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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล เป็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและพัฒนาชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชุดหุ่น
ช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ดำาเนินการวิจัยเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 2) สร้างชุด
หุ่นฝึกทักษะ 3) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 4)ทดลองใช้ 5) พัฒนาชุดหุ่นฝึกทักษะ ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลต่อการใช้ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบบังเอิญ ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตภาคใต้ จำานวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 226 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1. ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่ได้สร้างและพัฒนาประกอบด้วย 1) หุ่นแขนฝึก
ให้สารน้ำา และฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง 2) หุ่นกล้ามเนื้อ Deltoid ฝึกฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนังและชั้นกล้ามเนื้อ 3) หุ่นฝึกสวนปัสสาวะ
เพศหญิงเคลื่อนที่ 4) หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศชายเคลื่อนที่ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นหุ่นจำาลองจากของจริง ผลิตจากยางพารา
สามารถฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง ราคาย่อมเยาว์เมื่อเทียบกับหุ่นฝึกทักษะที่ซื้อจากต่างประเทศ และ 2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชดุ หุน่ ช่วยฝึกทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในภาพรวมแต่ละหุน่ ฝึก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจคือการนำาไปใช้มากที่สุดโดยเฉพาะความสะดวกในการใช้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเก็บ
รักษาและการเคลื่อนย้าย เหมาะกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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Abstract
The purposes of this research and development were; to create and develop a set of assisted models for practicing basic nursing skills and evaluate the satisfaction of nursing students toward the models.
The study was divided into two parts included: 1) creation and development process of the models; the
cycles of action research have been utilized to plan, create, try out, reflect, and develop the innovation. 2)
The models’ evaluation process; there were 226 nursing students of randomly selected sampling group from
7 nursing colleges in the southern part of Thailand. Data were analyzed by using content analysis, mean,
standard deviation, frequency, and percentage.
The results of this study revealed that; 1. A set of the assisted model for practicing basic nursing
skills included 1) a hand model for practicing intravenous injection, 2) a deltoid muscle model for practicing
subcutaneous and muscular injection, 3) a mobile model for practicing female urethra catheter, and 4) a
mobile model for practicing male urethra catheter. The models were made from Para rubber that available
in Thailand and cheap. These innovative assisted models were shown to have many advantages for practicing basic nursing skills among nursing students (i.e. an appearance of the models, reducing cost, and
suitable for self-study) and 2. Overall mean scores of nursing students’ satisfaction toward the models were
at a high level in every part. The highest mean score was in the part of model application; convenience,
self-study, maintenance, and movement.
Keywords: Nursing innovation, Assisted Models for Practicing Basic Nursing Skills
บทนำา

ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาขึ้น
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองซึ่งถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญ เป็นการกำาหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหล่งการ
เรียนรู้ สือ่ การเรียน และการวัดประเมินผล เป้าหมายของการจัดการศึกษาจะต้องมุง่ สร้างสรรค์สงั คมให้มลี กั ษณะทีเ่ อือ้ อาทรต่อ
การพัฒนาประเทศโดยสร้างคนหรือผูเ้ รียนให้มศี กั ยภาพและสามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสูค่ วามสำาเร็จ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542) สถานภาพการเรียนการสอนในปัจจุบนั ยังไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ กระบวนการเรียนการสอนส่วนใหญ่ ยัง
เป็นพฤติกรรมจำาเจ ทัง้ พฤติกรรมถ่ายทอดของครู สัดส่วนการฝึกปฏิบตั ิ การฝึกคิดและการอบรมบ่มนิสยั ผูเ้ รียนยังคงท่อง
เนือ้ หา เคยชินต่อการทำาตามเชือ่ ฟัง (คณะอนุกรรมการปฏิรปู การเรียนรู,้ 2543)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก สำานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการซึ่งเน้น
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในสถานการณ์จริงและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ รูปแบบการจัดการศึกษาการพยาบาลจึงมี
เนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสัมพันธ์สอดคล้องกัน (ศิริวรรณ แซ่เตียว, 2548)
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ดังนัน้ การศึกษาภาคปฏิบตั จิ งึ เป็นหัวใจสำาคัญของการจัดการศึกษาพยาบาลและเทคนิคการพยาบาลต่างๆ เป็นสิง่ ที่
ไม่สามารถเรียนรูห้ รือพัฒนาได้โดยวิธกี ารอ่านจากตำาราเพียงเท่านัน้ แต่ต้องพัฒนาขึ้นมาจากการฝึกปฏิบัติจริงโดยมีผู้นิเทศคอย
ชี้แนะอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ อย่างมีหลัก
การมีเหตุผล ประเมินผลการปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้อย่างถูกต้องตลอดจนนำาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากภาคทฤษฎีมาปรับใช้ (มณฑาทิพย์
ไชยศักดิ์ ,2543) โดยเฉพาะสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง จากการศึกษาวิธี
การสอนการพยาบาลในคลินิกในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาของ กิตติพร
เนาว์สุวรรณ และคณะ (2549) พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นว่าอาจารย์สอนวิธีการสาธิตมากที่สุดเป็นลำาดับที่หนึ่งเมื่อฝึกภาค
ปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากขณะเรียนภาคทฤษฎีนักศึกษาไม่สามารถฝึกทดลองปฏิบัติได้จากผู้ป่วยจริง การสอนสาธิตของอาจารย์ใน
สถานการณ์จาำ ลองในห้องศูนย์ศกึ ษาด้วยตนเอง การสังเกตการณ์การสาธิตของอาจารย์อาจทำาให้นกั ศึกษาไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่าง
เต็มทีต่ ลอดจนการได้สาธิตย้อนกลับทำาได้ไม่เต็มทีโ่ ดยเฉพาะทักษะการฉีดยาใต้ผวิ หนัง ฉีดยาชัน้ กล้ามเนือ้ การเจาะเลือด การให้
สารน้ำา และการสวนปัสสาวะ ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้ความชำานาญจากการฝึกซ้ำาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ
บนหอผู้ป่วย ปัญหาของการขาดทักษะความชำานาญ จึงทำาให้ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาจึงมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง (กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ, 2549) เช่น ปัญหาที่อาจารย์นิเทศส่วนใหญ่พบอยู่เสมอในการการสวนปัสสาวะ
คือ เทคนิคไม่ถูกต้องและขาดความระมัดระวัง ทำาให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค เสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
(อภิรดี คำาเงิน , 2542) ประกอบกับกฎหมายเรื่องสิทธิผู้ป่วยมีมากขึ้น การให้การพยาบาลจึงจำาเป็นต้องระมัดระวังและคำานึง
ถึงความปลอดภัยเป็นสำาคัญ นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาล ประสบกับปัญหาจำานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
ทำาให้มีอุปกรณ์ในการฝึกทักษะค่อนข้างจำากัด สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในการดูแลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การสอนนิเทศไม่ทั่วถึง
นักศึกษาขาดโอกาสในการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ, 2549)
จากข้อมูลและแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษานวตกรรมชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆ ตลอดจนการจดสิทธิบัตร อันจะนำาไปสู่การพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลให้มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่ถูกต้อง แม่นยำา ส่งผลต่อความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการเป็นสำาคัญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ได้แก่
1.1 หุ่นแขนฝึกให้สารน้ำาและฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง (A Hand Model for Intravenous Practice)
1.2 หุ่นกล้ามเนื้อ Deltoid ฝึกฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนังและชั้นกล้ามเนื้อ (A Deltoid muscle model for
Subcutaneous and muscular injection Practice)
1.3 หุน่ ฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิงเคลือ่ นที่ (A Mobile model for female Urethra catheter practice)
1.4 หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศชายเคลื่อนที่ (A Mobile model for male Urethra catheter practice)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั และพัฒนา (R&D ,Research and Development) ดำาเนินการวิจยั เป็น 2 ขัน้ ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
การสร้างและพัฒนาชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเป็นขั้นตอนตามแผนภูมิลำาดับ
ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ
ทีมผู้วิจัย ประชุมปรึกษาเพื่อสร้างชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการพยาบาลจากโรงพยาบาล อาจารย์ผู้สอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาและอาจารย์พยาบาลจากภาควิชาอื่น ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา นอกจากนี้ได้ขอคำาชี้แนะและ
ความเป็นไปได้ในการสร้างหุ่นฝึกจากยางพาราจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตหุ่นทางการแพทย์จากวัสดุยางพาราแล้วจึงนำาผลมา
รวบรวม วิเคราะห์ กำาหนดคุณสมบัติของหุ่นฝึก
ขั้นตอนที่ 2 สร้างชุดหุ่นฝึกทักษะ
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ถามความต้องการหุ่นฝึกจากนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา แล้วจึงนำามากำาหนดคุณสมบัติหุ่นฝึกและร่างรูปแบบหุ่นจากนั้นจึงสร้างชุดหุ่นฝึกในระยะที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
หลังจากผู้วิจัยได้สร้างชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในระยะที่ 1 และได้ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตหุ่นทางการแพทย์จากวัสดุยางพาราแล้ว ผู้วิจัยได้นำาชุดหุ่นฝึกดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาในระยะที่ 2
โดยได้ปรับปรุงพัฒนาลักษณะภายนอก ลักษณะภายในและเปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบแล้วจึงนำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดที่ 1 ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตหุ่นทางการแพทย์จากวัสดุยางพารา บริษัท Billion Rubber และอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา ตรวจสอบและจัดวิพากษ์ผลงานแล้วจึงนำาไปให้ ผู้เชี่ยวชาญชุดที่ 2 ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติในโรงพยาบาล
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาและผู้เชี่ยวชาญการผลิตหุ่นทางการแพทย์จากวัสดุยางพารา บริษัท Billion
Rubber วิพากษ์ชุดหุ่นฝึกอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยนำาชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่ประดิษฐ์ขึ้นไปทดลองใช้กับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รุ่นที่ 45 จำานวน 25 คน ตอบแบบสอบถามหลังจากได้
ทดลองใช้ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลตามขั้นตอนที่กำาหนด โดยครอบคลุมหัวข้อประสิทธิภาพของการใช้งาน
ความพึงพอใจในการใช้งาน ประโยชน์การใช้งาน และรูปลักษณะ/ความสมจริง ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( = 3.90
คะแนนเต็ม 5.00) นอกจากนี้ได้นำาข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพมาพัฒนาชุดหุ่นฝึกในระยะต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาชุดหุ่นฝึกทักษะ
ภายหลังการทดลองใช้แล้วผู้วิจัยได้พัฒนาชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลต่อโดยได้ปรับปรุงและ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะแล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญชุดที่ 2 ตรวจสอบให้เสนอแนะแล้วจึงนำาไปแก้ไขปรังปรุงทั้งลักษณะภายนอก
ลักษณะภายใน การผลิตกระเป๋าใส่หุ่นฝึก ตลอดจนติดเครื่องหมายของวิทยาลัย เพื่อความสวยงามและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่
น่าใช้มากขึ้น
ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชดุ หุน่ ช่วยฝึกทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทีศ่ กึ ษาในสถาบันพระบรมราชชนก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคใต้ ทีก่ าำ ลังศึกษาในรายวิชาเทคนิคและหลักการพยาบาล ปีการศึกษา 2552 จำานวน 7 แห่งๆ
ละ 40 คน รวม 280 คน กลุม่ ตัวอย่าง ใช้วธิ สี มุ่ ตามสะดวก (Convenience Sampling) ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กำาลัง
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ศึกษาในรายวิชาเทคนิคและหลักการพยาบาลปีการศึกษา 2552 แห่งละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา
จำานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 80.72 และสมัครใจเข้าร่วมการทดลองใช้หุ่นฝึกทักษะ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชดุ หุน่ ช่วยฝึกทักษะการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล คือ แบบประเมินคุณภาพชุดหุน่ ฝึกทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาล ประกอบด้วยหุน่ แขนฝึกให้สารน้าำ และฉีดยาเข้า
ชัน้ ผิวหนัง หุน่ กล้ามเนือ้ Deltoid ฝึกฉีดยาเข้าชัน้ ใต้ผวิ หนังและชัน้ กล้ามเนือ้ หุน่ ฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิงเคลือ่ นทีแ่ ละหุน่ ฝึก
สวนปัสสาวะเพศชายเคลือ่ นที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ถามข้อมูลทัว่ ไป จำานวน 3 ข้อ ส่วนที่ 2 ถามความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การใช้หนุ่ ฝึกทักษะปฏิบตั กิ ารพยาบาล มีลกั ษณะเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 คำาตอบ จำานวนทัง้ สิน้ 18 ข้อ
การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดความพึงพอใจ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติการ
พยาบาลตลอดจนกำาหนดขอบเขตการสร้างข้อคำาถาม
2. ร่างข้อคำาถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้ดำาเนินการร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความถูกต้องและ
ครอบคลุมของเนื้อหา และนำาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนของข้อ
คำาถามที่ยังไม่ชัดเจน
4. นำาไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 45 ปีการศึกษา 2552 จำานวน 25 คน นำาแบบสอบถามที่ได้มาหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยคำานวณค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัย เตรียมชุดหุ่นฝึกทั้ง 4 ชนิดและถ่ายสำาเนาแบบสอบถามแล้วจัดทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้บริหาร
แต่ละสถาบันพร้อมส่งชุดหุ่นฝึกและแบบสอบถามแก่ผู้ประสานแต่ละสถาบันเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และการพิทักษ์สิทธิแก่กลุ่ม
ตัวอย่าง หลังจากนั้นดำาเนินการเก็บแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ชุดหุ่นฝึกก่อนแล้วจึงตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจคุณภาพชุดหุ่นฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลให้ครบทั้ง 3 ด้าน แล้วจึงนำาผลจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ทางสถิติ
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจงรายละเอียด ครอบคลุมข้อมูลต่อไปนี้ (1) ชื่อ
และข้อมูลเกี่ยวกับผู้วิจัย (2) วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย (3) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ไม่มี
การระบุชื่อของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม (4) การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ (5) การเสนอผลงานวิจัยในภาพรวม
(6) สิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย หรือสิทธิที่จะถอนตัวออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย
ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินระดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ย
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
1. ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล รูปแบบดังนี้
1.1 หุ่นแขนฝึกให้สารน้ำาและฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง (A Hand Model for Intravenous Practice)
(ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 แสดง หุ่นแขนฝึกให้สารน้ำาและฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง
ลักษณะภายนอก
- มีลักษณะเป็นแขนจำาลองแสดงบริเวณต้นแขนถึงปลายนิ้วมือมีนิ้วทั้ง 5 นิ้ว ทำาจากถุงมือล้วงรก วางสาย
ขนาดเล็กจำาลองเป็นเส้นเลือดดำาตามลักษณะกายวิภาคที่บริเวณหลังมือ แขนด้านนอกและแขนด้านใน
ลักษณะภายใน
- ใช้ใยโพลิเมอร์และฟองน้ำาใส่ไว้ภายในถุงมือเพื่อให้มีความยืดหยุ่นคล้ายผิวหนังจริง สามารถแทงเข็ม
เข้าเส้นเลือดดำาได้
1.2 หุ่นกล้ามเนื้อ Deltoid ฝึกฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนังและชั้นกล้ามเนื้อ (A Deltoid muscle model
for Subcutaneous and muscular injection Practice) (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แสดง หุ่นกล้ามเนื้อ Deltoid
ลักษณะภายนอก
- มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อต้นแขนจำาลองสีคล้ายผิวหนัง ลักษณะคล้ายผิวหนังจำาลอง มีสายยางคาดไว้กับ
ต้นแขนของผู้ป่วยจำาลอง สามารถปรับความยาวของสายคาดได้ตามขนาดของผู้ป่วยจำาลอง
ลักษณะภายใน
- ใช้ฟองน้ำาใส่ไว้ภายในเพื่อจำาลองเป็นกล้ามเนื้อต้นแขนมีความยืดหยุ่นคล้ายกล้ามเนื้อจริง
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(ภาพที่ 4)

1.3 หุน่ ฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิงเคลือ่ นที่ (A Mobile model for female Urethra catheter practice)

ภาพที่ 4 แสดง หุน่ ฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิงเคลือ่ นที่
ลักษณะภายนอก
- โครงหุ่น มีลักษณะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 15 ซ.ม. x 15 ซ.ม. x 27 ซ.ม. มีฝาเปิด-ปิดด้านบน
- ผลิตจากเรซิ่น มีผิวเรียบ ไม่มีรอยต่อ มีสีน้ำาตาล
- แผ่นอวัยวะเพศหญิงจำาลอง มีขนาด 12 x 15 ซ.ม. วางอยู่บนด้านหน้าของโครงหุ่นมีลักษณะโค้ง มี
ลักษณะ รูปร่างคล้ายจริงมีผิวสัมผัสอ่อนนุ่ม ผลิตจากยางสังเคราะห์
- มีสัญลักษณ์ของวิทยาลัยอยู่ด้านหน้าของหุ่น
ลักษณะภายใน
- ท่อปัสสาวะจำาลอง มีลักษณะใส และเชื่อมต่อระหว่างรูเปิดท่อปัสสาวะจำาลองกับ กระเพาะปัสสาวะ
จำาลอง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ม.ม. ยาว 8 ซ.ม. ผลิตจากยางสังเคราะห์
- กระเพาะปัสสาวะจำาลอง มีลกั ษณะคล้ายทรงกระบอกใสด้านบนเปิดออกโดยเชือ่ มต่อกับปลายท่อปัสสาวะ
จำาลอง วางติดผนังด้านบน มีขนาดประมาณ 250 ลบ.ซม. ผลิตจากพลาสติกใสสามารถเห็นตำาแหน่ง balloon ของสายสวน
ปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะได้ชัดเจน
1.4 หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศชายเคลื่อนที่ (A Mobile model for male Urethra catheter practice)
(ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 แสดง หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศชายเคลื่อนที่
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ลักษณะภายนอก
- โครงหุ่น มีลักษณะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 15 x 15 x 27 ซ.ม. มีฝาเปิด-ปิดด้านบน
- ผลิตจากเรซิ่น มีผิวเรียบ ไม่มีรอยต่อ มีสีน้ำาตาล
- แผ่นอวัยวะเพศชายจำาลอง มีขนาด 12 x 15 ซ.ม. วางอยู่บนด้านหน้าของโครงหุ่นมีลักษณะโค้ง มี
ลักษณะ รูปร่างคล้ายจริงมีผิวสัมผัสอ่อนนุ่ม ผลิตจากยางสังเคราะห์
- มีสัญลักษณ์ของวิทยาลัยอยู่ด้านหน้าของหุ่น
ลักษณะภายใน
- ท่อปัสสาวะจำาลอง มีลักษณะใส และเชื่อมต่อระหว่างรูเปิดท่อปัสสาวะจำาลองกับ กระเพาะปัสสาวะ
จำาลอง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ม.ม. ยาว 20 ซ.ม.ผลิตจากยางสังเคราะห์
- กระเพาะปัสสาวะจำาลอง มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกใสด้านบนเปิดออก โดยเชื่อมต่อกับปลายท่อ
ปัสสาวะจำาลอง วางติดผนังด้านบน มีขนาดประมาณ 250 ลบ.ซม.ผลิตจากพลาสติกใส
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพหุน่ แขนฝึกให้สารน้าำ และฉีดยาเข้าชัน้ ผิวหนัง ภาพรวม ( =4.00,
S.D.=0.52) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ “ความสะดวกในการเคลือ่ นย้าย” ( =4.30 , S.D.=0.71) ส่วนข้อทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ ต่าำ สุดคือ ความคงทนถาวร ( =3.71 , S.D.=0.87)
2.2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อต่อคุณภาพหุ่นกล้ามเนื้อ Deltoid ฝึกฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนังและชั้น
กล้ามเนื้อ ภาพรวม ( =4.03 , S.D.=0.52) ส่วนด้านที่พึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพการนำาไปใช้ ( =4.02 , S.D.=0.63)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ “ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย” ( =4.30 , S.D.=0.71) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำาสุดคือ ความคงทนถาวร ( =3.71 , S.D.=0.87)
2.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพหุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศชายเคลื่อนที่ ภาพรวม ( =4.02,
S.D.=0.52) ส่วนด้านที่พึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพการนำาไปใช้ ( =4.14 , S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ “ความสะดวกในการใช้” ( =4.29 , S.D.=0.65) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือความมั่นใจหลังจากใช้หุ่นฝึก
สวนปัสสาวะเพศชาย ( =3.71 , S.D.=0.87)
2.4 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพหุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศชายเคลื่อนที่ ภาพรวม ( =4.05,
S.D.=0.51) ส่วนด้านทีพ่ งึ พอใจมากทีส่ ดุ คือ ด้านคุณภาพการนำาไปใช้ ( =4.23 , S.D.=0.56) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อทีม่ คี า่
เฉลีย่ สูงสุดคือ “ความสะดวกในเก็บรักษา” ( =4.27 , S.D.=0.69) ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต่าำ สุดคือความคงทนถาวร ( =3.76,
S.D.=0.75)
อภิปรายผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล(Assisted Models for
basic nursing skill Set) ซึง่ ประกอบด้วย 1) หุน่ แขนฝึกให้สารน้าำ (A Hand Model forIntravenous Practice) 2) หุน่ กล้าม
เนือ้ Deltoid ฝึกฉีดยาเข้าชัน้ ใต้ผวิ หนังและชัน้ กล้ามเนือ้ (A Deltoid muscle model for Subcutaneous and muscular
injection Practice) 3) หุน่ ฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิงเคลือ่ นที่ (A Mobile model for female Urethra catheter practice)
4) หุน่ ฝึกสวนปัสสาวะเพศชายเคลือ่ นที่ (A Mobile model for male Urethra catheter practice) ในภาพรวมแต่ละหุน่ ฝึก
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มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในแต่ละหุ่นฝึกนักศึกษาจะมีความพึงพอใจต่อหุ่นทุกประเภท
ในด้านการนำาไปใช้มากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่นักศึกษาพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้ คการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเก็บรักษาและการเคลื่อนย้าย สอดคล้องกับการศึกษาของบังอร ดวงรัตน์และคณะ (2551) ศึกษาการพัฒนาหุ่น
จำาลองแขนฝึกทักษะเย็บแผลชนิดยางพารา พบว่า เมื่อนำาหุ่นที่ทดลองไปใช้และประเมินผลเมื่อเทียบกับฟองน้ำา ค่าเฉลี่ยของ
ความคงทนต่อการใช้งานมีค่าสูงสุด เมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์พบว่าค่าเฉลี่ยของการนำากลับมาใช้ใหม่และเมื่อเทียบกับหุ่นจำาลองที่
ผลิตจากซิลิโคนมีค่าเฉลี่ยของการคงสภาพเดิมภายหลังการฝึกเย็บมีค่าสูงสุด ส่วนการประเมินความพึงพอใจต่อหุ่นจำาลองมี
ค่าเฉลี่ยด้านการนำาไปใช้มีค่าสูงสุดเช่นเดียวกับการศึกษาการสร้างและพัฒนาหุ่นฝึกทำาหัตถการใส่สายระบายทรวงอก (ICD)
แก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ของอับดุลอาซีด หนิมุสา และคณะ (2550) ที่ประสบปัญหานักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีประมาณ
120 คน ประกอบกับการมีสิทธิผู้ป่วยมากขึ้น จึงได้พัฒนาหุ่นฝึกทำาหัตถการใส่สายระบายทรวงอก ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาแพทยศาสตร์ พบว่า มีความพึงพอใจด้านลักษณะโครงสร้าง ขนาด สี วัสดุที่ใช้ ความสะดวกและความปลอดภัย
ในการใช้ อยู่ในระดับดีมาก ในด้านทักษะในการฝึกทำาให้เกิดความชำานาญในการใส่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษามีหุ่นฝึกทักษะที่ใช้อยู่จำานวนน้อยเมื่อเทียบอัตราส่วนต่อนักศึกษา และหุ่นฝึกทักษะมีราคา
สูงเนื่องจากผลิตจากต่างประเทศ ไม่สามารถนำากลับไปฝึกปฏิบัติที่หอพักได้ ทำาให้การเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของฝึกทำามี
น้อย ส่งผลให้มีความพร้อมและความมั่นใจการปฏิบัติการพยาบาลน้อยลงสอดคล้องกับทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของ ธอร์นไดค์
(ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2551) ที่กล่าวถึง การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยมีหลักพื้นฐานว่า “การเรียนรู้เกิดจาก
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่มักจะออกมาในรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ โดยการลองถูก ลองผิด (Trial and
Error) จนกว่าจะพบรูปแบบที่ดีหรือเหมาะสมที่สุด ผ่านกฎการเรียนรู้ ได้แก่ 1) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)
หากบุคคลพร้อมแล้วได้กระทำา ก็จะทำาให้เกิดความพึงพอใจ ก็จะเกิดการเรียนรู้ หากบุคคลพร้อมที่จะทำา แล้วไม่ได้กระทำาก็
ทำาให้ไม่เกิดความพอใจ และไม่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ ในขณะที่บุคคลไม่พร้อม ไม่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ 2) กฎแห่งการฝึกหัด
(Law of Exercise) การที่ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือกระทำาซ้ำา ๆ บ่อย ๆ ย่อมจะทำาให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง ซึ่งกฎนี้เป็นการ
เน้นความมั่นคงระหว่างการเชื่อมโยง และการตอบสนองที่ถูกต้องแม่นยำามาซึ่งความสมบูรณ์ เช่นเดียวกันหากไม่ได้ฝึกฝนหรือ
ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ทำาบ่อยๆ ย่อมทำาให้ความมั่นคงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองอ่อนกำาลังลง หรือลดความเข้มลง เมื่อบุคคลได้
เกิดการเรียนรู้แล้ว แต่ไม่ได้นำาความรู้ไปใช้หรือไม่เคยใช้ ย่อมทำาให้การทำากิจกรรมนั้นไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจทำาให้ความรู้นั้น
ลืมเลือนไปได้ 3) กฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) เป็นผลที่ทำาให้เกิดความพอใจ กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับความพอใจ
จะทำาให้พันธะหรือสิ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองมีความเข้มแข็งมั่นคง ในทางกลับกันหากอินทรีย์ได้รับความไม่
พอใจ จะทำาให้พันธะหรือสิ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองอ่อนกำาลังลง หรืออาจกล่าวได้ว่า หากบุคคลได้รับความ
พอใจจากผลของการกระทำากิจกรรม ก็จะเกิดผลดีกับการเรียนรู้ทำาให้บุคคล อยากเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอีก และในทางตรงกัน
ข้ามหากบุคคลได้รับผลที่ไม่พอใจ ก็จะทำาให้ไม่อยากเรียนรู้หรือเบื่อหน่ายและเป็นผลเสียต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับการศึกษา
ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักของอารีวรรณ กลั่นกลิ่นและคณะ (2551) พบว่าความ
พร้อมในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักแต่ละด้านของนักศึกษาพยาบาลมีคะแนนความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความ
พร้อมในการทำางานกลุ่ม และความพร้อมในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาพยาบาลเป็นผู้เรียนระดับ
อุดมศึกษาที่กำาลังจะเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งมีความพร้อมในการเรียนรู้และความต้องการ ประกอบกับการใช้รูปแบบการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญเรื่องเทคนิคสะอาดและเทคนิคปราศจากเชื้อการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการพยาบาลทางด้านอายุรกรรม
โดยใช้วิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผ่าน
คอมพิวเตอร์ (e-learning) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการประเมินแฟ้มสะสมงานสำาหรับนักศึกษาพยาบาล
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ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติการดูแลเด็กประจำาวันของนักศึกษาพยาบาลการเรียนรู้ด้วยวิธี
การต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทำาให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงทำาให้นักศึกษารับรู้ว่าได้มีโอกาสศึกษาด้วย
ตนเองมากขึ้น จึงทำาให้นักศึกษาพยาบาลมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองในระดับสูงซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมหรือทักษะ
ในเวลาต่อมา
ดังนัน้ การฝึกการใช้หนุ่ ฝึกทักษะบ่อย ๆ ซึง่ เป็นหุน่ ทีร่ าคาไม่สงู ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งการเสียหายหลังการใช้ สามารถ
เคลือ่ นย้ายได้สะดวก ตลอดจนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองนอกห้องเรียนจะช่วยจูงใจให้ผเู้ รียนอยากเรียนรู้ ท้าทายต่อความ
สามารถของแต่ละบุคคล ทำาให้นกั ศึกษามีกาำ ลังใจอยากเรียนรู้ จะทำาให้ผเู้ รียนมีความพร้อมและพอใจต่อการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ในทักษะต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการศึกษาไปใช้
1. เชิงนโยบาย
ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
สังกัดอื่น ที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาล ควรปรับแนวคิดและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ใช้หุ่นฝึกที่ผลิตโดยคนไทยจากวัสดุธรรมชาติที่มีในประเทศโดยเฉพาะจากยางพารามากกว่าการสั่งนำาเข้าจากต่างประเทศที่เป็น
สารใยสังเคราะห์ซึ่งมีราคาแพง แต่คุณภาพและประโยชน์การนำาไปใช้ใกล้เคียงกัน
2. เชิงวิชาการ
2.1 ควรจัดระบบและกลไกสนับสนุนให้มีการผลิตนวัตกรรมโดยเฉพาะหุ่นฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาล
เช่น หุ่นฝึกเย็บแผล หุ่นฝึกทำาคลอด เป็นต้น โดยจัดหางบประมาณเพื่อจัดทำาหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลนี้ โดยเน้นการนำา
ไปปรับใช้ให้สามารถฝึกทักษะความชำานาญ การได้เรียนรู้ด้วยตนเองในและนอกเวลาเรียนมากกว่าหุ่นที่มีความคงทนถาวรและ
ราคาแพงโดยใช้วัสดุในพื้นที่ภาคใต้คือยางพารา ตลอดจนสนับสนุนให้มีการผลิตเพื่อจำาหน่ายแก่สถาบันการศึกษาหรือหน่วย
งานอื่นที่มีความต้องการ
2.2 ควรสร้างขวัญและกำาลังใจ โดยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่สนใจได้ไปศึกษาดูงาน อบรมศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนติดตามกำากับข้อตกลงการสนับสนุนผลิตนวตกรรมและงานวิจัยของทางวิทยาลัย
อย่างจริงจัง เพื่อนำาองค์ความรู้มาพัฒนาผลิต นวตกรรมเพื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2.3 ควรสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยอื่น ๆ ที่มีความรู้ความสามารถและสนใจที่จะผลิตนวัตกรรม เช่น
ฝ่ายช่าง ได้เสนอชิ้นงานและผลิตนวตกรรม อันจะก่อให้เกิดการใช้ศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อการพัฒนางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2.4 ควรจัดระบบและกลไกเพื่อการจดสิทธิบัตร อันจะนำาไปสู่การยอมรับจากองค์กรภายนอก
3. เชิงปฏิบัติการ
3.1 อาจารย์ผู้วิจัยควรพัฒนาชุดหุ่นฝึกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลักษณะใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด
ทั้งสีและรายละเอียด ทั้งนี้เพื่อการใช้ฝึกทักษะของนักศึกษา การผลิตเพื่อขายและการจดสิทธิบัตร
3.2 อาจารย์ที่เป็นผู้นิเทศภาคปฏิบัติควรกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานำาหุ่นฝึกไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งขณะอยู่ในวิทยาลัยและในหอพักเพื่อพัฒนาทักษะความชำานาญและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D ,Research and Development) ในการพัฒนาหุ่นฝึกชนิดอื่น เช่น หุ่น
ฝึกใส่สายให้อาหารทางสายยาง หุ่นฝึกทำาแผล หุ่นฝึกทำาคลอด เป็นต้น โดยเน้นประโยชน์การนำาไปใช้และการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา เป็นสำาคัญ
2. ควรมีการศึกษาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างชุดหุ่นฝึกที่ผลิตกับหุ่นฝึกที่สั่งซื้อ
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