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บทคัดย่อ
	 การเรียนรูแ้บบบทบาทสมมติ	เป็นวธิหีน่ึงของการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้

ตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนด	การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจิยัประเภทกึง่ทดลอง	 (Quasi experimental research design) 

โดยการวัดก่อนและหลังการทดลอง (The One-group Pretest-Posttest research design) มีวัตถุประสงค์เพื่อ	

เปรยีบเทยีบการรบัรูส้มรรถนะตนเองของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการแสดงบทบาทสมมตใินวชิาการพยาบาล

มารดา	ทารกและผดุงครรภ์	1	และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัศกึษาพยาบาลต่อการจดักจิกรรมบทบาทสมมตใิน

วิชาการพยาบาลมารดา		ทารกและผดุงครรภ์	1		ประชากร	เป็นนักศึกษาพยาบาลปีที่	3	ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ

พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์	1	ในภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2562	จ�านวน		140	คน	แบ่งเป็น	18	กลุ่ม	

และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้จากการสุ่มอย่างง่าย	(simple random sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่าง		6	กลุ่ม		

จ�านวน	45	คน		เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย		เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย	(1)	แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะตนเอง 

ของนกัศกึษาพยาบาล	ซึง่สร้างตามกรอบมาตรฐานการเรยีนรูข้องสภาการพยาบาล	ท่ีก�าหนด	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านคณุธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 (11ข้อ)	ด้านความรู้	 (5	ข้อ)	ด้านทักษะทางปัญญา	(4	ข้อ)	ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ	(5	ข้อ)	ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข	การสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	

(5	 ข้อ)	 และด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ	 (9	 ข้อ)	 และ	 (2)	 ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ 
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Abstract
 Role playing is an active learning method used to develop learning progress of a learner. This 

Quasi experimental research design is a One-group Pretest-Posttest research design.  The main purpose 

of this study was to compare self - efficiency of student nurses before and after role –playing in  

Maternal-Child Nursing and Midwifery I and to study student nurses’ satisfaction towards role – playing 

in Maternal-Child Nursing and Midwifery I. The population was composed of 140 student nurses who 

were enrolled in the Maternal- Child Nursing and Midwifery I during the first semester of 2019. The 

population was divided into 18 groups then simple random sampling was used. Six groups with a total 

45 samples were selected. Research instruments were comprised of 1) self-efficacy of student nurses 

form, developed according to Nursing Qualification Standard of  Nursing Council Framework  which 

covers six areas such as Morality and ethics (11 items); knowledge (5 items); intellectual skills (4 items); 

interpersonal skills and responsibilities (5 items); numerical analysis skills, communication and use 

of information technology (5 items) and professional skill (9 items) and 2) satisfaction to role playing 

form. The questionnaire was approved by experts for its content validity.  The Index of item Objective 

Congruence (IOC) was 0.9.  The reliability of overall questionnaire, using Cronbach’s alpha coefficient, 

were .950 and .923 respectively. Data was analyzed by using descriptive statistics and paired t-test.

The results of this study showed that:  1.) The student nurses had mean score of self-efficiency in Maternal-Child 

Nursing and Midwifery I after role playing higher than before role playing at p-value <.05. 2.) The student 

วิชาการพยาบาลมารดา	ทารกและผดุงครรภ์	1	ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยมีค่าดัชนีความตรงตาม

เนือ้หา	เท่ากบั	.9	และได้	ใช้สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟ่าหาค่าความเชือ่มัน่		ได้ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั	

เท่ากับ	 .950	และ	.923	ตามล�าดับ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา	และ	paired t-test	ผลการวิจัย	พบว่า 

1)	นกัศกึษาพยาบาลมกีารรบัรูส้มรรถนะตนเองหลงัการแสดงบทบาทสมมต	ิมค่ีาเฉลีย่สูงกว่าก่อนการเรยีนบทบาท

สมมติและแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p-value < .05)	 2)	 นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการ 

จัดกิจกรรมบทบาทสมมติในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( 	 =	 3.81,	SD	 =	 .28)	 เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า 

ด้านท่ีมคีะแนนค่าเฉลีย่ความพงึพอใจมากทีส่ดุ	ได้แก่	ด้านผูเ้รยีน	( 	=	3.92,	SD	=	.20)	ส่วนด้านทีม่คีะแนนค่าเฉลีย่

ความพึงพอใจน้อยที่สุด	ได้แก่	ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	( 	=	3.76,	SD	=	.35)	ข้อเสนอแนะ	ควรมีการจัด 

การเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ	และมกีารสะท้อนความคดิของแต่ละกจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างผลลพัธ์การเรยีน

รู้ของนักศึกษาพยาบาล	

ค�ำส�ำคญั: บทบาทสมมติ, สมรรถนะนักศึกษาพยาบาล
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บทน�า
	 การพัฒนาบัณฑิตไทยระดับอุดมศึกษาให้เก่ง

ทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งให้มีสมรรถนะที่สามารถ

แข่งขันระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่	Thailand 

4.0	 ได้นั้น	 	 เป็นพันธกิจส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่

จะต้องรับผิดชอบ	 จากแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 20	 ปี	

ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2561	–	2580)	ได้ก�าหนดสมรรถนะใน

ตนเองของบัณฑิตรุ่นใหม่ว่า	 จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาขีด

ความสามารถในระดบัสากล	รวมทัง้พฒันาความสามารถ

ในการคิด	 เช่น	 การคิดเชิงเหตุผล	 การคิดวิจารณญาณ		

นอกจากน้ียงัจ�าเป็นต้องมทัีกษะหลายด้านเพือ่การด�ารงชวีติ 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา,	2561)	ส�าหรับ

สาขาพยาบาลศาสตร์	กระทรวงศกึษาธิการได้มกีารประกาศ

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิปรญิญาตร	ีสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 โดยก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

6	 ด้าน	 เพื่อให้ได้ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 

สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ได้แก่	 มีความรู้มีทักษะ

ทางป ัญญา	 มีความสัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ	 ทักษะการวิ เคราะห ์ เชิงตัวเลข 

การสือ่สาร	และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	และทกัษะ 

การปฏบิติัทางวชิาชพีปฏบิตักิารพยาบาลอย่างมคีณุธรรม	

จริยธรรม	 และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ	 ด้วยการ

ก�าหนดกลยทุธ์การจดัการเรยีนการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็น

ศูนย์กลาง	 และชี้น�าตนเองในการเรียนรู้	 โดยให้ผู้เรียน 

มส่ีวนร่วม	(ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เรือ่ง	มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี,	2560)	

	 การจดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	(Active Learning) 

เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

เน้นบทบาทและการมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีน	โดยให้ผูเ้รยีน

ได้ลงมือปฏิบัติ	 เรียนรู้และด�าเนินกิจกรรม	ต่าง	ๆ	ด้วย

ตนเอง	โดยมีครูเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า	ชี้แนะ	กระตุ้น	หรือ

อ�านวยความสะดวก	 ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและการน�าเสนอข้อมูล	 ลักษณะ

การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	(Active Learning)	ผู้

เรยีนจะเป็นผูท่ี้มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรม	สามารถ

บูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่	เรียนรู้และเกิดองค์

ความรูด้้วยตนเอง	(วารนิท์พร	ฟันเฟ่ืองฟ,ู	2562)	ส�าหรบั

รปูแบบและเทคนคิของการจดัการเรียนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	

(Active Learning)	มหีลากหลาย	ได้แก่	การเรยีนรูแ้บบ

กรณีศึกษา	 การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด	 หรือ

เทคนคิคูค่ดิ	การเรยีนรูแ้บบวเิคราะห์วดีโีอ	และ	การเรยีนรู้ 

แบบแสดงบทบาทสมมต	ิเป็นต้น	ซึง่แต่ละรปูแบบ	ผูส้อน 

สามารถน�ามาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ให้

เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน 

กระตุ ้นให ้ผู ้ เรียนมีส ่วนร ่วมในช้ันเรียน	 ส ่งเสริม

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและ	ผูเ้รียนกบัผูส้อน 

nurses were satisfied with overall role playing at the highest level ( = 3.81, SD = .28). 

Additionally, each aspect found that the learner presented satisfaction at the Highest level. 

( = 3.92, SD = .20) and the learning management process at the lowest level. (  = 3.76, SD = .35) 

It is suggested that role playing method should be provided with feedback collection for each activity 

to improve learning outcome of nursing students.

Keyword: role playing, student nurse competency
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ส่งผลให้ผู ้ เรียนเกิดประสบการณ์และความส�าเร็จ 

ในการเรียน	 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ ่งเน้นพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้	ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะ	

และเชื่อมโยงองค์ความรู้น�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	

	 การเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ	 (role playing) 

เป็นวิธีหนึ่งของการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมที่สามารถ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด		

โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความ

ใกล้เคียงกับความเป็นจริง	 และแสดงออกตามความ

รู้สึกนึกคิดของตน	และน�าเอาการแสดงออกของผู้แสดง		

ทั้งด้านความรู้	 ความคิด	 ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ได้

จากสังเกตมาเป็นข้อมูลอภิปราย	 ซึ่งวิธีการน้ีสามารถ

ช่วยพัฒนาผู้เรียนมีการรับรู ้สมรรถนะตนเองเพิ่มชึ้น		

เนื่องจากเกิดการเรียนรู ้ในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

เกดิความเข้าใจในความรูสึ้กและพฤติกรรมทัง้ของตนเอง

และผู้อื่น	(ทิศนา		แขมณี,	2558)	สอดคล้องกับแนวคิด

ของ	วารินท์พร	ฟันเฟื่องฟู	 (2562)	และจากการศึกษา	

พบว่า	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ	 สามารถ

ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ

หลกัสูตรรายวิชาได้	ดงัการศึกษาของ	สชุาดา	ทพิย์มนตรี	

(2556)	ได้ศกึษาประสิทธผิลของการใช้การแสดงบทบาท

สมมตใินการสอน	“ภาษาองักฤษเพือ่การบรกิาร”	พบว่า 

นักศึกษามีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการบริการหลังการเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษ 

เพือ่การบรกิารทีใ่ช้การแสดงบทบาทสมมตสิงูกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .000	 โดยมีค่าขนาด

อทิธผิลในระดบัสูงมาก	(g	=	4.64)	มทีศันคติในการเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	และสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับความเป็น

จริงในสถานประกอบการจริงอยู่ในระดับสูง	 (ค่าเฉลี่ย	

4.64)	 เช่นเดียวกับการศึกษาของ	 จันทกานต์	 ไพรศรี,	

สรพล	จริสวสัดิ,์	และสขุมุ	เฉลยทรพัย์	(2561)	เซอร์ยาน	ี

(Suryani, 2015)	และ	เด	(Dhea, 2017)	ด้วยเหตุผล

ดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจน�ารปูแบบการสอนโดยใช้บทบาท

สมมติมาศึกษาในวิชาการพยาบาลมารดา	 ทารกและ

ผดุงครรภ์	 1	 เพื่อช่วยพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้ได้

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพือ่เปรยีบเทยีบการรบัรูส้มรรถนะตนเองของ

นกัศกึษาพยาบาลก่อนและหลงัการแสดงบทบาทสมมติ

ในวิชาการพยาบาลมารดา	ทารกและผดุงครรภ์	1

	 2.	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาล

ต่อการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติในวิชาการพยาบาล

มารดา	ทารกและผดุงครรภ์	1

สมมติฐานการวิจัย  

	 การรับรู้สมรรถนะตนเองของนักศึกษาพยาบาล

หลังการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติในวิชาการพยาบาล

มารดา	ทารกและผดุงครรภ์	1	มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ

ใช้บทบาทสมมติ

นิยามศัพท์ 
	 การเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ	 หมายถึง	 การจัด 

กิจกรรม	 ท่ีผู ้สอนได ้แบ ่งกลุ ่มและมีการก�าหนด

สถานการณ์ให้	 โดยให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนช่วยกัน

แสดงความคิดเห็น	 หาข้อมูลในสถานการณ์ที่ได้รับและ

ออกมาแสดงท่าทาง	 ใช้บทสนทนา	 รวมถึงเปิดโอกาส

ให้แสดงความคิด	 ความรู้สึกต่อสถานการณ์นั้น	 ๆ	 ด้วย 

(วารินท์พร	ฟันเฟื่องฟู,	2562)

	 การรับรู ้สมรรถนะตนเอง	 หมายถึง	 การรับรู ้ 

ความสามารถตามคุณลักษณะผลลัพธ ์การเรียนรู  ้

ที่ก�าหนดใน	มคอ.	2	และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุปิริญญาตร	ีสาขาพยาบาลศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2560 

โดยก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู ้ 	 6	 ด ้าน	 ได ้แก  ่
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ด้านคุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา	 ด้านความสัมพันธ์

ระหว ่างบุคคลและความรับผิดชอบ	 ด ้านทักษะ 

การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 	 การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทักษะการปฏิบัต ิ

ทางวิชาชีพ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง	โดยมี

การด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประชากรท่ี

ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้	 เป็นนักศึกษาพยาบาลปีที่	 3 

ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ

ผดุงครรภ์	1	ในภาคการศึกษา	ที่	1	ปีการศึกษา	2562	

จ�านวน	140	คน	แบ่งนกัศึกษาเป็นกลุม่ย่อย	18	กลุม่	กลุม่

ละ	7-8	คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	เป็นนักศึกษา

พยาบาลปีที่	 3	 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพยาบาล

มารดา	 ทารกและผดุงครรภ์	 1	 ในภาคการศึกษาที่	 1 

ปีการศึกษา	2562	ท�าการสุ่มอย่างง่าย	 ในการคัดเลือก 

 

กลุ่มตัวอย่าง	ได้	6	กลุ่ม	จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	45	คน

 2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดงันี	้	

 ส่วนท่ี 1	 โปรแกรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมด้วยการใช้บทบาทสมมติ			

 1) ขั้นเตรียมการ  

	 1.1)	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากบทบาทสมมต ิ

2	ครัง้	ครัง้ที	่1	เป็นสถานการณ์ทีไ่ด้สร้างกรณศีกึษาจาก

สถานการณ์จรงิม	ี3	สถานการณ์	ประกอบด้วย	กรณศีกึษา 

ระยะตัง้ครรภ์ปกต	ิกรณศีกึษาระยะตัง้ครรภ์ผดิปกต	ิและ 

กรณศีกึษาระยะต้ังครรภ์ทีท่ารกมภีาวะการเต้นของหวัใจ 

ผดิปกต	ิครัง้ที	่2	มสีถานการณ์กรณศีกึษา	3	สถานการณ์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่เกี่ยวกับการศึกษา	ดังนี้

ตัวแปรต้น	

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม

การเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ

ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนแบบ

บทบาทสมมุติ

	 การรับรู้สมรรถนะตนเองของนักศึกษาพยาบาล	

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี		สาขาพยาบาล

ศาสตร์	ประกอบด้วย	1)	ด้านคุณธรรม	จริยธรรมและจรรยา

บรรณวิชาชีพ	 2)	 ด้านความรู ้	 3)	 ด้านทักษะทางปัญญา 

4)	ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ		

5)	ด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิตัวเลข		การสือ่สารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	6)	ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
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ประกอบด้วย	 กรณีศึกษาระยะคลอดปกติ	 กรณีศึกษา

ระยะหลังคลอดปกติ	 และกรณีศึกษาการประเมิน

สุขภาพทารกแรกเกิด	 นักศึกษาแสดงกจิกรรมการแสดง

บทบาทสมมติพร้อมบันทึกวิดีโอการแสดงบทบาทสมมต ิ

1.2)	 แบ่งกลุ่มย่อยให้นกัศกึษาศกึษากรณีศึกษาโดยแบ่ง

กลุ่มย่อย	7-8	คน	ต่อ	1	สถานการณ์

 2) ขั้นด�าเนินการ

	 	 2.1)	ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การเรยีนรู	้	แนะน�าให้

อ่านต�าราและค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เตมิจากอนิเตอร์เนต็

ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาตามสถานการณ์ที่ก�าหนด				

	 	 2.2)	 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มก�าหนดบทบาท

ตนเองตามสถานการณ์กรณีศึกษา	 และแสดงบทบาท

สมมติตามสถานการณ์ที่ก�าหนด	พร้อมกับอัดวีดีโอ

 3) ขั้นประเมินผล

	 ให้ผู้เรียนดูวีดีโอ	10-15	นาทีต่อ	1	สถานการณ์	

หลังจากนั้นให้ทุกคนมีการสะท้อนความคิดกับสิ่งที่ดูว่า	

การแสดงบทบาทสมมติถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่	

มีบทบาทใดที่แสดงได้เหมาะสม	 หรือควรปรับปรุงหรือ

ไม่	อย่างไร	หลังจากนั้นมีการร่วมกันสรุป

 ส่วนที่ 2	เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย

	 	 1)	 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	

	 	 2)	 แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะตนเอง

ของนักศึกษาพยาบาล	 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามในการ

วดัการรับรู้สมรรถนะตนเองซึง่สร้างตามกรอบมาตรฐาน

การเรียนรู้ของสภาการพยาบาล	ที่ก�าหนด	6	ด้าน	ได้แก่	

ด้านคณุธรรม	จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี	(11ข้อ)	

ด้านความรู้	 (5	 ข้อ)	 ด้านทักษะทางปัญญา	 (4	 ข้อ) 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5	ข้อ)	ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข	การสือ่สารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	(5	ข้อ)	และด้านทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพ	(9	ข้อ)	ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 (likert scale)	 4	 ระดับ	 โดย

ก�าหนดคะแนน		มากที่สุด	=	4	 	มาก	=	3	น้อย	=	2	 

น้อยที่สุด	=1	ผู้วิจัยแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อแปลผล	

ดงันี	้(ธานนิทร์	ศลิป์จาร,ุ	2555)	คะแนนเฉลีย่	1.00	–	1.50	

หมายถึง	 ระดับน้อยท่ีสุด	 คะแนนเฉลี่ย	 1.51	 –	 2.50	

หมายถึง	ระดับน้อย	คะแนนเฉลี่ย	2.51-	3.50	หมายถึง 

ระดบัมาก	คะแนนเฉลีย่	3.51	–	4.00	หมายถงึ	ระดบัมาก 

ที่สุด							

	 	 3)	 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการ

จดักจิกรรมบทบาทสมมตวิชิาการพยาบาลมารดา	ทารก

และผดุงครรภ์	 1	 ที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบสอบถาม 

ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (likert 

scale) 4	 ระดับ	 โดยก�าหนดคะแนน	 	 มากท่ีสุด	 =	 4	 

มาก	 =	 3	 น้อย	 =	 2	 น้อยท่ีสุด	 =1	 ผู้วิจัยแบ่งระดับ

คะแนนเฉลี่ยเพื่อแปลผล	 ดังนี้	 (ธานินทร์	 ศิลป์จารุ,	

2555)	คะแนนเฉลี่ย	1.00	–	1.50		หมายถึง	ระดับน้อย

ที่สุด	คะแนนเฉลี่ย	1.51	–	2.	50	หมายถึง	ระดับน้อย	

คะแนนเฉลี่ย	2.51-	3.50	หมายถึง	ระดับมาก	คะแนน

เฉลี่ย	3.51	–	4.00		หมายถึง	ระดับมากที่สุด							

 3. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอื	เครือ่งมอืวจัิยนี้ 

ได้รบัการตรวจสอบความตรงในเนือ้หา	(content validity) 

โดยผูท้รงคณุวฒุ	ิจ�านวน	3	ท่าน	ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้อง	

เท่ากับ	.9	น�าไปปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะหลงัจากนัน้

น�าไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลปีที่	3	ที่มีลักษณะ

คล้ายกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	เพื่อหาค่าความเที่ยง

ของเคร่ืองมือโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	

(Cronbach’s alpha coefficient)	 	 ได้ค่าความเชื่อมั่น

สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของแบบวัดการรบัรูส้มรรถนะตนเอง

ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ของสภาการพยาบาล 

6	ด้าน	และ	ความพึงพอใจการจดักิจกรรมบทบาทสมมติ

วิชาการพยาบาลมารดา	ทารกและผดุงครรภ์	1	เท่ากับ		

.950	และ	.923	ตามล�าดับ

 4. การพทิกัษ์สทิธิก์ลุม่ตัวอย่าง	งานวจิยันีไ้ด้รบั 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาและ

ควบคุมการวิจัยในคนของวิทยาลัยเซนต ์หลุยส  ์
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เลขที่	E.055/2562	 ลงวันที่	 11	 ธันวาคม	 2562	 และ

กลุ่มตัวอย่างได้รับการพิทักษ์สิทธิ์โดยได้รับค�าชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยจากผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่าง

สามารถปฏเิสธการเข้าร่วมวจัิยโดยไม่มผีลกระทบต่อการ

เรียน	ข้อมลูท่ีได้จากกลุม่ตัวอย่างจะถือเป็นความลบัและ

น�าเสนอในภาพรวมเท่านั้น

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล				ผู้วิจัยท�าหนังสือถึง

อธกิารบด	ีวิทยาลัยเซนต์หลยุส์		เพือ่ขอความอนเุคราะห์

เก็บรวบรวมข้อมูลที่คณะพยาบาลศาสตร์	 	 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์			และด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีม

คณะผู้วิจัย

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 ก�าหนดระดับนัยส�าคัญ

ที่	 .05	 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	 ใช้สถิติ	 ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์	 ในส่วน

การประเมนิการรับรู้สมรรถนะตนเองและความพงึพอใจ

ของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ	

วิเคราะห์โดยใช้สถิติ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และ	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้บทบาท

สมมติโดย	ใช้สถิติทดสอบ	paired t – test  

ผลการวิจัย
	 1.	 ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง	 เป็นเพศหญิงคิดเป็น 

ร้อยละ	100	มีอายุเฉลี่ย	20.96	ปี	 ( =	20.96,	SD = 

1.57,	 อายุต�่าสุด	 20	 ปี	 อายุสูงสุด	 29	 ปี)	 มีระดับ

คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมปี	 2	 คิดเป็น	 3.14	 ( =	 3.14, 

SD	=	0.37,	คะแนนเกรดเฉลี่ยต�่าสุด	=	2.47	คะแนน

เกรดเฉลี่ยสูงสุด	3.71)		

	 2.	การเปรยีบเทยีบการรบัรูส้มรรถนะตนเองของ

นักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการใช้บทบาท	 สมมต	ิ

พบว่า	 ค่าเฉลี่ยก่อนการใช้บทบาทสมมติมีค่าเฉลี่ย 

ด้านคุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและ	

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

อยู่ในระดับมากที่สุด	 (  =	3.69,	SD	=	 .31	และ	 = 

3.73,	SD	=	.34	ตามล�าดับ)	ส่วนด้านความรู้	ด้านทักษะ 

การปฏิบัติทางวิชาชีพ	 ด้านทักษะทางปัญญา	 และ

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

( =	2.88,	SD	=	.51;	  =	3.03,	SD	=	.46;	 	=	3.07,	

SD	=	.50	และ	 	=	3.20,	SD	=	.52	ตามล�าดับ)	ส่วน

หลงัการแสดงบทบาทสมมต	ิมค่ีาเฉลีย่ด้านความรู	้	ด้าน

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข	การสือ่สารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ด้านทกัษะทางปัญญา	ด้านทกัษะการปฏบิตัิ

ทางวิชาชีพ	 ด้านคุณธรรม	 จรรยาบรรณและจรรยา

บรรณวิชาชีพและด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบอยู ่ในระดับมากที่สุด	 ( 	 =	 3.53, 

SD	=	.42;	 	=	3.59,	SD	=	.37;		 	=	3.63,	SD = 

.36;	 	=	3.64,	SD	=	.37;	 	=	3.86,	SD	=	.24	และ 

	=	3.93,	SD =	.19	ตามล�าดบั)		เมือ่เปรยีบเทียบหลงัแสดง

บทบาทสมมติ	พบว่า	มค่ีาเฉลีย่ทกุด้านสงูกว่าก่อนแสดง

บทบาทสมมตอิย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิ(p- value < .05)

(ดังตารางที่	1)
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ตารางที่ 1	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ	(n	=	45)

ตารางที่ 2	 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติวิชาการพยาบาลมารดา	 ทารก 

	 และผดุงครรภ์	1	(n	=	45)

 ข้อมูล ก่อนการเรียนบทบาท หลังการเรียนบทบาท Paired p- value

  สมมติ สมมติ t -test

 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล   SD ระดับ

1.	ด้านผู้สอน	 	 3.88	 .26	 มากที่สุด

2.	ด้านผู้เรียน	 	 3.92	 .20	 มากที่สุด

3.	ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	 3.76	 .35	 มากที่สุด

 รวม 3.81 .28 มากที่สุด

  SD	 ระดับ	  SD	 ระดับ

1.	ด้านคุณธรรม	จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

2.	ด้านความรู้

3.	ด้านทักษะทางปัญญา

4.	ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ

5.	ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข	การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.	ด้านทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ

3.69

2.88

3.07

3.73

3.20

3.03

-3.455

-8.143

-6.469

-3.289

-4.833

-7.504

.001

.000

.000

.002

.000

.000

3.86

3.53

3.63

3.93

3.59

3.64

.24

.42

.36

.19

.37

.37

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

.31

.51

.50

.34

.52

.46

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

	 3.	 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อ 

การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติวิชาการพยาบาลมารดา	

ทารกและผดุงครรภ์	 1	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	( 	=	3.81,	SD	=	.28)	เมือ่พจิารณา

รายด้าน	ได้แก่	ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้	ด้านผู้สอน

และด้านผู้เรียน	 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ	( 	=	3.76,	SD	=	.35;	 	=	3.88,	SD	=	.26 

และ	 	=	3.92,	SD	=	.20	ตามล�าดบั)	(ดงัตารางที	่2)
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. การรับรู ้สมรรถนะตนเองของนักศึกษา

พยาบาล

	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างนักศึกษา

พยาบาลมีการรับรู ้สมรรถนะตนเองก่อนการแสดง

บทบาทสมมติมีค่าเฉลี่ยด้านคุณธรรม	 จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพและ	 ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ	อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	

(	 	=	3.69,	SD	=	.31	และ	 		=	3.73,	SD	=	.34	ตามล�าดบั) 

ส่วนด้านความรู ้	 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ด้านทักษะทางปัญญา		และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลข	 การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 (	 	 =	 2.88,	 SD	 =	 .51; 

 	=	3.03,	SD	=	.46;		 	=	3.07,	SD	=	.50	และ	 		=	3.20, 

SD	 =	 .52	 ตามล�าดับ)	 ส่วนหลังการใช้บทบาทสมมติ 

มค่ีาเฉล่ียด้านความรู้		ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	ด้านทกัษะทางปัญญา 

ด้านทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบอยู ่ ในระดับมากท่ีสุด 

( 	=	3.53,	SD	=	.42;	 		=	3.59,	SD	=	.37;	 	=	3.63,	

SD	=	.36;		 	=	3.64,	SD	=	.37;	 		=	3.86,	SD =	.24	

และ	 		=	3.93	,	SD	=	.19	ตามล�าดับ)	

	 จากการเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะตนเอง

ของนกัศกึษาพยาบาลก่อนและหลงัการใช้บทบาทสมมติ	

พบว่า	 ค่าเฉลี่ยทุกด้านสูงกว่าก่อนการใช้บทบาทสมมติ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p- value < .05)	 จากผล 

การศกึษาน้ีแสดงว่านักศกึษาพยาบาลมกีารรบัรูส้มรรถนะ

ตนเองภายหลังการใช้บทบาทสมมติดีขึ้น	สอดคล้องกับ

การศึกษาของ	 วิเซฟาร์และคณะ	 (Vizeshfar, Deh-

ghanrad, Magharei, & Javad Sobhani, 2016)	เรือ่ง

ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้บทบาทสมมติในการเรียน

ของนักศึกษาพยาบาล	มหาวิทยาลัยShiraz	ในประเทศ 

อิหร่าน	 ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่สอนโดยใช้

บทบาทสมมตกิบักลุม่ท่ีสอนตามปกต	ิ	พบว่า	กลุม่ท่ีสอน 

โดยใช้บทบาทสมมติมีประสิทธิภาพในการเรียนสูงกว่า

กลุ่มที่สอนตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 โดยให้

เหตุผลว่าการใช้บทบาทสมมติเป็นวิธีการสอนที่ผสม

ผสาน	 และสามารถพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้มากกว่า

การสอนด้วยการบรรยายตามปกติ	 	 เนื่องจากมีการน�า

บทบาทสมมติมาใช้การเรียนรู้รายกลุ่มแบบมีส่วนร่วม	

(active learning)	 และการเรียนบทบาทสมมติช่วย

ให้มีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม	 มีการผสมผสานกระบวนการ

คิดและทักษะ	 (psychomotor)	 ของนักศึกษาไป

พร้อมๆกัน	 ท�าให้เกิดการเรียนรู้ในระดับลึกของสมอง

และประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 และสิ่งนี้จะถูกเก็บไว้ใน

ความทรงจ�า	 เช่นเดียวกับการศึกษาของ	 เครป	 (Krep, 

2017) และการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษา 

ดอร์รี่และคณะ	 (Dorri, Farahani, Maserat, 

& Haghani, 2019)	ทีศ่กึษา	เรือ่ง	ประสทิธภิาพของบทบาท 

สมมติกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล

ประเมินผลโดยใช้	Kirkpatrick model	พบว่า	ค่าเฉลี่ย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีสอนโดยใช้บทบาท

สมมติสูงกว่ากลุ ่มที่สอนตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	 	 โดยให้เหตุผลว่าบทบาทสมมติมีประโยชน์

ในการเรียนการสอน	 เนื่องจากประหยัดเวลา	 ท�าให้

นกัศกึษาพฒันาสมรรถนะ	พฒันาทกัษะการตดัสนิใจและ

สนบัสนนุการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และบทบาทสมมติ

ยงัเป็นแนวทางในการท�าความเข้าใจพฤตกิรรมทางสงัคม 

มปีฏสัิมพันธ์ทางสงัคม	ความสามารถในการเข้าใจความรูส้กึ 

ของผูอ้ืน่	และหาแนวทางในการแก้ปัญหาทีด่ทีีส่ดุ	นอกจาก

นั้นการแสดงบทบาทสมมติช่วยให้นักศึกษาสามารถ

เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วย	 และเข้าใจความวิตกกังวล 

ด้านสุขภาพกาย	 สุขภาพจิตของผู ้ป ่วยมากยิ่งขึ้น	

เช ่นเดียวกันกับการศึกษาของ	 ซี โบลและคณะ 
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(Sebold, Boell, Fermo, Girondi, &Santos, 2018)	ทีไ่ด้

ศกึษาเชงิคณุภาพ	เร่ืองบทบาทสมมต	ิ:	กลยทุธ์การสอน 

ทีส่่งเสรมิภาพสะท้อนการพยาบาล	พบว่า	การใช้บทบาท

สมมติเป็นกลยุทธ์ในการสอนนักศึกษาพยาบาลส่งเสริม

การสะท้อนคิดเก่ียวกับทักษะและสมรรถนะที่จ�าเป็น 

ในการพยาบาล	และยังสนบัสนนุให้เกดิการรบัรูแ้ก่นของ

วิชาชพีพยาบาลในอนาคตของตนเอง		จากการสมัภาษณ์

เชิงลึกยังพบข้อมูลจากนักศึกษาที่แสดงบทบาทเป็น 

ผู้ป่วยและพยาบาล	ดังนี้

	 1.	 บทบาทผู้ป่วย	 นักศึกษาได้รับรู้ถึงความรู้สึก

ในด้านการได้รับการดูแล	 ผ่านกลยุทธ์การเรียนโดยใช้

บทบาทสมมต	ิการได้แสดงบทบาทผูป่้วย	ท�าให้นกัศึกษา 

มีความกล้าที่ไม ่เคยรู ้สึกกล้ามาก่อน	 (ขณะแสดง 

บทบาทผู้ป่วย)	เนื่องจากความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย	

ความอ่อนแอ	ความหวาดหวั่น	และความกลัวที่เกิดขึ้น	

	 2.	บทบาทพยาบาล	นักศึกษาได้สะท้อนความรู้สกึ 

หลากหลายในด้านการเป็นผู้ดูแล	 เช่น	 การหาแนวการ

ปฏิบัติการพยาบาลที่ดี	 (best practices)	 ให้กับผู้ป่วย		

การใช้ความรู้	 ทักษะ	 และทัศนคติ	 เมื่อสวมบทบาท

พยาบาลในอนาคต	

	 จากผลการศกึษาอธบิายได้ว่า	เนือ่งจากการเรยีนรู้ 

จากบทบาทสมมติคร้ังน้ี	 	 ผู้สอนได้มีการก�าหนดกรณี

ศึกษาเสมือนจริง	 ให้นักศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์โดย

ใช้กระบวนการกลุ่ม	 มีการชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียน

รู้ในการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามสมรรถนะการเรียนรู้ 

6	 ด้าน	 และการเรียนรู้จะต้องถูกต้องตามหลักทฤษฏี 

ในการปฏบิตักิารพยาบาล	หลงัจากนัน้ให้ผูเ้รยีนก�าหนด 

การใช้บทบาทสมมติแต่ละบุคคลให้เสมือนจริงและให้

จดัสิง่แวดล้อมเสมอืนหอผูป่้วยพร้อมบันทกึวดีโีอในการ 

น�าเสนอ	ซ่ึงการแสดงบทบาทสมมตเิพิม่โอกาสให้ผูเ้รยีน

ได้มีการเรียนรู้หลายบทบาท	 ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดง

แต่ละบทบาทตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม	

ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดตนเองในการแสดง

บทบาทสมมติให้เสมอืนจริงทีส่ดุ	ผูเ้รียนกล่าวว่าความส�าเร็จ

ในการเรียนครั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนได้อัดวีดีโอ	 ได้มีการ

ย้อนดูวีดีโอจากการใช้บทบาทสมมติ	 มีการประเมินผล

จากกลุม่และมกีารปรบัการแสดงหลายครัง้เพือ่ให้เสมอืน

จริงมากที่สุด		ซึ่งการฝึกซ้อมหลายครั้งช่วยท�าให้ผู้เรียน

เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น	 ดังที่	 ทิศนา	 แขมณี	 (2558)	

กล่าวว่า	การเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ	(role playing) 

เป็นวิธีหนึ่งของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยให้ผู้เรียน

ได้สวมบทบาทตามสถานการณ์ซ่ึงมีความใกล้เคียงกับ 

ความเป็นจริง	 และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิด 

ของตนเอง		ซึง่วธิกีารนีส้ามารถช่วยพฒันาผูเ้รยีนให้เกิด

การเรยีนรูใ้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	เกดิความเข้าใจใน

ความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและผู้อื่น

 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อ 

การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ

	 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาลต่อการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติวิชาการ

พยาบาลมารดา	ทารกและผดงุครรภ์	1	พบว่า	มค่ีาเฉลีย่ 

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	( 	=	3.81,	SD =	.28) 

เมื่อพิจารณารายด้าน	 ได้แก่	 ด้านกระบวนการจัด 

การเรียนรู้	 ด้านผู้สอนและด้านผู้เรียน	 พบว่านักศึกษา 

มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	( 	=	3.76,	SD	=	.35; 

	=	3.88,	SD =	.26	และ	 	=	3.92,	SD	=	.20	ตามล�าดบั) 

สอดคล้องกับการศึกษาของ	กรรณิการ์	มีราวุฒิ	(2560)	

เรือ่งการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจ

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา	 0109431	 นิทาน

สุภาษิตจีนโดยใช้บทบาทสมมติของนิสิตหลักสูตรวิชา

ภาษาจีนชั้นปีท่ี	 3	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 เช่นเดียวกับ 

การศกึษาของ	ชฎารฐั	ขวญันาค	และส�าราญ	เลศิคอนสาร 

(2562)	เรือ่งการศกึษากิจกรรมการเรยีนรูแ้บบภาระงาน 

ด้วยการสาธติและแสดงบทบาทสมมตใินรายวชิาสมัมนา 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 พบว่า	 นักศึกษามี 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู ้แบบภาระงาน 



38

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
Journal of Health and Health Management Vol. 6 No. 2 July-December 2020

ด้วยการสาธติและแสดงบทบาทสมมติุในรายวชิาสมัมนา
อยู่ในระดับมาก	 อธิบายได้ว่าการจัดกิจกรรมบทบาท
สมมติ	 เป็นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง 
ผู้เรียน	 ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข	 ซึ่งเป็น 

การเรียนรู้ของผู้เรียนที่อยู่ในยุค	gen Z	ที่ชอบการเรียน
รู้ด้วยตนเอง	 ท�าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง	 ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	 น�าไปสู่
การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน	 มีความ
สามารถในการสื่อสาร	 มีความเช่ือมั่นในตนเอง	 ซึ่งเป็น
คณุลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย
การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ได้

ข้อเสนอแนะ
 1. ด้านการศึกษา
	 จากผลการศึกษา	พบว่า	หลังการเรียนรู้วิชาการ
พยาบาลมารดา	ทารกและผดงุครรภ์	1	โดยใช้บทบาทสมมติ 
นักศึกษาพยาบาลมีการรับรู ้สมรรถนะสูงกว่าก่อน 
การเรยีนรูบ้ทบาทสมมติอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ	ดังนัน้
สถาบันการศึกษาควรน�าผลการวิจัยมาใช้ดังนี้	
	 	 1.1		อาจารย์ผูส้อนควรมกีารสร้างสถานการณ์
หลากหลายและให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้บทบาท
สมมติ เพื่อให ้ เกิดความช�านาญในการปฏิบั ติ เมื่อ 
พบสถานการณ์จริงที่หอผู ้ป่วยจะได้มีความสามารถ 
ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
	 	 1.2		 อาจารย์ผู ้สอนจะต้องมีการใช้ค�าถาม
สะท้อนคิดกระตุ ้นให้นักศึกษาได้คิดและวิเคราะห์
พฤติกรรมที่นักศึกษาได้แสดงบทบาทสมมติเพื่อให้
นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
 2. ด้านการวิจัย
	 	 2.1		 ควรมกีารศึกษาวจัิยประสทิธผิลการใช้
บทบาทสมมติในรายวิชาอื่น
	 	 2.2		 ควรมีการติดตามผลระยะยาวถึง 
ความคงทนจากผลการใช้บทบาทสมมติต่อการรับรู ้

สมรรถนะของนักศึกษา

เอกสารอ้างอิง 
กรรณิการ์	 มีราวุฒิ.	 (2560).	 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง 
	 การเรียนและความพึงพอใจในการจัดการ 
	 เรียนการสอนรายวชิา	0109431	นทิานสภุาษติ 
	 จีนโดยใช้บทบาทสมมติของนิสิตหลักสูตรวิชา 
	 ภาษาจีนชั้นป ี ท่ี	 3	 มหาวิทยาลัยทักษิณ.	 
 วารสารอินทนิลทักษณสาร. 12(3ฉบับพิเศษ),	 
	 127-140.	
จนัทกานต์	ไพรศร,ี	สรพล	จริสวสัดิ,์	และสขุมุ	เฉลยทรพัย์.	 
	 (2561).	การใช้บทบาทสมมตช่ิวยพฒันาทักษะ 
	 การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยม 
	 ศึกษาป ีที 	 5 . 	 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 14(3),	267-275.
ธานินทร์	 ศิลป์จารุ.	 (2555).	 การวิจัยและวิเคราะห ์
 ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS	(พิมพ์ 
	 ครั้งท่ี	 13).	 กรุงเทพฯ:	 ห้างหุ้นส่วนสามัญบิส 

 ซิเนสอาร์แอนด์ดี
ชฎารัฐ	ขวัญนาค,	และ	ส�าราญ	เลิศคอนสาร.	 (2562). 
	 กิจกรรมการเรียนรู ้แบบภาระงานด้วยการ 
	 สาธิตและแสดงบทบาทสมมุติในรายวิชา 
	 สัมมนา	 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี .	 
 วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 นวัตกรรม, 6(1),	118-126.	
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 มาตรฐานคุณวุฒิ 
	 ระดับปริญญาตรี	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 พ.ศ.	 
	 2560.	(2560).	มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตรี	 
	 สาขาพยาบาลศาสตร์.	 สืบค้นจาก	 http:// 
	 www.mua.go.th/users/tqf
สุพรรณี	 ชาญประเสริฐ.	 (2557).	 Active	 Learning: 
	 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21.	นิตยสาร 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี, 42(188),	3-6.
สุชาดา	ทิพย์มนตรี.	(2556).	ประสิทธิผลของการใช้การ 
 แสดงบทบาทสมมติในการสอน.	 สงขลา:	 
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.



39

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
Journal of Health and Health Management Vol. 6 No. 2 July-December 2020

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ส�านักนโยบาย 

	 และแผนการอุดมศึกษา.	 (2561).	 แผน 

 อดุมศกึษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580.  

	 กรุงเทพฯ:	บริษัท	พริกหวานกราฟฟิค	จ�ากัด.

ทิศนา	 แขมณี.	 (2558).	ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้ 

 เพื่ อการจัดการกระบวนการเรียนรู ้ ที่ ม ี

 ประสิทธิภาพ	 (พิมพ์ครั้งที่	 19).	 กรุงเทพฯ:	 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วารนิท์พร	ฟันเฟ่ืองฟู.	(2562).	การจดัการเรยีนรู	้Active	 

	 Learning	 ให้ส�าเร็จ.	 วารสารวไลยอลงกรณ์ 

 ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 9 

	 (1),	135-145.

Krebt, D. M. (2017). The effectiveness of role play  

 techniques in teaching speaking for EFL  

 college students. Journal of Language  

 Teaching and Research, 8(5), 863-870.  

 Retrieved 27/5/2563 from  http://www. 

 academypublication.com/ojs/index. 

 php/jltr/article/view/jltr0805863870 

Dorri, S., Farahani, M. A., Maserat, E., & Haghani,  

 H. (2019). Effect of role-playing on learning 

 outcome of nursing students based on  

 the Kirkpatrick evaluation model. Journal  

 of Education and Health Promotion, 8,  

 197 .  Retr ieved 27/5 /2563 f rom   

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 

 PMC6852299/

Sebold, L. F., Boell, J. E. W., Fermo, V. C., Girondi,  

 J. B. R., & Santos, J. L. G. D. (2018). Role 

 -playing: teaching strategy that encourages  

 reflections on nursing care. Revista 

 Brasileira de Enfermagem, 71(6), 2706- 

 2712.

Suryani, L. (2015). The effectiveness of role play  

 in teaching speaking. ELTIN JOURNAL,  

 Journal of English Language Teaching in  

 Indonesia, 3(2), 106-109.

Vizeshfar, F., Dehghanrad, F., Magharei, M., & Javad  

 Sobhani, S. M. (2016). Effects of Applying

 Role Playing Approach on Nursing Students 

 ‘Education, Shiraz University of Medical  

 Sciences, Shiraz, Iran. International  

 Journal of Humanities and Cultural  

 Studies. 1772 – 1781. Retrieved 25/ 6/2563  

 from https://www.semanticscholar. 

 org/paper/Effects-of-Applying-Role- 

 P lay ing -Approach-on-V izesh far - 

 Dehghanrad/ba52e5ecf19bc7a9cd9 

 d45ff67e19ff6d9139649


