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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใช
สถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาล ฉุกเฉินและสาธารณภัย กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาช้ันปที่ 3 จํานวน           
39 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ รูปแบบการเรียน                
การสอนการจัดการเรียนรูแบบโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู แบบสอบถาม ผานการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ และความนาเช่ือถือไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.78 วิเคราะหขอมูลโดยหาความถี่ คารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ F-test (ANOVA) และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ              
ตองกระทําไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดเวลาในการทําวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดใชการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) เพื่อใชอธิบายถึงเปาหมาย (objective) และจํานวนของเน้ือหา (content) และแยกแยะลักษณะเฉพาะ
ของขอความของการส่ือสารที่เห็นไดเดนชัดอยางเปนระบบ 

 จากผลการวิจัยพบวา  
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยอยูในระดับ 

A (รอยละ 43.58) ระดับ B+ (รอยละ 43.58) ระดับ B (รอยละ 10.25) และระดับ C+ (รอยละ 2.56) ตามลําดับ  
2. ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมที่ 1, 2 และ 3 ยอมมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช

สถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาล ฉุกเฉินและสาธารณภัยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
3. ความพึงพอใจของความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู                  

ในรายวิชาการพยาบาล ฉุกเฉินและสาธารณภัยสวนใหญพึงพอใจการเรียนการสอนแบบน้ีในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.7              
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) โดยพึงพอใจตอรูปแบบการใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาล ฉุกเฉินและ
สาธารณภัยในกระบวนการสรางสถานการณและการประเมินผล (คาเฉล่ีย 4.7 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8)   

ขอเสนอแนะ สําหรับงานวิจัยคือ การออกแบบการสอนกระบวนการสรางสถานการณและการประเมินผลสอนใน
รายวิชาปฏิบัติการทางการพยาบาล 

 
คําสําคัญ:  การจัดการเรียนรูแบบโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู, รายวิชาการพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัย,

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
Abstract 

 
This was experimental methods research. The objectives researches were compared between 

the Grade Point Average (GPA) and satisfaction to stimulation of Mass Causality Incident city in 
Emergency and Disaster Nursing.  The thirty nine samples were third-year students enrolled in Emergency 
and Disaster Nursing courses. Tools were stimulation of Mass Causality Incident city in Emergency and 
Disaster Nursing questionnaire. These tools were passed verify by content expertise and the reliability 
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coefficient alpha of Ron Bach was 0.78. Data analyzed by the frequency value of the mean and 
standard deviation, F-test (ANOVA) and content analysis. 

The results showed that  
1. The Grade Point Average (GPA) 0f the students who enrolled in Emergency and Disaster 

Nursing in level A (43.58%), level B+ (43.58%) level B (10.25%)  and level  C+ (2.56%)  
2. Level of GPA and satisfaction to CIPPA Model in Emergency and Disaster Nursing were a 

statistically significant level at 0.05 
3. The satisfaction to stimulation of Mass Causality Incident city in Emergency and Disaster 

Nursing were the most level (Mean 4.7 S.D 0.78) 
Suggestions for the research: The teaching design should be suitable with nature of student in 

all lessons learn and nursing practicum subjects for the satisfaction’s students with stimulation of Mass 
Causality Incident city to improve Grade Point Average (GPA) 

 
 

Keywords:  the study of learning management with stimulation of mass causality incident city, emergency 
and disaster nursing, the grade point average 

 
1.  บทนํา 
 

คณะพยาบาลศาสตรไดมีจัดการเรียนรูในรายวิชาการพยาบาลพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัยเพื่อให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวของกับแนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย หลักการและวิธีการชวยเหลือ 
ณ จุดเกิดเหตุ พยาบาลเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉินในระบบตางๆ การชวยฟนคืนชีพ การเคล่ือนยายผูบาดเจ็บ ชองทางเรงดวน
สําหรับผูกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือด การบรรเทาสาธารณภัยและการฟนฟู ปญหาสุขภาพจากการชุมนุมของ
คนจํานวนมาก ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน กฎหมายและจริยธรรมดานการบริการพยาบาลผูปวยฉุกเฉินและอุบัติภัย ซ่ึง
จําเปนตองพัฒนาทักษะของผูเรียนใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดกาเรียนการสอนและสรางอัตลักษณตามที่คณะพยาบาล
ศาสตรกําหนด 

ผูวิจัยซ่ึงเปนผูสอนในรายวิชาจึงเห็นวา รายวิชาน้ีเปนรายวิชาที่ตองสรางอัตลักษณของนักศึกษา จึงจําเปนตองจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดทํากิจกรรมอะไรๆ ก็ไดที่ผูเรียนชอบ และเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบโดยใช
สถานการณจําลองอุบัติภัยหมูสามารถจัดใหผูเรียนไดการเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไว และเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวน
รวมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ จึงจะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ดังน้ันผูวิจัยจึงไดออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ชวยใหผูเรียนไดลงมือทําการปฏิบัติการจริงโดยเรียนรูสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู เพื่อเปนการ
ฝกประสบการณ 

ดังน้ัน ทางผูวิจัยซ่ึงเปนผูรับผิดชอบรายวิชาจึงเห็นวา การศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัย
หมูในรายวิชาการพยาบาล ฉุกเฉินและสาธารณภัย   สามารถสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้งทางดานกาย 
สติปญญา และสังคม สวนการมีสวนรวมทางดานอารมณน้ัน ความจริงแลวมีเกิดขึ้นควบคูไปกับทุกดาน ไมวาจะเปนทางดาน
กาย สติปญญา และสังคม ซ่ึงหากผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดตามหลักดังกลาวแลว การจัด การเรียนการ
สอนก็จะมีลักษณะที่ผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง  
 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชา
การพยาบาล ฉุกเฉินและสาธารณภัย 

2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณ
จําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาล ฉุกเฉินและสาธารณภัย   
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3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย  
 
 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมที่ 1 2 และ 3  มีความพึงพอใจในการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณ
จําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

วิธีการสอนโดยใชสถานการณจําลองเปนการสอนที่จําลองสถานการณจริงในไวในช้ันเรียน  โดยพยายามทําให
เหมือนจริงที่สุด มีการกําหนดกติกาหรือเง่ือนไข  แลวแบงผูเรียนเปนกลุมใหเขาไปในสถานการณจําลองน้ันๆ ดวยกิจกรรมน้ี 
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการเผชิญกับปญหา ซ่ึงจะตองมีการตัดสินและใชไหวพริบ 

 
วิธีการสอนโดยใชสถานการณจําลอง  มีดังน้ี 

ขั้นตอนการ
เตรียม 

สราง  /กระตุนความสนใจหรือเตรียมความพรอมในการเ รียนดวยการดูวิดีทัศนการพยาบาล ฉุกเฉินและ    
สาธารณภัย 

 
ขั้นกิจกรรมการ
สอน 

จัดกิจกรรมตามหลักการโจทยสถานการณการพยาบาล ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
การชวยฟนคืนชีพ และ จัดสถานการณจําลอง 

 

ขั้นตอนการสรุป อภิปรายผลจากกิจกรรม 

- วิเคราะหอภิปรายผลงาน /ขอความรูที่สรุปไดจากกิจกรรม  

- วิเคราะหอภิปรายกระบวนการเรียนรู 

 สรุปผลและประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

 
จากการทบทวนงานวิจัยพบวา รูปแบบการสอนโดยใชสถานการณจําลองเปนขั้นตอนที่ผูสอนดําเนินการเพื่อใหผูเรียน

ไดเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยวิธีการที่แตกตางกัน จากประสบการณของผูเขียนที่ไดมีโอกาสศึกษาและ
แลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน พบวิธีการสอนมีหลายวิธี สามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับเน้ือหาสาระและผูเรียน 
ซ่ึงในที่น้ี จะนําเสนอวิธีการสอนโดยการใชสถานการณจําลอง  (Simulation) ทิศนา แขมมณี (2552, 370-373) ไดให
ความหมาย วัตถุประสงค องคประกอบ ขั้นตอน เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนขอดีและขอจํากัดของวิธีการสอนโดย
การใช สถานการณจําลอง  (Simulation)   สรุปไดดังน้ี 

ก. ความหมาย วิธีสอนโดยการใชสถานการณจําลอง คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนลงไปเลนในสถานการณที่มีบทบาท ขอมูล และกติกาการเลน ที่สะทอนความเปนจริง 
และมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆ ที่อยูในสถานการณน้ันๆ โดยใชขอมูลที่มีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริง ในการตัดสินใจ
และแกปญหาตางๆ ซ่ึงการตัดสินใจน้ันจะสงผลถึงผูเลนในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง 

ข. วัตถุประสงค วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูสภาพความเปนจริงและเกิด
ความเขาใจในสถานการณหรือเรื่องที่มีตัวแปรจํานวนมากที่มีความสัมพันธกันอยางซับซอน 

ค. องคประกอบสําคัญที่ขาดไมได ของวิธีสอน 
1) มีผูสอนและผูเรียน 
2) มีสถานการณ ขอมูล บทบาท และกติกา ที่สะทอนความเปนจริง 
3) ผูเลนในสถานการณมีปฏิสัมพันธกันหรือมีปฏิสัมพันธกับปจจัยตางๆ ในสถานการณน้ัน 
4) ผูเลนหรือผูสวมบทบาทมีการใชขอมูลที่ใหในการตัดสินใจ 
5) การตัดสินใจสงผลตอผูเลนในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง 
6) มีการอภิปรายเก่ียวกับสถานการณ ขอมูลและกติกาของสถานการณ วิธีการเลน พฤติกรรมการเลนและผล  

การเลน  เพื่อการเรียนรู 
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7) มีผลการเรียนรูของผูเรียน 
ง. ขั้นตอนสําคัญ ที่ขาดไมได ของการสอน 

1) ผูสอนเตรียมสถานการณจําลอง 
2) ผูสอนนําเสนอสถานการณจําลอง บทบาท ขอมูล และกติกาการเลน 
3) ผูเรียน เลือกบทบาทที่จะเลน หรือผูสอนกําหนดบทบาทใหผูเรียน 
4) ผูเรียนเลนตามกติกาที่กําหนด 
5) ผูสอนและผูเรียน รวมกันอภิปรายเก่ียวกับสถานการณ ขอมูล และกติกาของสถานการณ วิธีการเลน 

พฤติกรรมการเลน และผลการเลน 
6) ผูสอนและผูเรียน สรุปการเรียนรูที่ไดรับจากการเลน 
7) ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

 สถานการณจําลองมีเง่ือนไขที่จําเปน 2 ประการคือ 
1. ผูเรียนถูกมอบหมายใหแสดงบทบาทเฉพาะเจาะจง แสดงภายใตสถานการณที่ไดวางรูปแบบหรือกติกาไว

อยางดี 
2. ผูเรียนจะตองเผชิญหนากับสภาพจําลองของชีวิตจริงซ่ึงจะตองแสดงปฏิกิริยาตอบโตอยางจริงใจจึงกลาวได

วาการสรางสถานการณจําลองที่เนนกระบวนการและบรรยากาศ 
ทั้งหมดของการแสดง เนนการจําลองสถานการณจริงมาไวในหองเรียน แตบทบาทสมมุติ น้ันเนนที่การแสดงออกและ

ความรูสึกของผูแสดงแตละคน 
 ความมุงหมาย 

1. เพื่อฝกการคิดวิจัยแกปญหา การควบคุมสถานการณ การตัดสินใจในสถานการณ 
2. ที่ผูเรียนอาจไดพบในชีวิตจริง 
3. เพื่อฝกการทํางานกลุม การสรางความสัมพันธกับสมาชิกกลุม การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน การมีวินัย

ในตัวเองฯลฯ 
4. เพื่อฝกความกลาของผูเรียนใหกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก เพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่ดีในการแกปญหาใน

สถานการณจําลองน้ัน 
   
  ขั้นการสอน 

 1 .ขั้นเตรียมการสอน ไดแกการเตรียมในส่ิงเหลาน้ี 
1.1 กําหนดจุดประสงค ผูสอนควรเตรียมใหชัดเจนมุงหมาย ใหผูเรียนเปล่ียนพฤติกรรมอะไรบาง เม่ือผูเรียน

เรียนรูจากสถานการณแลว การกําหนดจุดประสงคไวชัดเจนชวยใหการสรางสถานการณจําลองทําไดงายขึ้น 
1.2 กําหนดสถานการณจําลอง ผูสอนควรไดพิจารณาเลือกสถานการณที่เปนจริงมาดัดแปลงใหเหมาะสมกับการ

เรียนการสอนในหองเรียน โดยเปนสถานการณที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห วินิจฉัย ตัดสินใจที่ใกลเคียงกับความเปน
จริง ซ่ึงกอใหเกิดการเรียนรูและทักษะที่ตองการ 

1.3 กําหนดโครงสรางของสถานการณจําลองซ่ึงประกอบดวยส่ิงตอไปน้ี 
1.3.1  กําหนดจุดประสงคของสถานการณจําลอง 
1.3.2  กําหนดบทบาทของผูรวมกิจกรรมแตละคน 
1.3.3  เตรียมขอมูลขาวสารที่จําเปนและเน้ือหา 
1.3.4  กําหนดสถานการณตางๆใหเห็นเหมือนจริงในสังคม 
1.3.5  ลําดับขั้นเหตุการณ เวลา และปญหาจากสถานการณ 
1.3.6  จบสถานการณสรุป อภิปราย 

1.4 กําหนดส่ือการสอนวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตองใชใหพรอม 
2. ขั้นดําเนินการสอน 

2.1  ผูสอนเสนอสถานการณจําลองโดยอาจใชวิธีการตอไปน้ี 
2.1.1  เลาใหฟงถึงสถานการณที่เกิดขึ้น 
2.1.2  ใหดูรูปภาพแลวเลาเรื่องประกอบ 
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2.1.3  ใหดูภาพยนตรสถานการณที่เกิดขึ้น 
2.1.4  ใหดูจากฉากที่จัดไวและมีผูแสดงบทบาทประกอบ 

2.2  ผูเรียนศึกษาปญหาและแนวทางที่จะแกปญหา อาจใหผูเรียนแบงเปนกลุมยอยรวมกันแสดงความคิดเห็น 
2.3  ผูเรียนเสนอผลงานแนวทางที่จะแกปญหา ซ่ึงอาจเปนตัวแทนกลุมหรือทั้งหมด 

3. ขั้นอภิปรายและสรุปผล 
การอภิปรายภายหลังการจบสถานการณจําลอง เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดที่ทุกฝายจะตองรวมกัน โดยพยายามคนหา

วาเกิดอะไรขึ้น และทําไมจึงเกิดสถานการณเชนน้ัน การอภิปรายจะชวยใหครูประเมินความสําเร็จและความลมเหลวของ
สถานการณ และควรทําทันทีที่จบสถานการณจําลองน้ัน ๆ ลักษณะของการอภิปราย ครูอาจใชคําถามในลักษณะที่ประเมินผล
ผูรวมกิจกรรม โดยใหอธิบายวาเกิดความคิดอะไรบาง ในขณะที่เขาไปรวมกิจกรรมในสถานการณน้ันๆและไดกระทําอะไรจาก
ความคิดน้ันไปบาง และใครเปนผูมีอิทธิพลมากที่สุด และใครเขารวมกิจกรรมไดดีที่สุดใหผูรวมกิจกรรม อธิบายความรูสึกที่
เกิดขึ้น เพื่อเปนการประเมินผลในการสรุปตอนทาย ควรอภิปรายเก่ียวกับขอดีขอเสียและส่ิงที่ควรปรับปรุง เพื่อจะใช
สถานการณจําลองน้ันซํ้าอีก 

ในยุคแหงการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตนยอมสงผลตอสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยี วัฒนธรรมมองยอนหลัง 60 ป โครงสรางของประชากรทั่วโลกมีการเปล่ียนแปลงปจจุบันเด็กรุนใหมเกิดมากับความ
เพียบพรอมและความสับสนตลอดจนความสงสัยที่เรียกกันวา “why generation” หรือเด็ก generation Y เปนกลุมที่มี
ความสําคัญมากบุคคลกลุมน้ีมีอายุในชวง 16-30 ป ซ่ึงสอดคลองกับชวงอายุของนักศึกษาพยาบาลในระดับอุดมศึกษาของไทย
เพราะวานักศึกษาพยาบาลในปจจุบันมีอายุอยูระหวาง 18-21 ป เด็กกลุมน้ีมีความเปนตัวของตัวเองคิดเร็วทําเร็วปรับปรุงเร็วมี
ความเช่ือม่ันในตนเองสูง ชอบความทาทาย มีวิถีชีวิตที่ทันสมัยนิยมส่ือสารผานเทคโนโลยีที่กาวลํ้ายุค ซ่ึงคุณลักษณะดังกลาวมี
ผลตอการจัดระบบการศึกษาพยาบาลรวมดวย เชนมีความแตกตางกันในการวางแผนการพยาบาลสําหรับผูปวยที่มีความ
แตกตางกันในภูมิหลังอายุประสบการณและการศึกษา ทั้งน้ีในบริบทของการจัดการศึกษาพยาบาลในปจจุบันซ่ึงมีนักศึกษาเปน
ส่ิงนําเขาและมีอาจารยที่มีความแตกตางกันกับนักศึกษาทั้งทางดานความคิดประสบการณการเรียนรูวัยวุฒิและคุณวุฒิเปนตน
ซ่ึงอาจทําใหมีมุมมองบางอยางที่แตกตางกันเชนรูปแบบหรือกลยุทธในการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและผูอ่ืนความรูและ
ทักษะในการดําเนินชีวิต (วรภัทรภูเจริญ. 2543)  ดังน้ันจึงตองมีการปรับปรุงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน
เพื่อใหการศึกษาทางการพยาบาลเปนไปอยางมีคุณภาพสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งผูสอนผูเรียนและตอผูปวยและ
ครอบครัวรวมดวยความหลากหลายที่แตกตางกันน้ีควรมีการสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ เพื่อ
คุณภาพสูงสุดในการดูแลผูปวย 

ระบบการศึกษาพยาบาลในปจจุบันพบวา มีโครงสรางของชวงอายุที่แตกตางกันระหวางผูสอนและผูเรียน 2 คน            
แตละ “ชวงอายุ”(generation) ยอมมีบุคลิกภาพทัศนคตินิสัยความคิดอานความเช่ือความชอบรูปแบบการใชชีวิตและมุมมอง
ตอการดํารงชีวิตแตกตางกันออกไป ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีวัฒนธรรม และคานิยมที่
หลอหลอมมาในแตละชวงวัยซ่ึงคนแตละชวงอายุประกอบดวย 4 กลุมคือ 

1. Builder’s อายุประมาณ 60-70 ป ยุคน้ีสถาบันครอบครัวเขมแข็งบุคลิกลักษณะโลกทัศนของบุคคลกลุมน้ี
ยึดม่ันขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีงามมีความอดทนอดออม เพื่อชีวิตที่ดีกวารูจักคุณคาของเงินภักดีตอองคกรสูง 

2. Baby boomers อายุตั้งแต  46 – 59 ป มีบุคลิกลักษณะโลกทัศนของบุคคลกลุมน้ีคือขยันทํางานหนัก
มุงม่ันกับความสําเร็จจงรักภักดีตอองคกรตองการทํางานในองคกรที่มีช่ือเสียงตองการการยกยองชมเชยในความสําเร็จ 

3. generation X  อายุ 34–45 ป ทัศนของบุคคลกลุมน้ีช่ืนชอบความแปลกใหมสนใจเทคโนโลยีมีชีวิตที่
สะดวกสบายดวยเครื่องอํานวยความสะดวกนานาชนิดคนรุนน้ี จึงกระตือรือรนรักการแขงขันแตบุคคลกลุมน้ีจะนึกถึงเรื่องของ
ตนเองกอนเรื่องของสวนรวมรวมทั้งเปนนักบริโภคนิยม แตจะใหความสําคัญเก่ียวกับความสมดุลระหวางงานกับครอบครัว 

4. Generation Y อายุ 16 - 30 ป เปนสังคมยุคดิจิทัล บุคลิกลักษณะโลกทัศนของบุคคลกลุมน้ี มีความพิเศษ
ตรงที่เปนผูเช่ียวชาญและเรียนรูเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว ใชชีวิตสวนใหญในโลกออนไลนมีความเปนตัวของตัวเองสูง มี
อิสรเสรีในการสรางความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศมีความทะเยอทะยานสูงไมอดทนมีความคิดนอกกรอบ 

ในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลน้ัน ประกอบไปดวยการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและจาก
คุณสมบัติของประชากร generation Y ดังกลาวมาแลวขางตน  อาจทําใหนักศึกษาพยาบาลเกิดความขัดแยงและความคับของ
ใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันการศึกษาไดจัดให ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากสภาพของชองวางระหวางวัยหรือ 
“generation gap” (ศิรินันท กิตติสุขสถิต. 2553)  ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะการขึ้นฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล
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หากนักศึกษาโดนตําหนิโดนดุหรือไมไดรับการยอมรับจากบุคลากรสุขภาพในหอผูปวย หรือแมกระทั่งผูปวยที่นักศึกษา
พยาบาลไดดูแลอยูก็จะทําใหนักศึกษาเกิดความเครียดไดสอดคลองกับการศึกษาของ อัศวินี นามะกันคํา และคณะ ที่ศึกษา
พบวาปจจัยเหตุที่ทําใหนักศึกษาพยาบาลเกิดความเครียดในการฝกปฏิบัติงานที่หอผูปวยประกอบดวยลักษณะสวนตัวของ
อาจารยนิเทศลักษณะการฝกปฏิบัติ และการดูแลผูปวยลักษณะเจาหนาที่และบุคลากรในหอผูปวยลักษณะสวนตัวของ
นักศึกษาลักษณะการนิเทศงานของอาจารย ซ่ึงในการฝกปฏิบัติการพยาบาลน้ัน นักศึกษาพยาบาลสวนใหญมีความเครียดใน
ระดับมากและตัดสินความเครียดน้ันวาเปนภาวะคุกคาม จากที่กลาวมาขางตนผูที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล จึงตองใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว เพื่อลดปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาพยาบาล generation Y  
ทั้งน้ีถาผูสอนไดมีการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมแลว ในสวนของนักศึกษาพยาบาลเองก็มีความ
พรอมในระดับสูงตอการเรียนรูดวยตนเองการทํางานกลุมและมีความพรอมในการแกไขปญหาไดดีอีกดวย  
 
5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปที่ 3 ปการศึกษา 2556 จํานวน 39 คน 
ระยะเวลาในการศึกษา เดือนมิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. 2557 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู
ในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย ประกอบดวย ซ่ึงประกอบดวย การสรางความรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ
สถานการณการพยาบาลฉุกเฉิน  กิจกรรมสาธิตการชวยฟนคืนชีพโดยเปดโอกาสใหเกิดการเคล่ือนไหวทางรางกาย 
สถานการณจําลอง เพื่อสรางการเรียนรูกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม 
กระบวนการพัฒนาตนเอง และใชกิจกรรมที่ชวยใหผู เรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดจากสถานการณ แบบ
สังเกตการณจัดการเรียนการสอนใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงนักศึกษา 2 กลุม โดยใชเกณฑจากการวัดผลการสอบกอนเรียน (Pre-test)         
นําคะแนนมาเรียงตามลําดับจากคะแนนสูงสุดถึงต่ําสุด นักเรียนที่มีผลการสอบกอนเรียนเทากันหรือใกลเคียงกัน ออกเปน     
2 กลุมอยางละเทา ๆ กัน   เพื่อใหแตละกลุมมีนักเรียนที่มีผลการสอบกอนเรียนทั้งระดับสูงและระดับต่ําเทา ๆ กันทั้งสองกลุม
ผานการสอนแบบมาตรฐาน กลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู จากน้ันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากผลสอบหลังการเรียน (Post -test) แลวแบงกลุมนักศึกษา เปน 3 กลุมโดยใช
เกณฑผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากผลสอบหลังการเรียน (Post -test) ดังน้ี กลุมเกงผลสัมฤทธ์ิระดับ A  กลุมปานกลาง
ผลสัมฤทธ์ิระดับ B และB+  กลุมออนผลสัมฤทธ์ิระดับ C+ แลวแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู ใน รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยพรอมสังเกตวิเคราะหโจทย
สถานการณ สถานการณจําลอง การสาธิต การสาธิตยอนกลับ การจดบันทึก 

การวิเคราะหขอมูลดวยการหาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
6. ผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 97.43 มากที่สุด  
พบวา รอยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย

ภายหลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู มากที่สุดในระดับ A (รอยละ 43.59) ระดับ B+ 
(รอยละ 43.59) ระดับ B (รอยละ 10.26) และระดับ C+ (รอยละ 2.56) ตามลําดับ  

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหพบวา เม่ือเปรียบเทียบความตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุม
ทดลองมีคะแนนหลังทดสอบความรูสูงกวากลุมควบคุม และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียเปนรอยละพบวา 
รอยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองเพิ่มขึ้นเทากับ 12.36 และกลุมควบคุมเพิ่มขึ้นรอยละ 8.74  แสดงวาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู ในรายวิชาการพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัยสามารถทําให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมขึ้น เปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว (ดังตาราง) 
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ตารางที่ 1  การวิเคราะหความแตกตางระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช
สถานการณจําลองอุบัติภัยหมู ในรายวิชาการพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัย 

ผลสัมฤทธิ์ N คะแนนเต็ม  S.D. รอยละ 
รอยละความ

แตกตาง 
กลุมทดลอง 19    85.46 12.36 
  กอนเรียน 19 50 36.55 1.27   
   หลังเรียน 19 50 42.73 0.82   
กลุมควบคุม 20     8.74 
  กอนเรียน 20 50 36.45 1.19 81.64  
   หลังเรียน 20 50 40.82 1.37   

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการ

พยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยสวนใหญ พึงพอใจการเรียนการสอนแบบน้ีในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.7 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.78) โดยพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉิน
และสาธารณภัย  ในกระบวนการสรางสถานการณและการประเมินผล (คาเฉล่ีย 4.7 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8)  การ
ประเมินผลในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.7  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8)  รองลงมาคือ การเตรียมการรวมกับเพื่อนและ
อาจารย (คาเฉล่ีย 4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85) และ การเตรียมการกอนสถานการณ (คาเฉล่ีย 4.6 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.86)  ตามลําดับ  (ดังตาราง) 

จากตารางที่ 2  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและ        
สาธารณภัย ภายหลังจากการจัดการเรียนการสอน โดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูจํานวน 3 กลุม คือ กลุมเกงผลสัมฤทธ์ิ
ระดับ A กลุมปานกลางผลสัมฤทธ์ิระดับ B และB+ กลุมออนผลสัมฤทธ์ิระดับ C+ ตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสอนโดย
ใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (ดังตาราง)  

 
ตารางที่ 2   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจํานวน 3 กลุม ตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู

ในรายวิชาการพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 Sum of 

Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

นักศึกษาพยาบาล
ร ะ ดั บ ผ ล สั มฤ ท ธ์ิ
ทางการเรียน 

Between Groups 2.39 1 2.39 4.98 .030 
Within Groups 26.47 37 .48 

  
Total 28.87 38 

   
 
7. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 ผลการศึกษาพบวา 1) เม่ือเปรียบเทียบความตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนหลัง
ทดสอบความรูสูงกวากลุมควบคุม และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียเปนรอยละพบวา รอยละของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุมทดลองเพิ่มขึ้นเทากับ 12.36 และกลุมควบคุมเพิ่มขึ้นรอยละ 8.74 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัยสามารถ ทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
เพิ่มเติมขึ้นโดยเฉพาะกลุมออน เปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 2) ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ กลุมเกงผลสัมฤทธ์ิระดับ 
A  กลุมปานกลางผลสัมฤทธ์ิระดับ B และ B+  กลุมออนผลสัมฤทธ์ิระดับ C+ มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ
โดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และมีความพึงพอใจการเรียนการสอนแบบน้ีในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.7 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) โดยเฉพาะดานการ
มีสวนรวม (คาเฉล่ีย 4.7 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) และการประเมินผล (คาเฉล่ีย 4.7 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80) มี
คาเฉล่ียมากที่สุด  
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การที่ผูสอนไดมีความพยายามจัดการเรียนรูในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู
ในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย โดยการจัดโจทยสถานการณการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย เนนการสราง
ความรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ มีการสรางการมีสวนรวมตอกิจกรรมการสาธิตการชวยฟนคืนชีพ โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเคล่ือนไหวทางรางกาย รวมถึงมีสถานการณจําลอง เรียนรูกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิดกระบวนการ
แกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการพัฒนาตนเอง โดยนักศึกษามีระดับความพึงพอใจถึงระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.70)  และ
ใชกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดจากสถานการณ และยังสามารถทําใหสรางกระบวนการเรียนรูได
ดีขึ้นได  แมวาเน้ือหารายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยเปนรายวิชาที่ตองใหม รายวิชาที่ตองบูรณาการศาสตร
ความรูจากทุกสาขาวิชามาจัดการความรู  ซ่ึงการเรียนรูขึ้นอยูกับความรูเดิมซ่ึงเปนปจจัยสรางความรูใหมสถานการณหรือ
บริบทของการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญของการสรางความรู (อารีวรรณ กล่ันกล่ิน และคณะ.2551) การเรียนรูตามทฤษฎีน้ีเปน
กระบวนการที่ผูเรียนจะตองจัดกระทํากับขอมูลไมใชเพียงรับขอมูลเขามากระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการ (นิรมล           
เมืองโสม. 2553) ปฏิสัมพันธทางสมองและกระบวนการทางสังคม (กรองได อุณหสูต และคณะ.2551)  อีกทั้งธรรมชาติของ
ของนักศึกษาเปนคนรุนใหมที่เปนเด็กในยุคสังคมดิจิทัล บุคลิกลักษณะโลกทัศนของบุคคลกลุมน้ี มีความพิเศษตรงที่เปน
ผูเช่ียวชาญและเรียนรูเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็วใชชีวิต สวนใหญในโลกออนไลนมีความเปนตัวของตัวเองสูง มีอิสรเสรีในการ
สรางความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศมีความทะเยอทะยานสูงไมอดทนมีความคิดนอกกรอบทําใหการเรียนรูมีจํากัดหากวิธีการ
สอนไมตรงกับบุคลิกภาพ (เยาวลักษณ  โพธิดารา. 2554) จึงอาจมีผลตอกระบวนการเรียนรูและการคิดวิเคราะหได           
ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของ เจียมจิต แสงสุวรรณ และคณะ (2557) ที่พบวาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
นักศึกษาพยาบาลเปนรูปแบบการเรียนรูที่มีขอคะแนนเฉล่ียสูงหรือจุดเดนอยูที่มีการแลกเปล่ียนความรู ซ่ึงกันและกันและ
พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอยูในระดับสูงมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
กลุมทดลองเทากับ 12.36 และกลุมควบคุมเพิ่มขึ้นรอยละ 8.74 โดยเฉพาะในกลุมที่มีผลการเรียนออน แสดงวาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัยสามารถทําให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมขึ้น นอกจากน้ันการจัดการเรียนการสอนยังตองมีการสรุปผลและประเมินผล (พอเพ็ญ            
ไกรนรา และคณะ. 2550) การเรียนรูตามวัตถุประสงคโดยการวิเคราะหอภิปรายผลงานหรือขอความรูที่  สรุปไดจากกิจกรรม
จากแฟมสะสมงานที่นักศึกษาไดจัดทําไว ซ่ึงเปนแฟมที่เก็บขอมูลที่ไดสะสมเก่ียวกับประสบการณที่ไดฝกปฏิบัติมาแลว   เพื่อ
นําไปสูการประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
8. สรุปผลการศึกษา  
 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลองโดยศึกษาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใชสถานการณ
จําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยประชากร คือ นักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปที่ 3 ปการศึกษา 2556 จํานวน 39 คน โดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงประกอบดวย การสรางความรูดวยตนเองจาก
การลงมือปฏิบัติสถานการณการพยาบาลฉุกเฉิน  กิจกรรมสาธิตการชวยฟนคืนชีพโดยเปดโอกาสใหเกิดการเคล่ือนไหวทาง
รางกาย สถานการณจําลองเพื่อสรางการเรียนรูกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา 
กระบวนการกลุม กระบวนการพัฒนาตนเอง และใชกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดจากสถานการณ 
แบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน โดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยแจกแบบสอบถามตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูใน รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสา
ธารณภัยพรอมสังเกตวิเคราะหโจทยสถานการณ สถานการณจําลอง การสาธิต การสาธิตยอนกลับ การจดบันทึกการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยแบงนักศึกษา 2 กลุม โดยใชเกณฑจากการวัดผลการสอบกอนเรียน (Pre-test) นําคะแนนมาเรียงตามลําดับ
จากคะแนนสูงสุดถึงต่ําสุด นักเรียนที่มีผลการสอบกอนเรียนเทากันหรือใกลเคียงกัน ออกเปน  2 กลุมอยางละเทา ๆ กัน   
เพื่อใหแตละกลุมมีนักเรียนที่มีผลการสอบกอนเรียนทั้งระดับสูงและระดับต่ําเทา ๆ กันทั้งสองกลุมผานการสอนแบบมาตรฐาน 
กลุมทดลองไดรับการสอนแบบกลุมใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูจากน้ัน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จากน้ันประเมินผลการจัดการเรียนการสอนจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากผลสอบหลังการเรียน (Post -test) 
แลวแบงกลุมนักศึกษา เปน 3 กลุม โดยใชเกณฑผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากผลสอบหลังการเรียน   (Post -test) ดังน้ี กลุม
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เกงผลสัมฤทธ์ิระดับ A  กลุมปานกลางผลสัมฤทธ์ิระดับ B และB+  กลุมออนผลสัมฤทธ์ิระดับ C+ แลวแจกแบบสอบถามความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูใน รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยพรอม
สังเกตวิเคราะหโจทยสถานการณ สถานการณจําลอง การสาธิต การสาธิตยอนกลับ การจดบันทึก การวิเคราะหขอมูลดวยการ
หาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการศึกษาพบวา 1) เม่ือเปรียบเทียบความตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนหลัง
ทดสอบความรูสูงกวากลุมควบคุม และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียเปนรอยละพบวา รอยละของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุมทดลองเพิ่มขึ้นเทากับ 12.36 และกลุมควบคุมเพิ่มขึ้นรอยละ 8.74 แสดงวาการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัยสามารถ ทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
เพิ่มเติมขึ้นโดยเฉพาะกลุมออน เปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 2) ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ กลุมเกงผลสัมฤทธ์ิระดับ 
A  กลุมปานกลางผลสัมฤทธ์ิระดับ B และ B+  กลุมออนผลสัมฤทธ์ิระดับ C+ มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ
โดยใชสถานการณจําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉินและสาธารณภัยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และมีความพึงพอใจการเรียนการสอนแบบน้ีในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.7 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) โดยเฉพาะดานการ
มีสวนรวม (คาเฉล่ีย 4.7 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) และการประเมินผล (คาเฉล่ีย 4.7 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80) มี
คาเฉล่ียมากที่สุด  

 
9. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

1. การออกแบบการสอนขอใหอาจารยผูสอนควรที่จะใชรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของ
ผูเรียนในทุกรายวิชา ในทุกๆบทเรียนของการสอน เพราะนักศึกษาที่มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณ
จําลองอุบัติภัยหมูในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  มีแนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น 

2. ควรจัดการจัดการเรียนรู โดยใชสถานการณจําลองในรายวิชาการพยาบาลอ่ืนๆ ในภาคปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษาได
มีสวนรวมในการเรียนมากที่สุด และควรใชอยางตอเน่ืองโดยเริ่มตั้งแตในระยะแรกของการศึกษา เพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูและสามารถนําไปพัฒนาทักษะในการขึ้นฝกวิชาปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาอ่ืนๆ  

3. การจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง ควรมีสถานการณกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสมพรอมมีการจัดทําฐานความรูให มีการทบทวนกอนที่จะเขาสูกระบวนการกลุมในการสอนจะทําใหเขาใจความรูได
ชัดเจนขึ้นแลว นําไปสูการคิดวิเคราะหได 
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