยาบาลต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 เพื่ อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สถานการณ์จ าลองต่อความรู้และทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลผูป่้วยทีม่ภีาวะชอ็ค 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 รปูแบบการวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
experimental longitudinal without control groups 
research) แบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง 
(one group pretest-posttest research design) ศกึษา
ผลของการจดัการเรยีนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง ต่อ
ความรูแ้ละทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลผูป่้วยทีม่ภีาวะชอ็ค
ของนักศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่3 วทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศกึษา 2560  
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ 
คอืนักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที่ 3 
ของวทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคามทีล่งทะเบยีนเรยีน
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 ปี
การศกึษา 2560 ภาคการศกึษาที ่1จ านวน 101 คน 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการท าวิจยั  
 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ประกอบดว้ยขอ้มลู เพศ อายุ เกรดเฉลีย่ 

 2. แบบทดสอบความรูเ้รื่องการพยาบาลผูป่้วยทีม่ี
ภาวะช็อค เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นโดยศึกษา
จากต าราและจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม
ดว้ยตนเอง ได้แบบวดัทัง้หมด 20 ขอ้ ม ี4 ตวัเลอืก ถ้า
ตอบในข้อที่ถูก ได้ 1 คะแนน ตอบในข้อที่ผิดได้ 0 
คะแนน คะแนนรวมตัง้แต่ 0-20 คะแนน  
 3. แบบประเมนิทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลผูป่้วยที่
มภีาวะชอ็ค แบบประเมนิทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยศกึษาจาก
ต าราและจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยผู้วจิยัเป็นผู้ให้คะแนน แบบประเมิน
เป็นแบบ check list ไดแ้บบวดัทัง้หมด 10 ขอ้ ถ้าปฏบิตัิ
ในขอ้ทีถู่ก ได ้1 คะแนน ปฏบิตัิในขอ้ที่ผดิได ้0 คะแนน 
คะแนนรวมตัง้แต่ 0 - 10 คะแนน  
3.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจ ัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ 
เกรดเฉลีย่ วเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนาดว้ยสถติ ิความถี ่
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  2. ข้อมูลความรู้ของนักศึกษาพยาบาลก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ าลองในการพยาบาลผูป่้วยทีม่ภีาวะชอ็ค วเิคราะหโ์ดย
ใชส้ถติ ิPaired t-test 
  3. ข้อมูลทักษะปฏิบัติการพยาบาลของ
นกัศกึษาพยาบาลก่อนและหลงัการจดัการเรยีนการสอน
โดยใช้สถานการณ์จ าลองในการพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ภาวะชอ็ค วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติ ิPaired t-test 
  4. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ รายงาน
ขอ้มูลในภาพรวม โดยใชต้าราง และแผนภาพขอ้มูลเชงิ
คุณภาพ รายงานผลการวเิคราะห์สาระในภาพรวม โดย
ไม่เปิดเผยขอ้มลูเฉพาะของกลุ่มตวัอย่าง 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาน าเสนอด้วยค่าเฉลี่ย 
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสงูสดุและค่าต ่าสดุ ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่ 1  จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามขอ้มลูสว่นทัว่ไป (n = 101) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน รอ้ยละ 
เพศ   

ชาย 16 15.84 
หญงิ 85 84.16 

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม     
        Mean ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.28  -  3.53 2.83  

 
 จากตารางที ่1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาครัง้นี้ 
มีเพศชายและเพศหญิงในจ านวนที่แตกต่างกัน โดย
แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 16 ราย คดิเป็นร้อยละ 15.84 
เพศหญงิจ านวน 85 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 84.16  ผลการ

เรยีนเฉลีย่สะสมอยู่ในช่วง  GPA 2.28 – 3.53 ค่าเฉลีย่
เท่ากบั  2.83 
4.2 ค่าเฉล่ียคะแนนความรูแ้ละทกัษะของนักศึกษา

พยาบาลก่อนและหลงัได้รบัการสอนโดยใช้

สถานการณ์จ าลอง 

 

ตารางที ่ 2  เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนความรูใ้นการใหก้ารพยาบาลผูป่้วยทีม่ภีาวะชอ็คก่อนและหลงัการสอนโดยใช้

สถานการณ์จ าลอง  (n= 101) 

 

ความรู ้                                     M                     SD                   t                         df          p-value 

ก่อนเรยีน                          11.51             2.827          12.939          100         0.000* 

หลงัเรยีน                           16.89            3.259 

  * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
   จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของ
นักศึกษาหลงัได้รบัการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง
ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่3 มี
ค่าคะแนนเฉลีย่ ( = 16.89 และ  = 3.259) สงู
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( = 
11.51 และ = 2.827) จากการวิเคราะห์พบว่า 

ค่าเฉลีย่คะแนนความรูเ้รื่องการใหก้ารพยาบาลผูป่้วยทีม่ี
ภาวะชอ็คของนักศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ
ชัน้ปีที่ 3 หลังได้รับการการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ าลองสูงกว่าก่อนได้รบัการสอนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  

 
ตารางที ่ 3 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลผูป่้วยทีม่ภีาวะชอ็คก่อนและหลงัการสอนโดยใช้

สถานการณ์จ าลอง  (n= 101) 

 

ทกัษะ                                       M                     SD                  t                       df          p-value 

ก่อนเรยีน                          3.84              4.349          8.861          100         0.000* 

หลงัเรยีน                           7.76             0.896 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 S.D.
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  จ ากต า ร า งที่  3 ค่ า เ ฉ ลี่ ย ค ะ แนนทักษ ะ
ปฏบิตักิารพยาบาลของนักศกึษาหลงัได้รบัการสอนโดย
ใช้สถานการณ์จ าลองของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่3 มคี่าคะแนนเฉลีย่ (  = 7.76 
และ  = 0.896) สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน มี
ค่าคะแนนเฉลีย่ (  = 3.84 และ = 4.349) จาก
การวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติ
พยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่3 หลงัไดร้บัการการสอน
โดยใชส้ถานการณ์จ าลองสงูกว่าก่อนไดร้บัการสอนอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จ าลองต่อความรู้และทักษะปฏิบัติการพยาบาล
ผูป่้วยทีมี่ภาวะชอ็ค  
  จากการวจิยั พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของ
นกัศกึษาหลงัไดร้บัการทดลองสงูกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะของ
นกัศกึษาหลงัไดร้บัการทดลองสงูกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นั ย ส า คัญทางสถิติที่ ร ะ ดับ  .05 แสดงว่ ากา ร ใ ช้
สถานการณ์จ าลองสามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคของนักศึกษา
พยาบาลได ้ทัง้นี้เพราะการใชส้ถานการณ์จ าลองเป็นการ
จดัการเรียนการสอนที่พยายามให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้จาก
สถานการณ์ทีม่คีวามใกลเ้คยีงความเป็นจรงิมากทีส่ดุการ
สร้างกจิกรรมสถานการณ์จ าลองมจีุดมุ่งหมายเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของ Jones (1983) โดยสร้าง
สถานการณ์จ าลองขึน้ในหอ้งเรยีนเสมอืน แลว้ใหผู้เ้รยีน
แสดงบทบาทของตนเองตามสถานการณ์ที่ก าหนดแล้ว
ใหแ้สดงความคดิเหน็ อภปิรายและตอบค าถามเกีย่วกบั
เน้ือหา เรื่องราวทีแ่สดง จากนัน้ผูเ้รยีนสรุปสิง่ทไีดเ้รยีนรู ้
และผู้สอนสรุปเพิม่เตมิ ท าให้ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์และ
เรื่องราวทีแ่สดงท าใหเ้กดิความสนใจและเขา้ใจเรื่องราวที่
ได้เรยีนรูด้ขี ึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของทศินา แขมณี 
(2548) กล่าวว่า วธิกีารสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลองคอื
กระบวนการทีผู่ส้อนใชใ้นการเรยีนช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด โดยผูเ้รยีนลงไปเล่นใน
สถานการณ์ที่มบีทบาทข้อมูล กติกาการเล่น ที่สะท้อน

ความเป็นจริง และปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ ใน
สถานการณ์นัน้ โดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพคล้ายข้อมูลใน
ความเป็นจริง ในการตัดสนิใจแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งการ
ตดัสนิใจส่งผลถึงผู้เล่นในลกัษณะเดียวกนั กบัที่เกิดใน
สถานการณ์จริง อธิบายได้ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์การสะท้อนคิด ประสบการณ์และการ
สรุปผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในการ
จดัการเรยีนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง นอกจากนี้
ผู้ เ รียนยัง สามารถ ฝึกทักษะของตน เองภาย ใ ต้
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (safe environment) 
เนื่องจากสามารถท าผดิพลาด และสามารถแก้ไขทกัษะ
ของตนเองไดจ้นสมบรูณ์ภายใตก้ารดแูลและใหค้ าแนะน า
ของผูส้อน ทัง้ยงัสามารถหยุดสถานการณ์ไดทุ้กเมื่อหาก
ผู้เรียนปฏิบตัิผิดพลาดอย่างรุนแรง เพื่อแก้ไขทศันคติ
หรอืแนวคดิของผู้เรยีนก่อนแล้วจงึให้เริม่ปฏบิตัิใหม่จน
ถูกต้อง  ส่งผลให้ลดความเสี่ย ง ต่อการท า ให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยจริง นอกจากนี้ยงัเสริมสร้าง
ความมัน่ใจและความเคยชนิต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท าให้
ผู้เรียนมีสติ ไม่ตื่นเต้น และมีสมาธิกับเหตุการณ์จริง  
(ตรภีพ เลศิบรรณพงษ์, 2558) สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของสบืตระกูล ตนัตลานุกูล และคณะ (2559) ศกึษาผล
ของการ ใช้สถานการณ์จ าลองที่มี ต่ อการพัฒนา
ความสามารถในการปฏบิตัิการรกัษาพยาบาลเบื้องต้น
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีที่  4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล
รักษาพยาบาลเบื้องต้นมากขึ้นหลังจากได้รับการใช้
สถานการณ์จ าลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
นกัศกึษามคีวามสามารถในการปฏบิตักิารรกัษาพยาบาล
เบื้องต้นมากกว่านักศกึษาทีไ่ม่ได้รบัการใช้สถานการณ์
จ าลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของสมจติต ์ สนิธุชยั และคณะ (2559) ศกึษาผลของการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงต่อ
ความรู้ ความพึงพอใจและความมัน่ใจในตนเองของ
นกัศกึษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุร ี
ผลการศึกษาพบว่า นักศกึษาพยาบาลที่ได้รบัการสอน
โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ สูงกว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีปกติต าม
หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับ
การศกึษาของมาล ีค าคง และคณะ (2559) ศกึษาผลของ
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การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองต่อความมัน่ใจใน
ความสามารถของตนเองในการดูแลและการช่วยฟ้ืนคนื
ชพีขัน้สูงส าหรบัผู้ป่วยวกิฤต – ฉุกเฉินของนักศึกษา
พยาบาล ผลการศกึษาพบว่าคะแนนเฉลีย่ความมัน่ใจใน
ความสามารถของตนเองในการดูแลและการช่วยฟ้ืนคนื
ชีพขัน้สูงส าหรบัผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน ของกลุ่มทดลอง
หลังได้รบัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองสูงกว่า
ก่อนไดร้บัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 แสดง
ใหเ้หน็ว่าการใชส้ถานการณ์จ าลองสามารถพฒันาความรู้
และทกัษะของนกัศกึษาได ้ทัง้นี้เพราะการใชส้ถานการณ์
จ าลองเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีพ่ยายาม ใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูจ้ากสถานการณ์ทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัความจรงิ
มากที่สุด โดยสร้างสถานการณ์จ าลองขึ้นในชัน้เรียน 
แลว้ใหผู้เ้รยีนแสดงบทบาทของตนเองตามสถานการณ์ที่
ก าหนดแล้วให้แสดงความคิดเห็น ตอบค าถามและ
อภปิรายในกลุ่ม โดยอภปิรายเกีย่วกบัเนื้อหา บทบาทที่
ไดร้บัมอบหมาย จากนัน้สรุปสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูแ้ละผูว้จิยัสรุป
เพิม่เติมให้นักศกึษาได้ฝึกคดิ วเิคราะหแ์ละมคีวามกล้า
แสดงออก พร้อมทัง้มีประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับ
เรื่องราวสถานการณ์ที่แสดง ท าให้เกดิความสนใจ และ
เข้าใจในเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ดียิ่งขึ้น อีกทัง้ยังเป็นการ
กระตุ้นความคิดและตัง้ใจให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ใน
สถานการณ์จรงิ  
5.2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สถานการณ์จ าลอง 
 ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูด้้วยสถานการณ์จ าลอง
อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมมีค่า
เท่ากบั  = 4.51 และ S.D. = 0.33 ซึง่อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด และเมื่อแยกตามรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนสงูสดุไดแ้ก่ ขอ้ 9. คอืสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ 
การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหาและการท างานเป็นทมี ไม่
เครียด มีค่าคะแนนเฉลี่ย  = 4.75 และ S.D. =0.76 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเสรมิศรี ลกัษณศริ ิ (2540) คอื 
การใช้สถานการณ์จ าลอง เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนสร้าง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา เพื่อฝึกให้ผู้เรียนตัดสินใน
แกปั้ญหาโดยใชค้วามคดิอย่างอสิระ และมสี่วนร่วมหรอื
บทบาทในสถานการณ์นัน้ๆ ราวกบัเป็นสิง่ที่เกิดขึน้กบั
ตวัเขาเอง ซึ่งนับว่าเป็นวธิสีอนทีผู่้เรยีนไดม้สี่วนร่วมใน
การเรยีนการสอนเป็นอย่างมาก อธบิายไดว้่าการจดัการ

เรยีนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง ท าใหผู้เ้รยีนเกดิ
การคิด การแก้ปัญหาและมีความสุขในการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของคทัรยีา  รตันวมิล และคณะ 
(2558) ศกึษาพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนโดยผูป่้วย
จ าลอง ร่วมกับวงสนทนาแห่งความไว้ใจเพื่อส่งเสริม
ความสุขในการเรยีนส าหรบันิสติพยาบาล ผลการศกึษา
พบว่า ความสุขในการเรยีนของนิสติพยาบาลหลงัเรยีน
โดยใชรู้ปแบบการสอนโดยผู้ป่วยจ าลองร่วมกบัสนทนา
แห่งความไวใ้จเพื่อสง่เสรมิความสุขในการเรยีนของนิสติ
พยาบาลมีค่าคะแนนความสุขอยู่ ในระดับมาก และ
สอดคล้องกบัการศกึษาของสมจติต์  สนิธุชยั และคณะ 
(2559) ศึ ก ษ าผ ลข อ งก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
สถานการณ์จ าลองเสมอืนจรงิต่อความรู้ ความพงึพอใจ
และความมัน่ใจในตนเองของนักศกึษาพยาบาลวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ าลองเสมือนจริงมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีปกติตามหลักสูตรอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนักศกึษา
ต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณ์จ าลองโดยรวมอยู่
ในระดบัมากขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ 3 ล าดบัไดแ้ก่ขอ้ 9. 
คือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์ การ
แกปั้ญหาและการท างานเป็นทีม ไม่เครยีด มคี่าคะแนน
เฉลี่ย  = 4.75 และ S.D. =0.76 ข้อ 8. ส่งเสริมให้
ผูเ้รยีนเกดิความสนใจในการเรยีนรู ้กลา้แสดงออก มคี่า
คะแนนเฉลีย่  = 4.74  S.D. = 0.48  และขอ้ 18. 
รูปแบบการเรยีนส่งเสริมให้ผู้เรยีนประยุกต์ใช้ความรู้สู่
สถานการณ์จรงิไดม้ากขึน้  = 4.72 และ S.D. = 0.49 
ขอ้ที่มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ล าดบัแรกคือ 
ขอ้ 15. อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนรูม้จี านวนเพยีงพอ  = 
3.86 S.D.  = 0.91 ขอ้ 6. มกีารสอดแทรกคุณธรรม 
จรยิธรรมในเนื้อหาทีส่อน  = 4.28 S.D.  = 0.57 และ
ขอ้ 3. ความสามารถในสรุปวเิคราะหผ์ลใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรูม้ากขึน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสุรชาต ิ สทิธิ
ปรกณ์ และคณะ (2561) ศกึษาผลของการจดัการเรยีนรู้
โดยใชหุ้่นจ าลองเสมอืนจรงิต่อความมัน่ในในตนเองและ
ความพึงพอใจของนิสติพยาบาลชัน้ปี 3 คณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า
นิสติพยาบาลมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจและค่าเฉลีย่ความ
มัน่ใจในตนเองอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีวิจยัเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้สถานการณ์จ าลองให้กบันักศกึษาวชิาอื่นๆ และ

ชั ้น ปีอื่ นๆ  เพื่ อการเ รียนการสอนเ ป็นไปอย่ างมี
ประสทิธภิาพ 
 2.  ควรมีการวิจยัเกี่ยวกบัปัจจยั ที่มีผลต่อการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณ์จ าลอง 
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