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การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะและทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดา
และทารก ทั้งก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ที่ก�ำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563
จ�ำนวน 77 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยรูปแบบการสอบทักษะทางคลินกิ และคูม่ อื การสอบทักษะทางคลินกิ
แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารก และแบบประเมินทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดา
และทารก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Paired t-test
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารกอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.00,
SD = 0.91) ทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและทารกอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 9.20, SD = 1.11) และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารก และทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดา
และทารก หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .001) จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกช่วยส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะและทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับการพยาบาลมารดาและ
ทารกของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นควรมีรูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกในรายวิชาภาคทฤษฎีเพื่อช่วยส่งเสริมการรับรู้
และทักษะทางคลินิกในการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิก การรับรู้สมรรถนะ ทักษะทางคลินิก การพยาบาลมารดาและทารก
นักศึกษาพยาบาล
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The Effects of an Objective Structured Clinical Examination
on Perceived Nursing Competencies and Clinical Skills
Among Maternal and Child Nursing Students
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Abstract
This quasi-experimental research compared maternal and child nursing perceived performance
and clinical skills among graduate nursing students before and after using the objective structured
clinical skills exam (OSCE) model. The sample was 77 nursing students in the 3rd year of the
undergraduate program at Boromarajonani College of Nursing (Surin) during the 2020 academic year.
The research instruments were the Clinical Skills Exam Model and Clinical Skills Examination
Handbook, a perceived maternal and child nursing performance questionnaire, and a Clinical Skills
Exam Evaluation Form for maternal and child nursing. Data were analyzed by descriptive statistics
and paired t-tests.
The results showed that the mean score for perceived nursing competencies was at a
moderate level (x̄ = 3.00, SD = 0.91). The mean score for maternal and child nursing clinical skill was
at a high level (x̄ = 9.20, SD = 1.11). Post-test mean scores for perceived maternal and infant nursing
performance and for maternal and infant nursing clinical skills were significantly higher than pre-test
scores (p <.001). The results of this study showed that OSCE promoted nursing students’ perceived
nursing competencies and maternal and child nursing clinical skills. It is recommended that maternal
and child nursing students use OSCE to promote their perceived nursing competencies and clinical
skills.
Key words: Objective structured clinical examinations, perceived nursing competencies, clinical skills,
maternal and child, nursing student
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ความส�ำคัญของปัญหา
การพยาบาลมารดาและทารกเป็นบทบาทหนึ่ง
ของวิชาชีพการพยาบาล โดยดูแลทัง้ ในระยะตัง้ ครรภ์ ระยะ
คลอด และระยะหลังคลอด รวมถึงการพยาบาลทารก
แรกเกิด ดังนั้น การพยาบาลมารดาและทารกมีโอกาส
ในการเผชิญสถานการณ์และต้องตัดสินใจแก้ปัญหา หรือ
ดูแลช่วยเหลือเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ
ที่แตกต่างกันตามบริบทที่เกิดขึ้น ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีความรู้
และทักษะทางคลินิกที่ส�ำคัญ ปฏิภาณ ไหวพริบ การคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรมเพือ่ การตัดสินใจ
เลือกแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละเหมาะสมส�ำหรับผูร้ บั บริการ
(Chan, 2013) นอกจากนี้พยาบาลต้องมีทักษะการปฏิบัติ
พยาบาลที่ถูกต้องตามมาตรฐานการพยาบาล ในการจัด
การศึกษาทางการพยาบาลจึงมุ่งการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการจัดการศึกษาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ให้สงู ขึน้ และเป็นสากล สามารถผลิตพยาบาล
วิ ชาชี พ ตามมาตรฐานวิช าชีพ และจ�ำนวนเพียงพอต่ อ
ความต้องการของประเทศ โดยเป้าหมายหลักในการจัด
การศึกษาพยาบาล คือ เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษามีความสามารถ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก�ำหนดในหลักสูตรพยาบาล
บัณฑิตทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (Office of the
Higher Education Commission, 2020) นอกจากนี้
บัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก ควรเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เกิด
ผลลัพธ์การเรียนรูเ้ ป็นไปตามทีห่ ลักสูตรและสังคมต้องการ
และที่ ส� ำ คั ญ ต้ อ ง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ก้ า วทั น
การเปลี่ยนแปลง สื่อสารกับผู้รับบริการและผู้ร่วมงานได้
อย่ า งเข้ า ใจและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Chukumnerd &
Puicharoen, 2017)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิ ทร์ สังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ทงั้ ภาคทฤษฎี
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และภาคปฏิบัติ โดยจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 12 หน่วยกิต จากการ
ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบตั ใิ นรายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1, 2 ที่ผ่านมา พบปัญหา
ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) การขาดความมั่นใจ
ในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 2) การขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ
ข้อมูลที่ได้จากผู้คลอดและจากทฤษฎี 3) มีความตื่นเต้น
ตกใจและประหม่าในการดูแลผู้คลอด 4) ขาดการคิด
เชือ่ มโยงข้อมูลน�ำไปสูก่ ารน�ำไปใช้กบั ผูค้ ลอด 5) ขาดความ
กระตือรือร้น 6) ขาดการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ปฏิบัติงาน 7) การขาดการเชื่อมโยงความรู้ในภาคทฤษฎี
สู่การปฏิบัติ (Academic of Boromarajonani College
of Nursing Surin, 2019) ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้การฝึก
ปฏิบตั งิ านในภาคปฏิบตั ทิ ไี่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ นักศึกษาขาดทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับการพยาบาลมารดาและทารก ซึง่ จะส่งผล
ให้นกั ศึกษาไม่สามารถให้การดูแลมารดาและทารกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ในภาคทฤษฎีเดิม ส่วนใหญ่เป็นการบรรยาย/อภิปราย
ซึ่งอาจเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ไม่น่าสนใจ นักศึกษามี
ส่วนร่วมน้อย (Boromarajonani College of Nursing
Sawanpracharak Nakhonsawan, 2017) ต่อมาจึง
มีการพัฒนาและปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีทหี่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้ เช่น การสาธิต การสาธิต
ย้อนกลับ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การสรุปผังความคิด
รวบยอด การเรียนรู้ด้วยตนเองจากแบบฝึกหัด เป็นต้น
(Nakamadee, Veerapong, & Rongchay, 2016;
Booranatanit, Vithayachockitikhun, Eklakannarat,
& Viboonwatthanakit, 2019) นอกจากนี้ยังมีการน�ำ
การสอบทั ก ษะทางคลิ นิ ก (Objective Structured
Clinical Examination: OSCE) มาปรับเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การเรียนการสอน และมีการสอบทักษะทางคลินิก ซึ่งเป็น
วิธีการประเมินผลการสอบทักษะทางคลินิกที่มีมาตรฐาน
สามารถแยกระดับความรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้
อย่างแท้จริง (Narkbubpha, Thungthin, & Chatchumni,
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ผลของการใช้รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกต่อการรับรู้สมรรถนะ
และทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาล

2017) เป็นวิธีการประเมินผลที่ครอบคลุมการวัดระดับ
ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ และการตัดสินใจในการดูแล
พยาบาลผู้รับบริการตามสถานการณ์ที่ก�ำหนด โดยมีโจทย์
สถานการณ์หรือผูป้ ว่ ยจ�ำลอง เป็นเงือ่ นไขให้นกั ศึกษาแสดง
สมรรถนะหรือทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การสื่อสาร
การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Smith, Muldoon
& Biesty, 2012; Chukumnerd & Puicharoen, 2017;
Ekthamasuth, Taweesuk, & Choijoho, 2017;
Thamnamsin, Punyapet, Noitung, & Artsanthia,
2018; Weerawatthanodom, Sirisakulpaisal, Chairat,
& Bangthamai, 2020) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนโดยการใช้ ก ารสอบทั ก ษะ
ทางคลินิก (OSCE) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสามารถ
ควบคุมตนเองได้ (Praboromarajchanok Institute
Ministry of Public Health, 2016)
ปั จ จุ บั น ยั ง พบว่ า การเรี ย นการสอนโดยการใช้
การสอบทักษะทางคลินกิ (OSCE) นี้ ด�ำเนินการในรายวิชา
ภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ หากได้มีการน�ำรูปแบบการเรียน
การสอนนี้มาปรับใช้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเรียนการสอน
ทางภาคทฤษฎี ช่วยให้นกั ศึกษามีโอกาสได้เกิดการปรับตัว
และเรี ย นรู ้ เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ความรู ้
ความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาจากทฤษฎี สู ่ ก ารทดลองและ
การฝึกปฏิบัติการทดลองในแต่ละทักษะ มีโอกาสกระตุ้น
ให้นกั ศึกษาเกิดการรับรูส้ มรรถนะของการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์มากยิ่งขึ้นได้ และยังพบว่าระบบ
กระบวนการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การเรียนรู้โดยวิธีการสอนที่หลากหลายในภาคทฤษฎี เป็น
ปัจจัยการเสริมสร้างสมรรถนะและผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา
ของนักศึกษาพยาบาลด้านการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ (Kruekaew, Kritcharoen, Phonin,
Chatchawet, & Kaewpimon, 2018; Phimchaisai &
Wongchantorn, 2018) ดังนั้นในรายวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การวางแผนครอบครัวและ
ภาวะมีบุตรยาก การเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
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คลอด และระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ การเสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัว โดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ในการเสริมสร้าง ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และยึดหลักความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
การดูแลด้วยความเอือ้ อาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคทดลอง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (Thai Qualification Framework for
Higher Education: TQF) โดยมุ่งเน้นทักษะที่ส�ำคัญ
5 ด้ า น เพื่ อ เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านของนักศึกษา และช่วยเพิม่ โอกาสแห่งการเรียนรู้
ของนักศึกษา จึงมีการออกแบบการเรียนการสอนทีช่ ว่ ยให้
นักศึกษาลดปัญหาดังกล่าว คือรูปแบบวิธีการประเมินผล
ความสามารถทางคลิ นิ ก (OSCE) จากเดิ ม มี กิ จ กรรม
การเรี ย นการสอนแบบบรรยาย อภิ ป ราย สาธิ ต และ
การสาธิตย้อนกลับ ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� การสอบทักษะทางคลินกิ
(OSCE) มาใช้ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 1 เพือ่ พัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน และน�ำผลการศึกษาการรับรู้
สมรรถนะของตนเองของนักศึกษาน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรูเ้ ป็นไปตาม
ที่หลักสูตรก�ำหนด และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ้ ส มรรถนะการพยาบาล
มารดาและทารก และทักษะทางคลินกิ การพยาบาลมารดา
และทารก
2. เพือ่ เปรียบเทียบการรับรูส้ มรรถนะการพยาบาล
มารดาและทารก และทักษะทางคลินกิ การพยาบาลมารดา
และทารกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระยะ
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิก
สมมติฐานการวิจัย
1. การรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและ
ทารกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลังการใช้
รูปแบบการสอบทักษะทางคลินกิ สูงกว่าก่อนการใช้รปู แบบ

The Effects of an Objective Structured Clinical Examination on Perceived Nursing
Competencies and Clinical Skills Among Maternal and Child Nursing Students

การสอบทักษะทางคลินิก
2. ทักษะทางคลินกิ การพยาบาลมารดาและทารก
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลังการใช้รูปแบบ
การสอบทักษะทางคลินกิ สูงกว่าก่อนการใช้รปู แบบการสอบ
ทักษะทางคลินิก
กรอบแนวคิดการวิจัย
การด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ รู ป แบบ
Objective Structured Clinical Examination in
Nursing Education (Chukumnerd & Puicharoen,
2017) ซึ่งพัฒนามาจาก OSCE (Harden, 1988) มาเป็น
กรอบแนวคิด โดย OSCE เป็นที่รู้จักครั้งแรกเมื่อถูกใช้
ประเมินความสามารถทางคลินิกขั้นพื้นฐานของนักศึกษา
แพทย์ เป็นการประเมินทีเ่ น้นการประเมินทักษะปฏิบตั กิ าร
หรือทักษะทางคลินกิ มีการก�ำหนดรูปแบบการประเมินล่วง
หน้าอย่างมีแบบแผน โดยผู้ประเมินใช้เครื่องมือประเมิน
แบบ check list หลักการของการประเมินด้วย OSCE
ประกอบด้วย สถานีสอบ (Station) สถานการณ์จำ� ลอง
(Clinical relevance) วัตถุประสงค์การสอบ (Relative
objective) รูปแบบโครงสร้าง (Structured format) และ
ความยืดหยุ่น (Flexibility) ทั้งนี้ Chukumnerd and
Puicharoen (2017) กล่าวถึงวิธีการประเมินผลความ
-
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สามารถทางคลินิกเป็นการประเมินแบบปรนัยผ่านการ
สังเกตการณ์โดยตรง เป็นรูปแบบการประเมินที่มีการ
วางแผนรูปแบบล่วงหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รูป
แบบการสอบทักษะทางคลินิก OSCE มีขั้นตอน 6 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การเตรียมทีม 2) การก�ำหนดความสามารถทาง
คลินิกที่ต้องการประเมิน 3) การพัฒนาข้อสอบและแบบ
ประเมิน 4) การสรรหาผู้ป่วยจ�ำลอง 5) การเตรียมสอบ
และ 6) การจัดสอบ โดยรูปแบบและข้อสอบทีน่ ำ� มาใช้สอบ
ในครัง้ นีจ้ ะเป็นการสอบทักษะทางคลินกิ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับการพยาบาลมารดาและทารก เป็นการตรวจร่างกาย
หญิงตัง้ ครรภ์ การท�ำคลอดปกติ และการประเมินทารกแรก
เกิด ซึ่งรูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกในครั้งนี้เป็นการ
สอบทักษะทางคลินกิ แบบปรนัยใช้การประเมินแบบ check
list เมื่อนักศึกษาได้แสดงทักษะทางคลินิกโดยการปฏิบัติ
การพยาบาล รวมถึงการแสดงสมรรถนะการสื่อสาร การ
ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผ่านโจทย์สถานการณ์
จ�ำลองที่ได้รับในแต่ละสถานี และมีโอกาสได้รับการเฉลย
ข้อสอบให้ทราบในหลักการที่ถูกต้อง ได้รับการสะท้อนผล
การปฏิ บัติ ทั ก ษะทางคลิ นิ ก เป็ น รายบุ ค คลโดยตรง จึ ง
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการรับรู้สมรรถนะการพยาบาล
มารดาและทารก ดังนี้

รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิก
การเตรียมทีม
การก�ำหนดความสามารถทางคลินิกที่ต้องการประเมิน
การพัฒนาข้อสอบและแบบประเมิน
การสรรหาผู้ป่วยจ�ำลอง
การเตรียมสอบทักษะทางคลินิก
การจัดสอบทักษะทางคลินิก

- การรับรู้สมรรถนะการพยาบาล
มารดาและทารก
- ทักษะทางคลินิกการพยาบาล
มารดาและทารก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (QuasiExperimental Research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อน-หลัง
การทดลอง (One group Pretest-Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในประชากรที่เป็น

นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ชั้ น ปี ที่ 3 รุ ่ น ที่ 31
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 1 มีอายุระหว่าง 20 -34 ปี จ�ำนวนทั้งหมด
77 คน
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ข องกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
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ผลของการใช้รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกต่อการรับรู้สมรรถนะ
และทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาล

ตามหลักจริยธรรมการวิจยั โดยผ่านการพิจารณาจริยธรรม
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ รหัส P-EC
09-05-63 และมีการพิทกั ษ์สทิ ธิโ์ ดยการชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการวิจัย การชี้แจงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธ
การเข้าร่วมวิจัยโดยไม่มีผลต่อคะแนนผลการเรียนใด ๆ
ทั้งสิ้น จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นชื่อในใบยินยอมเข้าร่วม
การวิจยั ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะเก็บเป็นความลับพร้อมทัง้ เผยแพร่
ในภาพรวมของการศึกษา และพร้อมท�ำลายเมื่อสิ้นสุด
การศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย
เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ใ นการด�ำเนิน งานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานวิจยั คือรูปแบบ
การสอบทักษะทางคลินกิ (OSCE) และคูม่ อื การสอบทักษะ
ทางคลินิก (OSCE) ผู้วิจัยประยุกต์จากรูปแบบการสอบ
ทักษะทางคลินิก (Chukumnerd & Puicharoen, 2017)
ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดของ Harden (1988) ประกอบด้วย
6 ขั้นตอน ดังนี้
		 1.1 การเตรียมทีม โดยรูปแบบการสอบทักษะ
ทางคลินิก (OSCE) นี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดผู้ท�ำหน้าที่ประเมิน
ประจ�ำสถานี ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาและมีความ
เชี่ยวชาญในสถานีที่จัดสอบ ได้รับการเตรียมความพร้อม
ในประเด็นที่ส�ำคัญ ๆ ได้แก่ มีความเข้าใจในแบบประเมิน
การให้คะแนนนักศึกษาด้วยความเทีย่ งตรงตามแบบประเมิน
ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกัน และมี
ความน่าเชือ่ ถือระหว่างผูป้ ระเมินเนือ่ งจากจ�ำเป็นต้องแบ่ง
นักศึกษาสอบในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ผู้วิจัยก�ำหนด
เจ้าหน้าทีแ่ ละผูจ้ บั เวลา เพือ่ การจัดการนักศึกษาให้ถกู ต้อง
และเป็นระเบียบ รักษาเวลาที่ถูกต้องในการสอบ โดยจัด
ผูค้ มุ สอบห้องละ 1 คน เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชัน้ ปีที่ 4 ซึง่ เคยมีประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบตั ริ ายวิชานี้
มาแล้ว สถานีที่ใช้จัดสอบ ได้แก่ สถานีการตรวจร่างกาย
และการตรวจครรภ์ การท�ำคลอดปกติ และการประเมิน
ทารกแรกเกิด
		 1.2 การก�ำหนดความสามารถทางคลินิกที่จะ
ได้รับการประเมิน ประกอบด้วยความสามารถทางคลินิก
ในเรือ่ งการตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์ การท�ำคลอด
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ปกติ และการประเมินทารกแรกเกิด เป็นการผสมผสาน
ระหว่างทักษะทางคลินกิ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงความยากง่าย
ที่แตกต่างกัน และมีความครอบคลุมของวัตถุประสงค์
การศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร เช่น การเตรียมอุปกรณ์
ส�ำหรับการตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์ การแนะน�ำตัว
ก่อนการตรวจ การสรุปผลการตรวจ การท�ำคลอดศีรษะ
และการท�ำคลอดไหล่และล�ำตัวของทารก การท�ำคลอดรก
การวัดรอบศีรษะทารก เป็นต้น
		 1.3 การพั ฒ นาข้ อ สอบและแบบประเมิ น
การสอบทักษะทางคลินิก (OSCE) ประกอบด้วยโจทย์
สถานการณ์ แบบสังเกตการปฏิบัติทักษะการพยาบาล
ของนักศึกษาตามรายการประเมิน ซึ่งได้รับการตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน
		 1.4 การสรรหาผู ้ ป ่ ว ยจ� ำ ลอง ในการสอบ
ประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หุ่น
จ�ำลองในการจัดสอบ โดยจัดเตรียมหุ่นจ�ำลองให้มีความ
เพียงพอต่อจ�ำนวนนักศึกษาและจ�ำนวนกลุ่มที่ใช้สอบ
		 1.5 การเตรียมสอบทักษะทางคลินกิ ในขัน้ ตอน
การเตรียมสอบทักษะทางคลินกิ (OSCE) นีจ้ ะเป็นการทดลอง
ใช้ ข ้ อ สอบและแบบประเมิ น เสมื อ นจริ ง โดยผู ้ ป ระเมิ น
และทดสอบค่าความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประเมิน รวมถึง
การวางผังของสถานีสอบโดยก�ำหนดการสอบทั้ง 3 สถานี
ใช้เวลา 35 นาที ได้แก่ สถานีการตรวจร่างกายและ
การตรวจครรภ์ใช้เวลา 10 นาที สถานีการท�ำคลอดปกติ
ใช้เวลา 15 นาที และสถานีการประเมินทารกแรกเกิด
ใช้เวลา 10 นาที
		 1.6 การจัดสอบทักษะทางคลินิก โดยการจัด
สถานที่สอบให้มีความกว้างเพียงพอเพื่อรองรับจ�ำนวน
อุปกรณ์และวัสดุส�ำหรับการสอบ และเพื่อลดการรบกวน
นักศึกษาขณะปฏิบัติการสอบทักษะทางคลินิก (OSCE)
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่
เพศ และอายุ
		 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะ
การพยาบาลมารดาและทารก ผู ้ วิ จั ย ประยุ ก ต์ ม าจาก
แบบสอบถามสมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารก
(Srisuying, Phanmuang, Toontum, Wirifai, &

The Effects of an Objective Structured Clinical Examination on Perceived Nursing
Competencies and Clinical Skills Among Maternal and Child Nursing Students

Wunchooserm, 2018) ซึ่งมีข้อค�ำถามทั้งหมดจ�ำนวน
56 ข้อ ประกอบด้วยด้านความรู้เกี่ยวกับการพยาบาล
มารดาและทารก ด้านการปฏิบตั ทิ กั ษะการพยาบาลมารดา
และทารก และด้านทัศนคติต่อการพยาบาลมารดาและ
ทารก เป็นข้อค�ำถามเชิงบวกทุกข้อ ลักษณะของค�ำตอบ
ให้ เ ลื อ กตอบในลั ก ษณะ Likert’scale มี 4 ระดั บ
(4 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 3 = เห็นด้วย, 2 = ไม่เห็นด้วย,
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) คะแนนรวมสูงหมายถึง การรับรู้
สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารกสูง แบ่งระดับ
การรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารกออกเป็น
3 ระดับ (Srisa-ard, 2010) ดังนี้ ค่าคะแนนร้อยละ 80
ขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.20-4.00 คะแนน)
หมายถึง มีการรับรูส้ มรรถนะการพยาบาลมารดาและทารก
อยูใ่ นระดับมาก ค่าคะแนนระหว่างร้อยละ 60-79 (คะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.40-3.19 คะแนน) หมายถึง มีการรับรู้
สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารกอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง และค่าคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (คะแนนเฉลีย่
อยู่ระหว่าง 1.00-2.39 คะแนน) หมายถึง มีการรับรู้
สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารกอยู่ในระดับน้อย
		 ส่วนที่ 3 แบบประเมินทักษะทางคลินิก ที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เองจากการทบทวนวรรณกรรมและสอดคล้อง
กั บ เนื้ อ หารายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต รก� ำ หนด ประกอบด้ ว ย
แบบประเมินการตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์ จ�ำนวน
10 ข้อ แบบประเมินการท�ำคลอดปกติ จ�ำนวน 10 ข้อ
และแบบประเมินการประเมินทารกแรกเกิดจ�ำนวน 10 ข้อ
โดยแบบประเมินเป็นแบบ 2 ตัวเลือก (0 = ไม่สมบูรณ์,
1 = สมบูรณ์) ลักษณะข้อค�ำถาม เช่น แนะน�ำตนเองและ
ขออนุญาตหญิงตั้งครรภ์ก่อนการตรวจครรภ์, ตรวจครรภ์
ครบ 4 ท่า (สอดคล้องกับอายุครรภ์), การท�ำคลอดศีรษะ
ไหล่ และล�ำตัวของทารก, การประเมินสภาพทารก (APGAR
score) และการวัดสัญญาณชีพ, การตรวจ reflex (moro,
rooting, sucking, swallowing) เป็นต้น คะแนนรวมสูง
หมายถึง ทักษะทางคลินกิ การพยาบาลมารดาและทารกสูง
แบ่งระดับทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและทารก
ออกเป็น 3 ระดับ (Srisa-ard, 2010) ดังนี้ ค่าคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8-10 คะแนน)
หมายถึง มีทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและทารก
อยูใ่ นระดับมาก ค่าคะแนนระหว่างร้อยละ 60-79 (คะแนน
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เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6-7 คะแนน) หมายถึง มีทักษะทางคลินิก
การพยาบาลมารดาและทารกอยู่ในระดับปานกลาง และ
ค่าคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
0-5 คะแนน) หมายถึง มีทักษะทางคลินิกการพยาบาล
มารดาและทารกอยู่ในระดับน้อย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. รูปแบบการสอบทักษะทางคลินกิ (OSCE) และ
คู่มือการสอบทักษะทางคลินิก (OSCE) ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยอาจารย์ ผู ้ เชี่ ย วชาญในสาขา
วิชาการพยาบาลสูตศิ าสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุรินทร์ จ�ำนวน 5 ท่าน และผู้วิจัยปรับความเหมาะสม
ของเนือ้ หาและการใช้ภาษา ตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญ
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วยแบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะการพยาบาล
มารดาและทารก และแบบประเมิ น ทั ก ษะทางคลิ นิ ก
การพยาบาลมารดาและทารก ผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ (IOC= .93 และ .95 ตามล�ำดับ)
และทดสอบความเทีย่ ง (Cronbach’s coefficient alpha)
เท่ากับ .95 และ .99 ตามล�ำดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเตรียมการ ผู้วิจัยด�ำเนินการในขั้นตอน ดังนี้
1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและการชี้แจงข้อมูล
ก่อนการทดลอง เป็นการแจ้งข้อมูลน�ำเข้าให้แก่นักศึกษา
ทราบรายละเอียดการวิจยั ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขั้นตอนการวิจัย รวมถึงการถอนตัวออกจากการวิจัยโดย
ไม่มีผลต่อคะแนนผลการเรียนของนักศึกษา การรวบรวม
ข้ อ มู ล และการเก็ บ ข้ อ มู ล การสอบของนั ก ศึ ก ษาเป็ น
ความลับ และนัดหมายการสอบภายหลังการสอบปลายภาค
การศึกษา รวมถึงการท�ำแบบสอบถามก่อนการทดลอง ซึ่ง
ปฏิบัติการชี้แจงข้อมูลนี้ที่ห้องเรียนประจ�ำของนักศึกษา
2. การเตรี ย มที ม การสอบทั ก ษะทางคลิ นิ ก
(OSCE) (ขัน้ ตอนที่ 1 ของรูปแบบ) ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดให้อาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาเป็นผู้ท�ำหน้าที่ประเมินประจ�ำสถานี ซึ่ง
ได้รับการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบประเมิน และระบบ
การหมุนเวียนการสอบของนักศึกษา ผู้วิจัยก�ำหนดให้
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 เป็นเจ้าหน้าที่
ประจ�ำสถานีและเป็นผู้จับเวลา
3. การก�ำหนดความสามารถทางคลินกิ ทีจ่ ะได้รบั
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ผลของการใช้รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกต่อการรับรู้สมรรถนะ
และทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาล

การประเมิน (ขั้นตอนที่ 2 ของรูปแบบ) เป็นขั้นตอน
ของการก�ำหนดหัวข้อและสถานีการสอบแต่ละหัวข้อให้
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ ซึง่ มีทงั้ หมด 3 สถานี
ได้แก่ สถานีการตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์ สถานี
การท�ำคลอดปกติ และสถานีการประเมินทารกแรกเกิด
4. การพัฒนาข้อสอบและแบบประเมิน (ขั้นตอน
ที่ 3 ของรูปแบบ) เป็นขั้นตอนของการออกแบบข้อสอบ
และแบบประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน
5 ท่าน
5. การสรรหาผู้ป่วยจ�ำลอง (ขั้นตอนที่ 4 ของ
รูปแบบ) ในการสอบประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หุ่นจ�ำลองในการจัดสอบ
6. การเตรียมสอบ OSCE (ขั้นตอนที่ 5 ของ
รู ป แบบ) ในขั้ น ตอนการเตรี ย มสอบทั ก ษะทางคลิ นิ ก
(OSCE) นี้จะเป็นการทดลองใช้ข้อสอบและแบบประเมิน
เสมือนจริงโดยผู้ประเมิน และทดสอบค่าความน่าเชื่อถือ
ระหว่างผู้ประเมิน โดยก�ำหนดผังการสอบ 3 สถานี ใช้เวลา
35 นาที ได้แก่ สถานีการตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์
ใช้เวลา 10 นาที สถานีการท�ำคลอดปกติใช้เวลา 15 นาที
และสถานีการประเมินทารกแรกเกิดใช้เวลา 10 นาที ซึง่ จะ
หมุนเวียนการสอบทีละคน
ระยะทดลอง ผู้วิจัยด�ำเนินการในขั้นตอนการจัด
สอบ OSCE (ขั้นตอนที่ 6 ของรูปแบบ) เป็นการจัดสอบ
ทักษะทางคลินิกภายหลังการสอบปลายภาคการศึกษา
การสอบแต่ละสถานีหมุนเวียนการสอบทีละคน ซึ่งผู้วิจัย
ชี้แจงขั้นตอนการสอบให้กับนักศึกษารับทราบ ระยะเวลา
ทิศทาง ล�ำดับ ผังการสอบทั้ง 3 สถานี ใช้เวลา 35 นาที
ได้แก่ สถานีการตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์ใช้เวลา
10 นาที สถานีการท�ำคลอดปกติใช้เวลา 15 นาที และสถานี
การประเมินทารกแรกเกิดใช้เวลา 10 นาที ล�ำดับการเดินทาง
ไปแต่ ล ะสถานี การด� ำ เนิ น การสอบตามแผนและการ
ประเมินผล โดยมีอาจารย์ประจ�ำสถานีเป็นผู้ประเมินผล
การสอบ ภายหลังการสอบทักษะทางคลินิกของนักศึกษา
อาจารย์ประจ�ำสถานีแจ้งผลการสอบทันทีและสะท้อน
หลักการที่ถูกต้อง
ระยะหลังการทดลอง เป็นขัน้ ตอนการประเมินผล
การเรียนรู้ภายหลังการทดลอง โดยให้นักศึกษาแสดง
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วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ความคิดเห็น ความรู้สึก ให้นักศึกษาท�ำแบบสอบถาม
การรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารก จากนั้น
กล่าวขอบคุณนักศึกษา และเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป การรับรู้สมรรถนะ และทักษะ
ทางคลินิกการพยาบาลมารดาและทารก วิเคราะห์โดยใช้
สถิติพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการรั บ รู ้ ส มรรถนะ
การพยาบาลมารดาและทารก และทั ก ษะทางคลิ นิ ก
การพยาบาลและทารกของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลัง
การทดลอง โดยใช้สถิติ Paired t-test และทดสอบข้อตกลง
เบื้องต้นก่อนใช้สถิติ
ผลการวิจัย
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล กลุ ่ มตั ว อย่ า งมี อ ายุ เ ฉลี่ ย
เท่ากับ 21.53 ปี ส่วนใหญ่อายุ 21 ปี (ร้อยละ 59.74) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 91.00)
2. คะแนนการรับรูส้ มรรถนะการพยาบาลมารดา
และทารก และทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและ
ทารก ระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลองดังนี้
		 2.1 ระยะก่อนใช้รูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและ
ทารกอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.75, SD = 0.87) และ
เมื่อผ่านกระบวนการสอบโดยใช้รูปแบบ OSCE ท�ำให้
กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ การรับรูส้ มรรถนะการพยาบาล
มารดาและทารกเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =
3.00, SD = 0.91)
		 2.2 ระยะก่อนใช้รูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและ
ทารกอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 6.58, SD = 0.99) และ
เมื่อผ่านกระบวนการสอบโดยใช้รูปแบบ OSCE พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางคลินิกการพยาบาล
มารดาและทารกเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับมาก (x̄ = 9.20,
SD = 1.11)
3. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ของการรั บ รู ้
สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารก และทักษะทาง

The Effects of an Objective Structured Clinical Examination on Perceived Nursing
Competencies and Clinical Skills Among Maternal and Child Nursing Students

คลินกิ การพยาบาลมารดาและทารก ระยะก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง
		 3.1 ภายหลังการใช้รูปแบบฯ คะแนนเฉลี่ย
ของการรับรูส้ มรรถนะการพยาบาลมารดาและทารกสูงกว่า
ก่ อ นการใช้ รู ป แบบ OSCE อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
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(p < .001)
		 3.2 ภายหลังการใช้รูปแบบฯ คะแนนเฉลี่ย
ของทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและทารกสูงกว่า
ก่ อ นการใช้ รู ป แบบ OSCE อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(p < .001)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนการรับรูส้ มรรถนะการพยาบาลมารดาและทารก และทักษะทางคลินกิ การพยาบาล
		 มารดาและทารก ระยะก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
ตัวแปร
การรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารก
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับการพยาบาลมารดาและทารก
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
การอภิปรายผล
1. การรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและ
ทารกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 หลัง
การใช้รูปแบบการสอบ OSCE กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
การรับรู้สมรรถนะการพยาบาลมารดาและทารกสูงกว่า
ก่อนการใช้รูปแบบการสอบ OSCE อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .001) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้รูปแบบการสอบ
OSCE สามารถส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะการพยาบาล
มารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลได้ โดยรูปแบบ
การสอบมีกระบวนการ ขั้นตอนที่เป็นระบบ ทั้งการเตรียม
ทีม การสร้างโจทย์สถานการณ์ที่รัดกุม รอบคอบ และ
เสมื อ นจริ ง กระตุ ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น
ในการเตรี ย มการสอบและเกิ ด ความตระหนั ก ในการ
ให้การพยาบาลมารดาและทารก รวมทั้งการสอบในแต่ละ
สถานีเปิดโอกาสให้นักศึกษาท�ำกิจกรรมได้อย่างอิสระ
(Ekthamasuth et al., 2017) ทักษะทีใ่ ช้ในการสอบ OSCE
เป็นทักษะทีน่ กั ศึกษาเคยมีประสบการณ์จากการเรียนภาค
ทดลอง และเคยผ่านกระบวนการการสาธิตย้อนกลับใน
รายวิชามาแล้ว โดยก่อนการสาธิตย้อนกลับในแต่ละทักษะ
นั้นนักศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อม และท�ำความ
เข้าใจแบบประเมินก่อนการสอบ สอดคล้องกับการศึกษา

x̄

SD

df

t

p-value

1.75
3.00

0.87
76
8.284
0.91			

.000

6.58
9.20

0.99
76
15.212
1.11			

.000

ของ Srisuying et al. (2018) ท�ำการศึกษาสมรรถนะ
การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี ค ะแนนเฉลี่ ย สมรรถนะการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากทั้งด้านทัศนคติ ด้านการปฏิบัติการพยาบาล และด้าน
ความรู้ เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำ� หนดพบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์สงู กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ
Booranatanit et al. (2019) ที่ท�ำการศึกษาประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในรายวิชา
การพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1
พบว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนแบบหลากหลายช่ ว ย
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมให้กระบวนการ
เรียนการสอนด�ำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริม
การรับรู้สมรรถนะของนักศึกษาในการให้การพยาบาล
มารดาและทารก นอกจากนี้ ร ายวิ ช ามี รู ป แบบการจั ด
การเรียนการสอนที่ชัดเจน ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เป็นไปตามมาตรฐาน ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแล
นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนมีองค์ความรู้
และความเชี่ ย วชาญด้ า นที่ ส อน มี ก ารสอนและสาธิ ต
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ผลของการใช้รูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกต่อการรับรู้สมรรถนะ
และทักษะทางคลินิกการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาล

ย้อนกลับในทักษะปฏิบัติที่จ�ำเป็นต่าง ๆ มีการสอดแทรก
เนื้อหาและองค์ความรู้ใหม่ ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดี
มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ทิ กั ษะการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ (Thaewpia et al., 2015)
2. ทักษะทางคลินกิ การพยาบาลมารดาและทารก
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 หลังการใช้
รูปแบบการสอบ OSCE สูงกว่าก่อนการใช้รปู แบบการสอบ
OSCE อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < .001) จากการศึกษา
นี้ แสดงให้เห็นว่าการสอบโดยใช้รูปแบบการสอบ OSCE
สามารถประเมินและเพิม่ ทักษะทางคลิกให้แก่กลุม่ ตัวอย่าง
ได้ โ ดยเฉพาะทั ก ษะการตั ด สิ น ใจในการแก้ ไขปั ญ หา
(Thamnamsin et al., 2018) เนื่องจากกระบวนการสอบ
เกิดจากการใช้โจทย์สถานการณ์เสมือนจริง ให้การพยาบาล
ภายใต้ข้อจ�ำกัดด้านเวลา (Abdelaziz, Hany, Atwa,
Talaat, & Hosny, 2015) เกิดการควบคุมตนเองได้ดีขึ้น
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางคลิ นิ ก
สอดคล้องกับการศึกษาของ Ekthamasuth et al. (2017)
ได้ทำ� การศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอบทักษะทางคลินกิ
โดยใช้ OSCE วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ 2 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอบ OSCE
สามารถประเมินความรูแ้ ละทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
รวมทั้งสามารถจ�ำแนกความสามารถในการปฏิบัติของ
นักศึกษาได้ โดยสอบผ่านทั้งความรู้ ทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาล และสอบผ่านทักษะการตัดสินใจและการสื่อสาร
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอบ OSCE ท�ำให้ผสู้ อนสามารถ
ประเมินนักศึกษาได้เป็นรายบุคคล และสามารถทราบถึง
ความรู้และทักษะทางคลิกด้านที่นักศึกษาต้องปรับปรุง
ท�ำให้สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ตรง และสามารถพัฒนา
นักศึกษาได้เป็นรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Wangmun, Kingmala, Pangsuk, and Yeunyaw (2018)
ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอบ OSCE เพื่อประเมิน
ความรู้และทักษะทางคลินิก รายวิชาปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า ภายหลัง
การสอบ OSCE คะแนนเฉลี่ ย ของความรู ้ แ ละทั ก ษะ
ทางคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น สู ง กว่ า
ก่อนการสอบ OSCE อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01)
และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Mousavizadeh,
Manoochehri, Hosseini, and Larijani (2018) ได้ทำ� การ
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ศึกษาผลของการสอบแบบ OSCE ต่อทักษะทางคลินิก
ของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการใช้
รูปแบบการสอบ OSCE นักศึกษามีสมรรถนะทางคลินิก
ทีส่ งู กว่าก่อนการสอบแบบ OSCE อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01)
ข้อจ�ำกัดของการวิจัย
ส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ
กลุ ่ ม เดี ย ว วั ด ก่ อ น-หลั ง เป็ น การวิ จั ย ที่ มุ ่ ง อธิ บ าย
ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ร ะหว่ า งตั ว แปรโดยมี ก ารจั ด
กระท�ำกับตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยก�ำหนดขึ้น เพื่อติดตามผล
การเปลี่ ย นแปลงของตั ว แปรตาม โดยไม่ มี ก ารสุ ่ ม
กลุ่มตัวอย่าง และไม่ได้มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
จึ ง อาจไม่ ส ามารถบอกความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลได้ ชั ด เจน
นอกจากนี้ เ ป็ น การวิ จั ย ในนั ก ศึ ก ษาสถาบั น เดี ย วอาจ
ไม่สามารถน�ำไปใช้ในการอ้างอิงประชากรทั้งหมดได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรท� ำ การวิ จั ย แบบทดลองหรื อ กึ่ ง ทดลอง
เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอบทักษะทางคลินิกได้ชัดเจนขึ้น
2. ควรพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการสอบทั ก ษะทาง
คลินิกตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อประเมิน
คุณลักษณะของบัณฑิตได้สอดคล้องกับหลักสูตรมากยิง่ ขึน้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุรินทร์ ที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และขอ
ขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีก่ รุณาให้ความร่วมมือในการด�ำเนิน
การวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี รวมถึง
ทุกท่านที่ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกต่อการศึกษาจน
สามารถสร้างเป็นผลงานการศึกษาในครั้งนี้
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