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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนวัตกรรมหุ่ นช่ วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยางเป็ นการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม วัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างและพัฒนาหุ่ นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยางและศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนวัตกรรมหุ่ นช่ วยฝึ กใส่ สายให้
อาหารทางสายยางกับหุ่ นฝึ กเต็มตัวแบบเดิ ม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล ดาเนิ นการวิจยั เป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การ
สร้างและพัฒนาหุ่ นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยาง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษา
พยาบาล อาจารย์และครู พี่เ ลี้ ยง 2) ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้องและผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3) สร้ างชุ ดหุ่ นฝึ กทักษะ
4) ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5) ทดลองใช้ 6) พัฒนาชุ ดหุ่ นฝึ กทักษะ ตอนที่ 2 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนวัตกรรมหุ่ นช่ วย
ฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยางกับหุ่ นฝึ กเต็มตัวแบบเดิ ม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือประชากร
ทั้งหมด ได้แก่ นักศึ กษาพยาบาล หลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ชั้น ปี ที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รุ่ นที่ 44
ปี การศึกษา 2553 จานวน 153 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ หาค่าความ
เชื่ อมัน่ โดยคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ ได้เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์เนื้ อหา ใช้สถิ ติ ค่าเฉลี่ ย ความถี่ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที (Paired t - test)โดยทดสอบนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจยั พบว่า
1. นวัตกรรมหุ่นช่วยฝึ กใส่สายให้อาหารทางสายยาง ผลิตจากน้ ายางยางพารา มีลกั ษณะภายนอก เป็ นหุ่ นจาลองเพศ
ชายครึ่ งตัวขนาดเท่าของจริ ง ไม่มีแขน ศีรษะลักษณะแหงนหน้าขึ้น มีช่องเปิ ดที่รูจมูก ช่ องปากเปิ ดอ้าและมีลาตัวบริ เวณหน้าท้อง
ของหุ่ นมีช่องเปิ ดปิ ดได้ สามารถมองเห็ นหลอดอาหารและกระเพาะอาหารได้ ลักษณะภายในประกอบด้วยโพรงจมูก โพรงปาก
หลอดลม หลอดอาหารใสและกระเพาะอาหารใสทั้งหมดติดตั้งบนฐานรอง
2. ความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อนวัตกรรมหุ่ นช่ วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยางทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นด้านคุณภาพการผลิตสู งกว่าหุ่ นฝึ กเต็มตัวแบบเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
คาสาคัญ : นวัตกรรมทางการพยาบาล หุ่นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยาง

Abstract
The purposes of this research and development study aimed to create and develop an assisted model for practicing
nasogastric intubation and compare the satisfaction of nursing students toward the model and an old one. The study was divided
into two parts. The first part was the process of creation and development the model including 6 steps; 1) needs assessment of
nursing students, nurse instructors and registered nurses, 2) literature review and expert opinion, 3) the model creation,
4) the model inspection by experts, 5) try out, 6) development of the model. The second part was the comparison of nursing
students’ satisfaction toward the model and the old one. Sample was 153 second year nursing students, academic year 2010,
Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. Research instrument was self-report questionnaire. Its content validity was
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confirmed by experts and reliability was equal to 0.96. Data were analyzed using content analysis, mean, standard deviation,
frequency, percentage and paired t-test.
The results of this study revealed that;
1. The innovation of assisted model for practicing nasogastric intubation was made from Para rubber that was
available and cheap. Its general appearance was an upper part of male body without extremities. A size was the same as human
body. The internal organs that were nose and mouth space, trachea esophagus and stomach could be observed.
2. Overall mean scores and the mean scores in each part except a quality of the model production of nursing
students’ satisfaction toward the model were statistically significant higher than the mean scores of the old one (p<.001).
Keywords: Nursing innovation, Assisted Model for Practicing Nasogastric Intubation.

1. บทนา
จากสถานภาพการเรี ยนการสอนในปั จจุ บ นั ยัง ไม่ มีคุ ณภาพเป็ นที่ น่ าพอใจ รู ป แบบการสอนส่ ว นใหญ่ ยงั เป็ น
พฤติกรรมจาเจ สัดส่วนการฝึ กปฏิบตั ิ การฝึ กคิดและการอบรมบ่มนิ สยั ยังมีนอ้ ยกว่าการท่องบ่นเนื้ อหา ผูเ้ รี ยนเคยชิ นต่อการทาตาม
เชื่อฟัง (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู้ , 2543) เช่นเดียวกับประเวศ (2546) กล่าวไว้ในการปฏิรูปการศึกษาไทยว่า “การศึกษาทุก
วันนี้ เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ และการท่องจาเนื้ อหาวิชาเพื่อตอบข้อสอบปรนัยเป็ นสาคัญ จึงควรลดการเรี ยนในห้องเรี ยนลงฝึ ก
ทักษะการเผชิ ญและการแก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์”
รู ปแบบการจัดการศึกษาการพยาบาลภาคทฤษฎี จะคานึ งถึ งจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนเป็ นหลักมีผเู ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง ในขณะที่ภาคปฏิ บตั ิน้ นั คาถึ งถึ งจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนและบริ การพยาบาลไปพร้ อมๆ กัน โดยมีผปู้ ่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง ดังนั้นการศึ กษาภาคปฏิบตั ิจึงเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดการศึ กษาพยาบาลและเทคนิ คการพยาบาลต่างๆ เป็ นสิ่ งที่ไม่
สามารถเรี ยนรู้หรื อพัฒนาได้โดยวิธีการอ่านจากตาราเพียงเท่านั้น แต่ตอ้ งพัฒนาขึ้นมาจากการฝึ กปฏิบตั ิจริ งโดยมีผนู้ ิ เทศคอยชี้ แนะ
อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถกระบวนการการพยาบาลได้อย่างถู กต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะสมรรถนะการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลกับผูป้ ่ วยจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ กิตติพร (2549) ศึกษาวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก วิ ทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สงขลา พบว่าอาจารย์สอนวิ ธีก ารสาธิ ตมากที่ สุ ด เป็ นล าดับ ที่ ห นึ่ งขณะฝึ กภาคปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ เนื่ องจากขณะเรี ยน
ภาคทฤษฎีนกั ศึกษาไม่สามารถฝึ กทดลองปฏิบตั ิได้จากผูป้ ่ วยจริ ง การสอนสาธิ ตของอาจารย์ในสถานการณ์จาลอง การสังเกตการณ์
การสาธิตของอาจารย์อาจทาให้นกั ศึกษาไม่สามารถเรี ยนรู้ได้อย่างเต็มที่ตลอดจนการได้สาธิ ตย้อนกลับทาได้ไม่เต็มที่ จึงทาให้ขาด
ทักษะความชานาญ ขาดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิการพยาบาล นอกจากนี้ ปัญหาที่อาจารย์นิเทศส่ วนใหญ่พบอยูเ่ สมอในการสวน
ปัสสาวะคือเทคนิ คไม่ถูกต้องและขาดความระมัดระวัง ทาให้เกิดการปนเปื้ อนเชื้ อโรค เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อในระบบทางเดิ นปั สสาวะ
ประกอบกับกฎหมายเรื่ องสิ ทธิ ผปู้ ่ วยมีมากขึ้น การให้การพยาบาลจึงจาเป็ นต้องระมัดระวังและคานึ งถึ งความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้วิทยาลัยประสบกับปัญหาจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ทาให้มีอุปกรณ์ในการฝึ กทักษะค่อนข้างจากัด
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การสอนนิ เทศไม่ทวั่ ถึงนักศึกษาขาดโอกาสในการฝึ กปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การใช้หุ่นจาลอง (model) จึงเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนประเภทวัสดุสามมิติที่มีประโยชน์มากสาหรับการเรี ยนการ
สอนทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะการศึกษาพยาบาลเนื่องจากมีขอ้ จากัดบางประการที่ไม่สามารถใช้กบั ของจริ งได้
เพราะจะช่วยให้ครู ผสู ้ อนเกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นในการสอน ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจเนื้ อหาและเห็นภาพกลไกการทางานของสิ่ ง
ต่างๆ ได้ดียงิ่ ขึ้น เกิดความสนใจ และมีผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนมากขึ้น ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องนาเข้าหุ่ นจาลองเหล่านี้ จากผูผ้ ลิ ต
ต่างประเทศซึ่ งมีราคาสูง ทาให้เป็ นอุปสรรคในการจัดหาสื่ อเหล่านี้ มาใช้
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษานวัตกรรมหุ่ นช่ วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยางขึ้น เพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองได้ท้ งั ในขณะอยูใ่ นวิทยาลัยและอยูห่ อพัก อันจะนาไปสู่ การ
พัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีทกั ษะการปฏิบตั ิการพยาบาลที่ถูกต้อง ส่ งผลต่อความปลอดภัยแก่ผรู ้ ับบริ การเป็ นสาคัญ
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1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนาหุ่ นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยาง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนวัตกรรมหุ่ นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยางกับหุ่ นฝึ กเต็มตัวแบบเดิ ม ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล

1.2 ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา ชั้นปี ที่ 2 รุ่ นที่ 44 ปี การศึกษา 2553 จานวน 153 คน
ด้า นเนื้ อ หาเป็ นการศึ ก ษาการสร้ า งและพัฒ นานวัต กรรมหุ่ น ช่ ว ยฝึ กใส่ ส ายให้ อ าหารทางสายยางและศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนวัตกรรมหุ่ นช่ วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยางกับหุ่ นฝึ กเต็มตัวแบบเดิ ม ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาพยาบาลด้านคุณภาพการผลิต คุณภาพการนาไปใช้ และด้านประโยชน์การใช้

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาชุดหุ่นฝึ ก

การใช้ ชุดหุ่นฝึ ก

ความพึงพอใจ

นักศึกษาพยาบาล หลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา ชั้นปี ที่ 2 รุ่ นที่ 44
ปี การศึกษา 2553

เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ
นวัตกรรมหุ่ นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหาร
ทางสายยาง
กับ
หุ่ นฝึ กเต็มตัวแบบเดิม
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล

วิเคราะห์ความต้องการ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องและผูเ้ ชี่ยวชาญ
สร้างชุดหุ่ นฝึ กทักษะ
ทดลองใช้
ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ชุดหุ่นฝึ กทักษะการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล

2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั และพัฒนา (R and D, Research and Development)

ตอนที่ 1 การสร้ างและพัฒนาหุ่นช่ วยฝึ กใส่ สายให้ อาหารทางสายยาง
การสร้างและพัฒนาชุดหุ่ นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยาง ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ ความต้ องการของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ความต้องการของอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล โดยการตอบแบบสอบถามและสนทนากลุ่มย่อย
พบว่าร้อยละ75.0 ต้องการหุ่ นฝึ กเย็บแผล ร้อยละ 40 ต้องการหุ่ นฝึ กใส่ สาย Nasogastric Tube ลักษณะหุ่ นฝึ กใส่ สาย Nasogastric
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Tube ที่ตอ้ งการคือสามารถฟั งเสี ยงลมได้เมื่อทดสอบว่าสายอยูใ่ นกระเพาะอาหารหรื อไม่ เห็ นตาแหน่ งของสายที่ใส่ ต้ งั แต่ หลอด
อาหาร หลอดลม กระเพาะอาหาร เป็ นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ราคาไม่แพง ดูแลรักษาง่าย ใกล้เคียงกับสภาพจริ ง สะดวกในการใช้
งาน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง และผู้เชี่ยวชาญ
ทีมผูว้ ิจยั ประชุมปรึ กษาเพื่อสร้างหุ่นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยางโดยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง และปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านปฏิบตั ิการพยาบาลจากโรงพยาบาลอาจารย์พยาบาล ผูเ้ ชี่ ยวชาญการผลิ ตหุ่ นทางการแพทย์จาก
วัสดุยางพารา แล้วจึงสร้างโครงร่ างหุ่นตามคุณสมบัติที่กาหนด

ภาพที่ 1 โครงร่ างหุ่นฝึ กใส่ สายให้ อาหารทางสายยาง ตามคุณสมบัติทกี่ าหนด
ขั้นตอนที่ 3 สร้ างชุ ดหุ่นฝึ กทักษะ
หลังจากจัดทาโครงร่ างหุ่ นฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยาง ตามคุ ณสมบัติที่กาหนดแล้วในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตหุ่นทางการแพทย์จากวัสดุยางพารา เพื่อสร้างหุ่ นฝึ กดังกล่าวในระยะที่ 1

ภาพที่ 2 หุ่นฝึ กใส่ สายให้ อาหารทางสายยางในระยะที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทีมผูว้ ิจยั จัดวิพากษ์หุ่นฝึ กโดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านปฏิบตั ิการพยาบาล อาจารย์พยาบาล ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านช่าง และผูเ้ ชี่ยวชาญ
การผลิตหุ่นทางการแพทย์จากวัสดุยางพารา
ขั้นตอนที่ 5 ทดลองใช้
หลังจากนั้นผูว้ ิ จยั จึ ง พัฒนาหุ่ นฝึ กให้ อาหารทางสายยางระยะที่ 2 แล้ว จึ งให้ นัก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ หลัก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จานวน 25 คน ทดลองใช้แล้วตอบแบบสอบถาม โดย
ครอบคลุมหัวข้อคุณภาพการผลิต คุณภาพการนาไปใช้และประโยชน์การใช้ ค่าเฉลี่ ยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง ( x = 4.15 คะแนน
เต็ม 5.00) นอกจากนี้ ได้นาข้อเสนอแนะเชิ งคุณภาพมาพัฒนาชุดหุ่ นฝึ กในระยะต่อไป
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ภาพที่ 3 หุ่นฝึ กใส่ สายให้ อาหารทางสายยางในระยะที่ 2
ขั้นตอนที่ 6 พัฒนาชุ ดหุ่นฝึ กทักษะ
ภายหลังการทดลองใช้แล้วผูว้ ิจยั ได้พฒั นาหุ่ นฝึ กให้อาหารทางสายยางระยะที่ 3 ต่อโดยได้ปรับปรุ งและพัฒนาตาม
ข้อควรปรับปรุ งแล้วจึงให้ผเู้ ชี่ยวชาญชุดที่ 2 ตรวจสอบให้เสนอแนะแล้วจึงนาไปแก้ไขปรังปรุ งทั้งลักษณะภายนอก ลักษณะภายใน
การผลิตกระเป๋ าใส่หุ่นฝึ ก ตลอดจนติดเครื่ องหมายของวิทยาลัย เพื่อความสวยงามและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่น่าใช้มากขึ้น

ตอนที่ 2 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนวัตกรรมหุ่นช่ วยฝึ กใส่ สายให้ อาหารทางสายยางกับ
หุ่นฝึ กเต็มตัวแบบเดิม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา ชั้นปี ที่ 2 รุ่ นที่ 44 ปี การศึกษา 2553 จานวน 153 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือประชากรทั้งหมด ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามคืนมา จานวน 150 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 98.04 และ
สมัครใจเข้าร่ วมการทดลองใช้หุ่นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยาง
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นแบบสอบถามการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาพยาบาลต่ อ การใช้ ชุ ด หุ่ น ฝึ กให้ อ าหารทางสายยาง
ประกอบด้วย 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป จานวน 3 ข้อ ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจ ด้าน
คุณภาพผลิต ด้านคุณภาพการนาไปใช้ ด้านคุณภาพและประโยชน์ใช้ มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 คาตอบ
จานวนทั้งสิ้น 18 ข้อ
การสร้ างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ร่ างข้อคาถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจยั
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความถู กต้องและครอบคลุ มของเนื้ อหาเพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องในส่ วนของข้อคาถามที่ยงั ไม่ชดั เจน
4. นาไปทดลองใช้กบั นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา จานวน 25 คนนาแบบสอบถามที่ได้มาหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ ด้วย
สูตรสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบัค (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.96
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ประมวลผลโดยใช้เ ครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป สถิ ติที่ใช้ ในการวิเ คราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติ ค่าเฉลี่ ย
ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าที (Paired t - test) โดยทดสอบนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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3. ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 การสร้ างและพัฒนาหุ่นช่ วยฝึ กใส่ สายให้ อาหารทางสายยาง
ผลการวิจยั นวัตกรรมหุ่ นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยาง ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเป็ นขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและผูเ้ ชี่ ยวชาญ
3) สร้างชุดหุ่นฝึ กทักษะ 4) ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5) ทดลองใช้ 6) พัฒนาชุดหุ่ นฝึ กทักษะ ผลการวิจยั มีดงั นี้

ภาพที่ 4 หุ่นฝึ กใส่ สายให้ อาหารทางสายยางทีไ่ ด้ พฒ
ั นาแล้ ว
ลักษณะภายนอก
1. ผลิตจากน้ ายางยางพารา ลักษณะภายนอก เป็ นหุ่ นจาลองเพศชายครึ่ งตัวขนาดเท่าของจริ ง ไม่มีแขน ศีรษะลักษณะ
แหงนหน้าขึ้น มีช่องเปิ ดที่รูจมูก ช่องปากเปิ ดอ้าและมีลาตัว
2. บริ เวณหน้าท้องของหุ่ นมีช่องเปิ ดปิ ดได้ สามารถมองเห็ นหลอดอาหารและกระเพาะอาหารได้ ทั้งหมดติ ดตั้ง
บนฐานรอง
ลักษณะภายใน ประกอบด้วยโพรงจมูก โพรงปาก หลอดลม หลอดอาหารใสและกระเพาะอาหารใส

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนวัตกรรมหุ่นช่ วยฝึ กใส่ สายให้ อาหารทางสายยางกับหุ่น
ฝึ กเต็มตัวแบบเดิม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล
ความพึ ง พอใจต่ อ นวัตกรรมหุ่ น ช่ ว ยฝึ กใส่ ส ายให้ อ าหารทางสายยาง โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( x = 4.26,
SD = 0.42) ทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือด้านคุณภาพการนาไปใช้ ( x = 4.35, SD = 0.49)
รองลงมาคือด้านประโยชน์การใช้( x = 4.33, SD = 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดคือด้านคุณภาพผลิ ต ( x = 4.03, SD = 0.55)
ส่วนความพึงพอใจต่อหุ่นฝึ กเต็มตัวแบบเดิม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.86, SD = 0.49)ทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านประโยชน์การใช้ ( x = 4.03, SD = 0.57) รองลงมาคือด้านคุณภาพการผลิต ( x = 4.00, SD = 0.57)
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือด้านคุณภาพการนาไปใช้( x = 3.51, SD = 0.59) เมื่อนามาเปรี ยบเทียบโดยสถิ ติค่าที (Paired t - test)
แล้วพบว่าความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อนวัตกรรมหุ่ นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยางทั้งในภาพรวม
และรายด้าน ยกเว้นด้านคุณภาพการผลิตสู งกว่าหุ่นฝึ กเต็มตัวแบบเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตารางที่ 9 แสดงค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่ อนวัตกรรมหุ่นช่ วยฝึ ก
ใส่ สายให้ อาหารทางสายยางและหุ่นฝึ กเต็มตัวแบบเดิม
ความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพการผลิต
ด้านคุณภาพการนาไปใช้
ด้านประโยชน์การใช้
รวมทุกด้ าน

นวัตกรรมหุ่นฝึ กใส่ สายให้ อาหารทางสายยาง
SD
x
4.03
0.55
4.35
0.49
4.33
0.48
4.26
0.42

หุ่นฝึ กเต็มตัวแบบเดิม
SD
x
4.00
0.57
3.51
0.59
4.03
0.57
3.86
0.49

T

P

0.585
17.739
8.597
12.421

0.559
0.000
0.000
0.000

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การสร้ างและพัฒนาหุ่นช่ วยฝึ กใส่ สายให้ อาหารทางสายยาง
ผลการวิจยั นวัตกรรมหุ่ นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยาง ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสร้ างและพัฒนาหุ่ นช่ วยฝึ กใส่ สาย
ให้อาหารทางสายยาง เป็ นขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ 2) ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3) สร้างชุดหุ่นฝึ กทักษะ 4) ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5) ทดลองใช้ 6) พัฒนาชุด
หุ่นฝึ กทักษะ จนได้นวัตกรรมหุ่ นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยางที่มีลกั ษณะภายนอก เป็ นหุ่ นจาลองเพศชายครึ่ งตัวขนาดเท่า
ของจริ ง ไม่มีแขน ศีรษะลักษณะแหงนหน้าขึ้น มีช่องเปิ ดที่รูจมูก ช่ องปากเปิ ดอ้าและมีลาตัวบริ เวณหน้าท้องของหุ่ นมีช่องเปิ ดปิ ด
ได้ สามารถมองเห็นหลอดอาหารและกระเพาะอาหารได้ ลักษณะภายในประกอบด้วยโพรงจมูก โพรงปาก หลอดลม หลอดอาหาร
ใสและกระเพาะอาหารใส ทั้งหมดติดตั้งบนฐานรอง ซึ่ งสอดคล้องกับกระบวนการขั้นตอนกระบวนการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมที่
ประกอบด้วยขั้นตอน ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับนวัตกรรม สร้ างต้นฉบับนวัตกรรม ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพในกลุ่ ม
ตัวอย่างขนาดเล็ก ปรั บปรุ งต้นฉบับ ทดลองใช้ใ นกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มีขนาดใหญ่ข้ ึ นและดาเนิ นการจนได้ตน้ แบบนวัตกรรมที่ มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด (กฤษิยากร, 2551) โดยนวัตกรรมหุ่ นฝึ กที่สร้ างขึ้นเป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ กี่ ยวข้องได้แก่
อาจารย์ ครู พี่เลี้ ยงแหล่ งฝึ กและนักศึ กษาที่ ต้องการให้ผลิ ตหุ่ นฝึ กใส่ สาย Nasogastric Tube ที่ ทาจากวัสดุพลาสติกใสนักศึกษา
สามารถเห็ นตาแหน่ งของสายที่ ใส่ ต้ งั แต่ หลอดอาหาร หลอดลม กระเพาะอาหาร มีลกั ษณะเด่นคื อ เป็ นวัสดุ ที่หาได้ในท้องถิ่ น
ใช้ได้หลายครั้ง เสื่ อมสภาพได้ยาก ใกล้เคียงกับสภาพจริ ง สะดวกในการใช้งาน เคลื่ อนย้ายได้ง่าย ราคาไม่แพง ดูแลรักษาง่ายและ
มีจานวนเพียงพอกับจานวนนักศึกษา เพื่อใช้เป็ นสื่ อการสอนชนิ ดหุ่ นจาลองประเภทหุ่ นจาลองเลี ยนของจริ ง (mockup Models) ที่
แสดงความเห็นจริ งของสิ่ งหนึ่ งซึ่ งจัดวาง หรื อประกอบส่ วนต่างๆ ของของจริ งเสี ยใหม่ให้ผิดไปจากที่เป็ นอยูเ่ ดิ ม ส่ วนมากใช้เป็ น
ประโยชน์แสดงขบวนการซึ่ งมีหลายๆ ส่ วนเข้าไปเกี่ยวกัน สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมชุ ด หุ่ นฝึ ก
ทักษะการปฏิ บตั ิการพยาบาลของปฐมามาศ (2554) ผลการศึกษาพบว่าลักษณะโดยทัว่ ไปเป็ นหุ่ นจาลองจากของจริ ง ผลิ ตจาก
ยางพารา สามารถฝึ กทักษะได้ดว้ ยตนเอง ราคาถูก จึงเหมาะสมสาหรับใช้งานจริ ง ดังนั้นหุ่ นฝึ กจาลองที่ใช้สาหรับสื่ อการสอนควร
จะเป็ นหุ่ นจาลองที่เป็ นวัสดุ 3 มิติ เพื่อทาให้ผดู ้ ูเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้อง สามารถขยายหรื อลดขนาดแท้จริ งได้ให้สะดวก แสดง
ให้เห็นภายในได้ซ่ ึ งไม่สามารถเห็นได้จากของจริ ง ใช้สีเพื่อให้เห็นส่ วนสาคัญและควรตัดส่ วนที่ไม่สาคัญออกเพื่อให้เข้าใจง่าย
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนวัต กรรมหุ่นช่ วยฝึ กใส่ สายให้ อาหารทางสายยางกับหุ่นฝึ กเต็มตัว
แบบเดิม ตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมหุ่ นช่ วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยาง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( x = 4.26, SD = 0.42) ทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อด้านคุณภาพการนาไปใช้ ( x = 4.35,
SD = 0.49) รองลงมาคือด้านประโยชน์การใช้( x = 4.33, SD = 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือด้านคุณภาพผลิ ต ( x = 4.03,
SD = 0.55) ส่ วนความพึงพอใจต่อหุ่ นฝึ กเต็มตัวแบบเดิ ม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.86, SD = 0.49)ทุกด้านมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านประโยชน์การใช้ ( x = 4.03, SD = 0.57) รองลงมาคือด้านคุณภาพการผลิต ( x = 4.00,
SD = 0.57) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือด้านคุณภาพการนาไปใช้ ( x = 3.51, SD = 0.59) เมื่อนามาเปรี ยบเทียบโดยสถิ ติค่าที
(Paired t - test) แล้วพบว่าความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อนวัตกรรมหุ่ นช่ วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสาย
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ยางทั้งในภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นด้านคุณภาพการผลิ ตสู งกว่าหุ่ นฝึ กเต็มตัวแบบเดิ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001
สอดคล้องกับการศึก ษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการสวนปั สสาวะต่ อความรู ้ และความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ของกันตพร (2550) โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบวัดความรู้เรื่ อง
การสวนปัสสาวะและแบบวัดความพึงพอใจในวิธีการเรี ยนของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองซึ่ งเรี ยนโดยการสอนแบบ
ปกติร่วมกับการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่ องการสวนปั สสาวะ หลังเรี ยนมากกว่ากลุ่มควบคุมซึ่ งเรี ยนแบบ
ปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)และมีคะแนนความพึงพอใจในการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมากกว่าการ
เรี ยนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 (p < .01) และการศึกษาการพัฒนาหุ่ นจาลองแขนฝึ กทักษะเย็บแผลชนิ ด
ยางพาราของบังอร (2551) พบว่า เมื่อนาหุ่ นที่ทดลองไปใช้และประเมินผลเมื่อเทียบกับฟองน้ า ค่าเฉลี่ ยของความคงทนต่อการใช้
งานมีค่าสูงสุด เมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์พบว่าค่าเฉลี่ยของการนากลับมาใช้ใหม่และเมื่อเทียบกับหุ่ นจาลองที่ผลิ ตจากซิ ลิโคนมีค่าเฉลี่ ย
ของการคงสภาพเดิ มภายหลังการฝึ กเย็บมี ค่ าสู งสุ ด ส่ วนการประเมิ น ความพึ งพอใจต่อหุ่ นจาลองมี ค่ าเฉลี่ ยด้านการน าไปใช้มี
ค่าสู งสุ ด แสดงให้เห็ นว่าการผลิตหุ่ นฝึ กทักษะสาหรับนักศึกษาพยาบาลนั้นควรเป็ นหุ่ นฝึ กที่มีราคาถูก สามารถเคลื่ อนย้ายได้ง่าย
สะดวกต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทั้งอยูใ่ นขณะเรี ยนและหลังเลิ กเรี ยน ไม่ตอ้ งกลัวเสี ยหายขณะฝึ กใช้เนื่ องจากหุ่ นมีราคาแพง ส่ งผล
ให้เกิ ดความพร้ อมและความมัน่ ใจก่อนขึ้ นฝึ กปฏิ บตั ิ จริ งบนหอผูป้ ่ วยซึ่ งสอดคล้อง สอดคล้องกับทฤษฎี สัมพันธ์เชื่ อมโยงของ
ธอร์นไดค์ ที่กล่าวถึงการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ ากับการตอบสนอง โดยมีหลักพื้นฐานว่า “การเรี ยนรู้ เกิ ดจากการเชื่ อมโยงระหว่าง
สิ่ งเร้ากับการตอบสนองที่มกั จะออกมาในรู ปแบบต่างๆ หลายรู ปแบบ โดยการลองถูก ลองผิด (Trial and Error) จนกว่าจะพบ
รู ปแบบที่ดีหรื อเหมาะสมที่สุด ผ่านกฎการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) กฎแห่ งความพร้ อม (Law of Readiness) หากบุคคลพร้อมแล้วได้กระทา
ก็จะทาให้เกิดความพึงพอใจ ก็จะเกิ ดการเรี ยนรู ้ หากบุคคลพร้ อมที่จะทา แล้วไม่ได้กระทาก็ทาให้ไม่เกิดความพอใจและไม่ทาให้
เกิดการเรี ยนรู ้ ในขณะที่บุคคลไม่พร้อม ไม่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ 2) กฎแห่ งการฝึ กหัด (Law of Exercise) การที่ผเู้ รี ยนได้ฝึกหัดหรื อ
กระทาซ้ าๆ บ่อยๆ ย่อมจะทาให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง เช่ นเดี ยวกันหากไม่ได้ฝึกฝนหรื อไม่ได้ใช้ ไม่ได้ทาบ่อย ย่อมทาให้ความ
มัน่ คงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองอ่อนกาลังลง เมื่อบุคคลได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ แล้ว แต่ไม่ได้นาความรู ้ ไปใช้หรื อไม่เคยใช้ ย่อมทา
ให้การทากิจกรรมนั้นไม่ดีเท่าที่ควรและ 3) กฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) เป็ นผลที่ทาให้เกิ ดความพอใจ กล่าวคือ หากบุคคล
ได้รับความพอใจจากผลของการกระทากิ จกรรม ก็จะเกิ ดผลดี กบั การเรี ยนรู ้ ทาให้บุคคล อยากเรี ยนรู ้ เพิ่มมากขึ้นอีก และในทาง
ตรงกัน ข้ามหากบุค คลได้รับ ผลที่ ไม่พอใจ ก็จะทาให้ไม่ อยากเรี ยนรู ้ ห รื อเบื่ อหน่ ายและเป็ นผลเสี ยต่ อการเรี ยนรู ้ เช่ นเดี ยวกับ
การศึกษาความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการเรี ยนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก ของอารี วรรณ (2551) พบว่าความพร้ อมในการ
เรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลักแต่ละด้านของนักศึกษาพยาบาลมีคะแนนความพร้ อมในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ความพร้อมในการ
ทางานกลุ่ม และความพร้อมในการแก้ปัญหาอยูใ่ นระดับสู ง ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากนักศึกษาพยาบาลเป็ นผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษาที่กาลัง
เจริ ญเป็ นวัยผูใ้ หญ่ซ่ ึ งมีความพร้อมในการเรี ยนรู ้และความต้องการ ประกอบกับการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเรื่ อง
เทคนิคสะอาดและเทคนิ คปราศจากเชื้ อการเรี ยนการสอนด้านปฏิ บตั ิการพยาบาลทางด้านอายุรกรรมโดยใช้วีดีทศั น์เพื่อการเรี ยนรู้
ด้วยตนเองประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วยวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบผ่านคอมพิวเตอร์ (e-learning) การพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการประเมินแฟ้ มสะสมงานสาหรับนักศึกษาพยาบาลผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนต่อความรู ้
และการปฏิ บ ัติก ารดู แ ลเด็ ก ประจ าวันของนัก ศึ ก ษาพยาบาลการเรี ยนรู ้ ด้วยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ดัง กล่ าวข้างต้น ท าให้ นัก ศึ ก ษามี
ประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองจึงทาให้นกั ศึกษารั บรู ้ ว่าได้มีโอกาสศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น จึงทาให้นกั ศึกษาพยาบาลมี
ความพร้อมในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองในระดับสูงซึ่ งจะส่ งผลต่อพฤติกรรมหรื อทักษะในเวลาต่อมาจึงทาให้ความพึงพอใจตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อนวัตกรรมหุ่ นช่วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยางทั้งในภาพรวมและรายด้าน สู งกว่าหุ่ นฝึ กเต็มตัว
แบบเดิ มยกเว้นด้านคุณภาพการผลิต ทั้งนี้ เนื่ องจากนักศึกษามีความเห็ นว่าคุณภาพการผลิ ตด้านความเหมือนของจริ งทั้งสี เนื้ อผิว
ภายนอก ความประณี ต สวยงาม ตลอดจนความสมบูรณ์ของโครงสร้างตามหลักกายวิภาคนั้นไม่มีความจาเป็ นมากนัก ต่อการเพิ่ม
ทักษะความชานาญและความมัน่ ใจต่อหัตถการการใส่ สายให้อาหารทางสายยาง
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4. สรุปและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุ ป
นวัตกรรมหุ่ นช่ วยฝึ กใส่ สายให้อาหารทางสายยาง ผลิตจากน้ ายางยางพารา มีลกั ษณะภายนอก เป็ นหุ่ นจาลองเพศ
ชายครึ่ งตัวขนาดเท่าของจริ ง ไม่มีแขน ศีรษะลักษณะแหงนหน้าขึ้น มีช่องเปิ ดที่รูจมูก ช่ องปากเปิ ดอ้าและมีลาตัวบริ เวณหน้าท้อง
ของหุ่ นมีช่องเปิ ดปิ ดได้ สามารถมองเห็ นหลอดอาหารและกระเพาะอาหารได้ ลักษณะภายในประกอบด้วยโพรงจมูก โพรงปาก
หลอดลม หลอดอาหารใสและกระเพาะอาหารใสทั้งหมดติดตั้งบนฐานรอง เมื่อศึกษาความพึงพอใจพบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( x = 4.26 , SD = 0.42) ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือด้านคุณภาพการนาไปใช้ ( x = 4.35 , SD = 0.49) รองลงมาคือด้านประโยชน์
การใช้ ( x = 4.33 , SD = 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือด้านคุณภาพผลิต ( x = 4.03 , SD = 0.55) และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดยสถิติค่าที (Paired t – test) พบว่าความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อนวัตกรรมหุ่ นช่ วยฝึ กใส่ สาย
ให้อาหารทางสายยางทั้งในภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นด้านคุณภาพการผลิตสู งกว่าหุ่ นฝึ กเต็มตัวแบบเดิ ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001

4.2 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรจัดระบบและกลไกสนับสนุ นให้มีการผลิ ตนวัตกรรมโดยเฉพาะหุ่ นฝึ กทักษะปฏิ บตั ิการ โดยจัดหางบประมาณ
เน้นการนาไปปรั บใช้ให้สามารถฝึ กทักษะความชานาญการได้เรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองในและนอกเวลาเรี ยนมากกว่าหุ่ นที่มีความคงทน
ถาวรและราคาแพง
2. พัฒนาชุ ดหุ่ นฝึ กให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นลักษณะใกล้เคียงกับของจริ งมากที่สุด มีการผลิตเพื่อจาหน่ ายและการจด
สิ ทธิบตั รตลอดจนอาจารย์ที่เป็ นผูน้ ิเทศภาคปฏิบตั ิควรกระตุน้ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นกั ศึกษานาหุ่ นฝึ กไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุดทั้งขณะอยูใ่ นวิทยาลัยและในหอพักเพื่อพัฒนาทักษะความชานาญและเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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