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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย และปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสยั ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึง่ กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 127 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบประเมินระดับสมรรถนะ
วิชาชีพด้านทักษะพิสัยและปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย
และสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษาพยาบาลประเมินความสามารถในสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะ
พิสัยอยู่ในระดับ 5 ที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำ� เป็นต้องมีอาจารย์นิเทศ จ�ำนวน 112 จาก 147 ทักษะ (76.19%) และ
2) สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสามารถตนเอง (r = 0.272) และเจตคติต่อ
วิชาชีพการพยาบาลด้านองค์กรวิชาชีพ (r = 0.256) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย, นักศึกษาพยาบาล, มหาวิทยาลัยเอกชน

Abstract

The purpose of this descriptive research were to assess nursing student performance on entrustable
professional activities in a private university and its related factors. A sample of 127 nursing students in a private
university, was purposively selected. The research tools were questionnaires on nursing student performance on
entrustable professional activities and its related factors. Data analysis using descriptive statistics and Pearson
correlation. The results were as follows. 1) Nursing students rated their performance on entrustable professional
activities at the fifth level for 112 out of 147 activities which they could do by themself without supervision from
any instructors. 2) nursing student performance on entrustable professional activities were positively related to
self-effificacy (r = 0.272) and attitude toward professional organization (r = 0.256) at p< .01.
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ความส�ำคัญของปัญหา

สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ที่ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ถูกก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนทัง้ ในองค์กรวิชาชีพ และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ก�ำหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2560 (มคอ.1) โดยคาดหวังให้บณ
ั ฑิตมีคุณลักษณะ
ที่ส�ำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะ
การปฏิบัตทิ างวิชาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)
สถาบันการศึกษาพยาบาลมีพนั ธกิจส�ำคัญในการ
ผลิตบัณฑิตที่จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะครบตามที่ก�ำหนด ขณะ
เดียวกันบัณฑิตพยาบาลก็ถกู คาดหวังว่าจะเป็นผูม้ สี มรรถนะ
และคุณลักษณะตามทีก่ ำ� หนดไว้เช่นกัน ปัญหาส�ำคัญของ
พยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษาใหม่คือ ขาดความมั่นใจ และ
ขาดทักษะในการปฏิบตั งิ าน (ปริญญา แร่ทอง และ ธีรนุช
ห้านิรตั ิศัย, 2555 ทั้งนี้เพราะตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษา
มีอาจารย์พยาบาลดูแลให้ค�ำแนะน�ำในการฝึกฝนทักษะ
ต่าง ๆ เมื่อเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาพยาบาลมาเป็น
พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่สามารถน�ำความรู้
มาใช้ในสถานการณ์จริงได้ อีกทั้งต้องเผชิญกับความ
คาดหวังสูงจากหน่วยงาน ท�ำให้เกิดความเครียด รู้สึกว่า
ตนเองไม่สามารถท�ำงานได้เต็มที่ เนื่องจากขาดความรู้
และทักษะการพยาบาลการท�ำหัตถการต่าง ๆ (นิสา
ทมาภิรตั , และอารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2560)
สภาการพยาบาล (2553) ได้กำ� หนดข้อตกลงเบือ้ งต้น
เกีย่ วกับสมรรถนะของพยาบาล ผดุงครรภ์ไว้หลายประการ

ได้แก่ 1) สมรรถนะสามารถแบ่งได้หลายระดับตามความ
ยากง่าย ความซับซ้อนของปัญหาของผู้ใช้บริการ และ
สถานการณ์การปฏิบัติการพยาบาล 2) สมรรถนะต่าง ๆ
สามารถพัฒนาให้มคี วามช�ำนาญขึน้ ได้ โดยการสร้างเสริม
ประสบการณ์ทเี่ ฉพาะเจาะจงกับความต้องการของหน่วยงาน
การศึกษาพยาบาลโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานในปัจจุบนั จึง
เป็นแรงผลักดันต่อการจัดการประสบการณ์ทางคลินิกให้
ผูเ้ รียน เพือ่ ลดช่องว่างระหว่างการเรียนการสอนทางทฤษฎี
และการปฏิบตั ิ จากผลงานวิจยั ทีผ่ ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า
พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ถูกคาดหวังว่าเป็นผู้ทมี่ สี มรรถนะ
และมีคุณลักษณะตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ ขณะที่
สมรรถนะถูกก�ำหนดไว้ในภาพกว้าง ท�ำให้เกิดความไม่
ชัดเจน ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่ยังไม่เป็น
ที่พึงพอใจในทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งพบว่าอยู่
ระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับดี
มาก (อาภากร เปรี้ยวนิ่ม, 2561)
การก�ำหนดความสามารถในสมรรถนะวิชาชีพด้าน
ทักษะพิสัย (Entrustable Professional Activities{EPAs])
หลังส�ำเร็จการศึกษาจาก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดประสบการณ์สำ� หรับสถาน
ศึกษาพยาบาลที่ใช้สมรรถนะเป็นฐานให้ชัดเจนขึ้น
โดยสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสยั หมายถึง สมรรถนะ
ทีผ่ เู้ รียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งมีการก�ำกับ
ดูแล สามารถด�ำเนินการได้ภายในกรอบเวลาที่ก�ำหนด
สังเกตได้ ประเมินผลได้ชัดเจน และตรงกับความเป็นจริง
ในกิจกรรมที่ต้องท�ำจริง เหมาะส�ำหรับการตัดสินใจมอบ
ความไว้วางใจ (ten Cate, 2014) ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และมีความยืดหยุ่น ในกระบวนการฝึกฝน
ผู้เรียน และสามารถใช้วดั ผู้เรียนทีเ่ ป็นบัณฑิตจบใหม่ก่อน
ปฏิบตั งิ านจริง เป้าหมายคือความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจการ
ปฏิบตั งิ านได้ โดยปราศจากการนิเทศ (สร้อย อนุสรณ์ธรี กุล
ศรัญญา ต.เทียนประเสริฐ และบุศรา กาญจนบัตร, 2563)
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แนวคิดนีถ้ กู น�ำมาใช้การฝึกหัดส�ำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
อาทินกั ศึกษาแพทย์ (ten Cate, 2014) โดยแบ่งการประเมิน
เป็น 5 ระดับ ระดับที่ 1 ไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
เป็นผู้สังเกตเท่านั้น ระดับที่ 2 สามารถปฏิบัติได้ภายใต้
การนิเทศใกล้ชิด ระดับที่ 3 สามารถปฏิบัติได้ และมี
ผู้นิเทศพร้อมช่วยเหลือได้ทนั ที ระดับที่ 4 สามารถปฏิบัติ
ได้ดว้ ยตนเองและมีผนู้ เิ ทศอยูห่ า่ ง ๆ และระดับที่ 5 สามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองไม่จ�ำเป็นต้องมีผู้นิเทศ หรือสามารถ
นิเทศผู้ร่วมงานได้ ดังนั้นก่อนส�ำเร็จการศึกษา นักศึกษา
จึงควรได้รับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสยั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ด้วยความมัน่ ใจ มีผลสัมฤทธิเ์ ป็นทีน่ ่าพอใจก่อน
ส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาพยาบาลกลุม่ นี้ เป็นรุน่ สุดท้ายของหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ทีก่ ำ� ลังจะส�ำเร็จ
จากหลักสูตรออกไปปฏิบตั งิ านในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนในสถานบริการต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ คณะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัด
การเรียนการสอนจึงเห็นสมควรได้ประเมินความสามารถ
ในสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสยั เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลส�ำหรับ
พัฒนาหลักสูตรโดยก�ำหนดสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะ
พิสยั ทีช่ ดั เจนและเป็นรูปธรรม ท�ำให้เข้าใจตรงกันทัง้ ผูเ้ รียน
ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งสามารถพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อมการปฏิบตั ิในรุ่นต่อไป
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาล มีหลายปัจจัย อาทิ ความช�ำนาญในการปฏิบัติ
การพยาบาลของอาจารย์ ความพร้อมในห้องปฏิบัติการ
พยาบาล การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (สุชาดา
อินทรกําแหง ณ ราชสีมา, และพีระ เรืองฤทธิ์, 2559)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รุ่งฤดี กล้าหาญ, 2557) เจตคติ
ต่อวิชาชีพ (สมศรี ทาทาน, และอัมพร ยานะ, 2557) และ
การรับรู้ความสามารถตนเอง (มาลีวัล เลิศสาครศิริ และ
สุดารัตน์ สุวารี, 2550) ผู้วิจัยได้เลือกผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน เจตคติต่อวิชาชีพ และการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง มาเป็นแนวทางในการก�ำหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของบุคคล
(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
2553) ทีส่ ามารถพัฒนาได้ดว้ ยประสบการณ์ทเี่ จาะจง และ
เหมาะสม (สภาการพยาบาล 2553)

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ประเมินความสามารถในสมรรถนะวิชาชีพด้าน
ทักษะพิสยั ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งที่ก�ำลังส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียน การรับรู้ความสามารถตนเอง เจตคติต่อวิชาชีพ
การพยาบาล กับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งหนึ่ง

สมมติฐานการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง และเจตคติตอ่ วิชาชีพการพยาบาล มีความสัมพันธ์
กับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสยั ของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 4 ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
		 กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 127 คน เลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยเป็นผูท้ สี่ อบผ่านรายวิชา
ทุกรายวิชาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
13
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เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถาม 4 ชุด ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งประเมินจากคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตร ให้เลือกตอบและเติมค�ำ จ�ำนวน
3 ข้อ
2. สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย ผู้วิจัยใช้
แบบประเมินระดับการปฏิบตั กิ จิ กรรมด้านทักษะพิสยั ตาม
บทบาทพยาบาลวิชาชีพของผูส้ �ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ของกรองแก้ว ราษฎรดี และคณะ
(2563) มีจ�ำนวน 147 ทักษะ ครอบคลุมกิจกรรมด้านทักษะ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาล ทัง้ 5 สาขาวิชาทีพ่ ฒ
ั นาจากคู่มอื
ประสบการณ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึง่ การตอบใช้การประเมิน
ความสามารถของนักศึกษาในแต่ละทักษะเป็น 5 ระดับ
ตาม ten Cate (2014) และ Al-Moteri (2020) ดังนี้
		 ระดับ 1 นักศึกษาปฏิบัติได้เพียงการสังเกต
และช่วยเหลือรอบนอก
		 ระดับ 2 นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติได้
โดยต้องมีอาจารย์นิเทศใกล้ชดิ
		 ระดับ 3 นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติได้
แต่ยังต้องการอาจารย์นเิ ทศที่พร้อมช่วยเหลือได้ทนั ที
		 ระดับ 4 นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบตั ไิ ด้ด้วย
ตนเอง โดยอาจารย์นเิ ทศสังเกตห่างๆ
		 ระดับ 5 นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบตั ไิ ด้ด้วย
ตนเองโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีอาจารย์นเิ ทศ
หาคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาโดยใช้คณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการพยาบาลพิจารณา
จ�ำนวน 3 คน ค่าดัชนีความสอดคล้องทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.99
3. การรับรูค้ วามสามารถตนเอง จ�ำนวน 10 ข้อ
ผู้วิจัยสร้างจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura
(1986) ใช้มาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ จริงมากที่สุด
ถึง ไม่จริงเลย ให้คะแนน 4-1 ตามล�ำดับ
4. เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล จ�ำนวน

30 ข้อ ผูว้ จิ ยั ประยุกต์จากแนวคิดของ เพลินตา พรหมบัวศรี
(2545) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับใน
สังคม ด้านลักษณะวิชาชีพ ด้านการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
ด้านการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และด้านองค์กรวิชาชีพ ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตัง้ แต่ เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้คะแนน
5-1 ตามล�ำดับ
แบบสอบถามได้รับการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 น�ำแบบสอบถามไปใช้กบั นักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปีท่ี 4 จ�ำนวน 30 คน หาค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟ่า
ของครอนบาค ได้ดงั นี้ การรับรูค้ วามสามารถตนเอง เท่ากับ
0.80 และเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล เท่ากับ 0.75
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง โครงการวิจยั
ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในคนจากคณะกรรมการ
วิจยั ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตามหนังสือที่ 001/2563 กลุ่มตัวอย่างได้รับการชี้แจง
วัตถุประสงค์ รายละเอียดของการวิจัย ให้สิทธิ์ในการ
ตัดสินใจที่จะตอบหรือไม่ตอบแบบสอบถาม และลงนาม
ในใบยินยอม
ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเข้าพบ
นักศึกษาพยาบาลในชั้นเรียน และแจกแบบสอบถามให้
ตอบเป็นรายบุคคลและรับกลับทันทีเมื่อตอบเสร็จ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson correlation)

ผลการวิจัย

1. ผลการประเมินความสามารถในสมรรถนะ
วิชาชีพด้านทักษะพิสัย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึง่ ทีก่ ำ� ลังส�ำเร็จการศึกษาจาก
14
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พบว่านักศึกษาพยาบาล
ชัน้ ปีที่ 4 สามารถปฏิบตั ไิ ด้ในระดับ 5 มีจำ� นวน 112 ทักษะ
(76.19%) รองลงมาคือ ระดับ 4 จ�ำนวน 31 ทักษะ (21.09%)
และระดับ 3 มี 4 กิจกรรม (2.72%) ส่วนในระดับที่ 2 และ
1 ไม่มีผู้ตอบ
เมือ่ จ�ำแนกทักษะตามกลุม่ วิชา พบว่า กลุม่ วิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและพื้นฐานการพยาบาล มี
จ�ำนวน 88 ทักษะ อยูใ่ นระดับ 5 จ�ำนวน 70 ทักษะ (79.54%)

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มีจ�ำนวน 13 ทักษะ
อยู่ในระดับ 5 ทุกทักษะ (100.00%) กลุ่มวิชาการพยาบาล
มารดาทารก และการผดุงครรภ์ มีจ�ำนวน 25 ทักษะ
อยู่ในระดับ 5 จ�ำนวน 17 ทักษะ (68.00%) กลุ่มวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน มีจำ� นวน 17 ทักษะ อยู่ใน
ระดับ 4 จ�ำนวน 9 ทักษะ (52.94%) และกลุ่มการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช มีจำ� นวน 4 ทักษะ อยู่ในระดับ 5
ทุกทักษะ (100.00%) (ตาราง 1)

ตาราง 1 จ�ำนวน (f) และร้อยละ (%) ของสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จ�ำแนก
		 ตามกลุ่มวิชาและระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย
		
กลุ่มวิชา
		
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
และพื้นฐานการพยาบาล
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
		
การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์
การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน
การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
รวม
		

1
f (%)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

ระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย
2
3
4
5
f (%)
f (%)
f (%)
f (%)
0
1
17
70
(0.00)
(1.14)
(19.32)
(79.54)
0
0
0
13
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(100.00)
0
3
5
17
(0.00)
(12.00)
(20.00)
(68.00)
0
0
9
8
(0.00)
(0.00)
(52.94)
(47.06)
0
0
0
4
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(100.00)
0
4
31
112
(0.00)
(2.72)
(21.09)
(76.19)
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รวม
f (%)
88
(100.00)
13
(100.00)
25
(100.00)
17
(100.00)
4
(100.00)
147
(100.00)
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2. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่าง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การรับรู้ความสามารถตนเอง เจตคติต่อ
วิชาชีพการพยาบาลโดยรวมและรายด้าน กับสมรรถนะ
วิชาชีพด้านทักษะพิสยั ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 4 ใน
สถาบันการศึกษาเอกชนแห่งหนึง่ พบว่า สมรรถนะวิชาชีพ
ด้านทักษะพิสัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความ
สามารถของตนเอง (r = 0.272) และเจตคติต่อวิชาชีพการ

พยาบาลด้านองค์กรวิชาชีพ (r = 0.256) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เจตคติต่อวิชาชีพโดยรวมและรายด้านอีก
5 ด้านได้แก่ด้านการยอมรับในสังคม ลักษณะวิชาชีพ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ตาราง 2)

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r ) ระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย
		 (n = 127)
ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล
ด้านการยอมรับในสังคม
ด้านลักษณะวิชาชีพ
ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่นื
ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ด้านองค์กรวิชาชีพ

r
-0.067
0.272
0.055
0.023
0.130
0.009
-0.043
-0.055
0.256

p-value
.467
.002
.536
.799
.146
.917
.631
.540
.004

การอภิปรายผลการวิจัย

1. ความสามารถในสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะ
พิสัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่พบว่า มีทักษะ
จ�ำนวน 112 จาก 147 ทักษะที่อยู่ในระดับ 5 ซึ่งนักศึกษา
สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่จ�ำเป็นต้องมี
อาจารย์นเิ ทศ ทัง้ นีเ้ พราะทักษะเหล่านี้ เป็นการดูแลเบือ้ งต้น
ของแต่ละกลุ่มวิชาที่นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์
บ่อยเมื่อขึ้นปฏิบัติในคลินิก ต้องปฏิบัติกับผู้ใช้บริการ
ทุกวัน และบางทักษะนักศึกษามีประสบการณ์ตงั้ แต่ฝกึ ใน

ห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลซึง่ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จดั สรร
เวลาที่เอื้อต่อการศึกษาทบทวน ทักษะปฏิบัติด้วยตนเอง
นอกจากนี้กลุ่มวิชายังมีการจัดโครงการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนทั้งก่อนและหลังขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอ
ผู้ป่วย และมีอาจารย์นเิ ทศในคลินกิ ทีด่ ูแลอย่างใกล้ชดิ ซึง่
เป็นตัวแบบส�ำคัญในสายตาของนักศึกษาที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ด้านทักษะพิสยั ของนักศึกษา สอดคล้องกับสุปราณี
หมืน่ ยา วิภาวรรณ นวลทอง ปุลวิชช์ ทองแตง และดวงดาว
16
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เทพทองค�ำ (2557) ทีพ่ บว่าอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั ทิ ดี่ แู ล
เอาใจใส่นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติทักษะการพยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษา
พยาบาล นอกจากนีส้ ถาบันการศึกษายังก�ำหนดให้นกั ศึกษา
ต้องเก็บประสบการณ์ให้ครบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด จึงจะ
ผ่านการปฏิบัติในรายวิชานั้น
ส่วนทักษะทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ระดับ 4 ซึง่ นักศึกษา
สามารถลงมือปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง โดยอาจารย์นเิ ทศสังเกต
ห่าง ๆ มีจำ� นวน 31 ทักษะ และระดับ 3 ซึ่งนักศึกษา
สามารถลงมือปฏิบัติได้ แต่ยังต้องการอาจารย์นิเทศที่
พร้อมช่วยเหลือได้ทันที มีจำ� นวน 4 ทักษะ ทักษะเหล่านี้
ต้องได้รับการฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม ต้องใช้ความช�ำนาญ
บางกิจกรรมนักศึกษามีประสบการณ์เพียงขัน้ ต�ำ่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
บางกิจกรรมพบได้น้อย แม้ได้มีการฝึกในห้องปฏิบัติการ
พยาบาลก็ตาม สอดคล้องกับ นิสา ทมาภิรัต และ
อารีย์วรรณ อ่วมตานี (2560) ที่พบว่าพยาบาลจบใหม่ยงั
ท�ำงานได้ไม่เต็มที่ เนือ่ งจากขาดประสบการณ์การท�ำงาน
ไม่สามารถประมวลผลความรู้ท่ีมีอยู่มาปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพได้
2. การรับรู้ความสามารถของตนเอง และเจตคติ
ต่อวิชาชีพการพยาบาลด้านองค์กรวิชาชีพ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสยั ซึง่ สนับสนุน
สมมติฐานการวิจยั เพียงบางส่วน และสนับสนุนทฤษฎีของ
Bandura (1986) ที่อธิบายว่า การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองเป็นการตัดสินว่าจะสามารถท�ำงานได้ในระดับใด
และบุคคลมีแนวโน้มทีจ่ ะกระท�ำกิจกรรมทีต่ นเองแน่ใจว่า
มีความสามารถท�ำได้ สอดคล้องกับจักรพงษ์ วารี (2561)
ที่พบว่าระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความ
สัมพันธ์กับทักษะการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เจตคติ เป็นสภาวะความ
พร้อมทางจิตที่เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้ม
พฤติกรรมของบุคคลทีม่ ตี อ่ บุคคล สิง่ ของ และสถานการณ์
ต่าง ๆ ในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร,

2545) นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ ซึ่งได้แก่
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล
จะเกิดแรงผลักดันให้นกั ศึกษามีความมัน่ ใจในความสามารถ
ของการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านทักษะพิสัย
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Triandis (1971) ที่ระบุ
ว่า เจตคติเป็นความรู้สกึ ความเชื่อ ความคิดเห็นที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายหลังได้รบั ข้อมูล ประสบการณ์ตรงหรือ
อิทธิพลเรือ่ งนัน้ ๆ มาแล้ว เป็นสิง่ จูงใจให้แสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ ทั้งด้านความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรม ซึ่งอาจ
น�ำไปสูก่ ารประเมินว่าตนเองมีความพร้อม มีความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านทักษะพิสัยตาม
มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสยั ซึง่ ไม่สนับสนุนสมมติฐาน
การวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่ได้ประเมินเฉพาะทักษะปฏิบัติการพยาบาล แต่มี
การประเมินหลายด้านตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ดังนัน้ นักศึกษาทีม่ ที กั ษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ไม่ดี แต่มีความรู้ทางทฤษฎี สามารถคิดวิเคราะห์และ
อภิปรายได้ จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอยูใ่ นระดับ
ดีได้ คล้ายการวิจัยของสมศรี ทาทาน และอัมพร ยานะ
(2557) ที่พบว่าทักษะการพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล

ข้อเสนอแนะ

สถาบันการศึกษาพยาบาลควรส่งเสริมให้นกั ศึกษา
มีเจตคติที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ และรับรู้ความสามารถของ
ตนเองให้มากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน และจัด
ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ
ด้านทักษะพิสัยให้นักศึกษาทุกคนมั่นใจในการปฏิบัติได้
ด้วยตนเองโดยไม่จำ� เป็นต้องมีอาจารย์นเิ ทศ
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