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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย และปัจจัย

ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยัของนกัศกึษาพยาบาลในมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง กลุม่ตวัอย่าง

เป็นนกัศกึษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 127 คน เลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืวจิยั ได้แก่ แบบประเมนิระดบัสมรรถนะ

วิชาชีพด้านทักษะพิสัยและปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย 

และสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั ผลการวจิยัพบว่า 1) นกัศกึษาพยาบาลประเมนิความสามารถในสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะ

พสิยัอยู่ในระดบั 5 ที่ปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องมอีาจารย์นเิทศ จ�านวน 112 จาก 147 ทกัษะ (76.19%)  และ 

2) สมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยัมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการรบัรู้ความสามารถตนเอง (r = 0.272) และเจตคตติ่อ

วชิาชพีการพยาบาลด้านองค์กรวชิาชพี (r = 0.256) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยั, นกัศกึษาพยาบาล, มหาวทิยาลยัเอกชน

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 f ifth 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-effif icacy (r = 0.272) and attitude toward professional organization (r = 0.256) at p< .01.
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ความส�าคัญของปัญหา

  สมรรถนะผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ที่ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

ถกูก�าหนดไว้อย่างชดัเจนทั้งในองค์กรวชิาชพี และส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการ

ควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ก�าหนด

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ. 2560 (มคอ.1) โดยคาดหวงัให้บณัฑติมคีณุลกัษณะ

ที่ส�าคญั 6 ด้าน ได้แก่ 1) คณุธรรม จรยิธรรม 2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล

และความรบัผดิชอบ 5) ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 6) ทกัษะ

การปฏบิตัทิางวชิาชพี (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2561) 

 สถาบนัการศกึษาพยาบาลมพีนัธกจิส�าคญัในการ

ผลิตบัณฑิตที่จ�าเป็นต้องมีกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การจดัการเรยีนการสอนเพื่อผลติบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะครบตามที่ก�าหนด ขณะ

เดยีวกนับณัฑติพยาบาลกถู็กคาดหวงัว่าจะเป็นผูม้สีมรรถนะ

และคณุลกัษณะตามที่ก�าหนดไว้เช่นกนั ปัญหาส�าคญัของ

พยาบาลที่ส�าเรจ็การศกึษาใหม่คอื ขาดความมั่นใจ และ

ขาดทกัษะในการปฏบิตังิาน (ปรญิญา แร่ทอง และ ธรีนชุ 

ห้านริตัศิยั, 2555 ทั้งนี้เพราะตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศกึษา 

มีอาจารย์พยาบาลดูแลให้ค�าแนะน�าในการฝึกฝนทักษะ

ต่าง ๆ เมื่อเปลี่ยนบทบาทจากนกัศกึษาพยาบาลมาเป็น

พยาบาลวชิาชพี นกัศกึษาส่วนหนึ่งไม่สามารถน�าความรู้

มาใช้ในสถานการณ์จริงได้ อีกทั้งต้องเผชิญกับความ 

คาดหวงัสูงจากหน่วยงาน ท�าให้เกดิความเครยีด รู้สกึว่า

ตนเองไม่สามารถท�างานได้เต็มที่ เนื่องจากขาดความรู ้

และทักษะการพยาบาลการท�าหัตถการต่าง ๆ (นิสา  

ทมาภริตั, และอารยี์วรรณ อ่วมตาน,ี 2560)

 สภาการพยาบาล (2553) ได้ก�าหนดข้อตกลงเบื้องต้น

เกี่ยวกบัสมรรถนะของพยาบาล ผดงุครรภ์ไว้หลายประการ 

ได้แก่ 1) สมรรถนะสามารถแบ่งได้หลายระดบัตามความ

ยากง่าย ความซับซ้อนของปัญหาของผู้ใช้บริการ และ

สถานการณ์การปฏบิตักิารพยาบาล 2) สมรรถนะต่าง ๆ 

สามารถพฒันาให้มคีวามช�านาญขึ้นได้ โดยการสร้างเสรมิ

ประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงกบัความต้องการของหน่วยงาน 

การศกึษาพยาบาลโดยใช้สมรรถนะเปน็ฐานในปจัจบุนัจงึ

เป็นแรงผลักดันต่อการจัดการประสบการณ์ทางคลินิกให้

ผูเ้รยีน เพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรยีนการสอนทางทฤษฎี

และการปฏบิตั ิจากผลงานวจิยัที่ผ่านมาสะท้อนให้เหน็ว่า

พยาบาลวชิาชพีจบใหม่ถูกคาดหวงัว่าเป็นผู้ที่มสีมรรถนะ 

และมีคุณลักษณะตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ ขณะที่

สมรรถนะถูกก�าหนดไว้ในภาพกว้าง ท�าให้เกิดความไม่

ชัดเจน ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่ยังไม่เป็น

ที่พึงพอใจในทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งพบว่าอยู่

ระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับดี

มาก (อาภากร เปรี้ยวนิ่ม, 2561)  

 การก�าหนดความสามารถในสมรรถนะวชิาชพีด้าน

ทักษะพิสัย (Entrustable Professional Activities{EPAs])  

หลงัส�าเรจ็การศกึษาจาก หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดประสบการณ์ส�าหรับสถาน

ศึกษาพยาบาลที่ใช้สมรรถนะเป็นฐานให้ชัดเจนขึ้น  

โดยสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยั หมายถงึ สมรรถนะ

ที่ผูเ้รยีนสามารถปฏบิตัไิด้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมกีารก�ากบั

ดูแล สามารถด�าเนินการได้ภายในกรอบเวลาที่ก�าหนด 

สงัเกตได้ ประเมนิผลได้ชดัเจน และตรงกบัความเป็นจรงิ

ในกจิกรรมที่ต้องท�าจรงิ เหมาะส�าหรบัการตดัสนิใจมอบ

ความไว้วางใจ (ten Cate, 2014) ซึ่งจะช่วยพฒันาผู้เรยีน

เป็นรายบคุคล และมคีวามยดืหยุ่น ในกระบวนการฝึกฝน

ผูเ้รยีน และสามารถใช้วดัผูเ้รยีนที่เปน็บณัฑติจบใหม่กอ่น

ปฏบิตังิานจรงิ เป้าหมายคอืความเชื่อมั่นและไว้วางใจการ

ปฏบิตังิานได้ โดยปราศจากการนเิทศ (สร้อย อนสุรณ์ธรีกลุ 

ศรญัญา ต.เทยีนประเสรฐิ และบศุรา กาญจนบตัร, 2563) 
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แนวคดินี้ถกูน�ามาใช้การฝึกหดัส�าหรบับคุลากรด้านสขุภาพ 

อาทนิกัศกึษาแพทย์ (ten Cate, 2014) โดยแบ่งการประเมนิ 

เป็น 5 ระดบั ระดบัที่ 1 ไม่สามารถปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง 

เป็นผู้สงัเกตเท่านั้น ระดบัที่ 2 สามารถปฏบิตัไิด้ภายใต้

การนิเทศใกล้ชิด ระดับที่ 3 สามารถปฏิบัติได้ และม ี

ผู้นเิทศพร้อมช่วยเหลอืได้ทนัท ีระดบัที่ 4 สามารถปฏบิตัิ

ได้ด้วยตนเองและมผีูน้เิทศอยูห่่าง ๆ  และระดบัที่ 5 สามารถ

ปฏบิตัไิด้ด้วยตนเองไม่จ�าเป็นต้องมผีู้นเิทศ หรอืสามารถ

นเิทศผู้ร่วมงานได้ ดงันั้นก่อนส�าเรจ็การศกึษา นกัศกึษา

จึงควรได้รับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติ

สมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยั เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถ

ปฏบิตัไิด้ด้วยความมั่นใจ มผีลสมัฤทธิ์เป็นที่นา่พอใจก่อน

ส�าเรจ็การศกึษา  

 นกัศกึษาพยาบาลกลุม่นี้ เป็นรุน่สดุท้ายของหลกัสตูร

พยาบาลศาสตร์ ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 ที่ก�าลงัจะส�าเรจ็

จากหลกัสตูรออกไปปฏบิตังิานในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพี

ที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนในสถานบริการต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศ คณะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัด 

การเรียนการสอนจึงเห็นสมควรได้ประเมินความสามารถ

ในสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยัเพื่อให้ได้ข้อมลูส�าหรบั

พัฒนาหลักสูตรโดยก�าหนดสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะ

พสิยัที่ชดัเจนและเป็นรปูธรรม ท�าให้เข้าใจตรงกนัทั้งผูเ้รยีน 

ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งสามารถพัฒนานักศึกษา

ให้มคีวามพร้อมการปฏบิตัใินรุ่นต่อไป

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการปฏิบัติการ

พยาบาล มหีลายปัจจยั อาท ิความช�านาญในการปฏบิตัิ

การพยาบาลของอาจารย์ ความพร้อมในห้องปฏิบัติการ

พยาบาล การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (สุชาดา  

อินทรก�าแหง ณ ราชสีมา, และพีระ เรืองฤทธิ์, 2559)  

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน (รุ่งฤด ีกล้าหาญ, 2557) เจตคติ

ต่อวชิาชพี (สมศร ีทาทาน, และอมัพร ยานะ, 2557) และ

การรบัรู้ความสามารถตนเอง (มาลวีลั เลศิสาครศริ ิและ

สุดารัตน์ สุวารี, 2550) ผู้วิจัยได้เลือกผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน เจตคติต่อวิชาชีพ และการรับรู้ความสามารถ

ตนเอง มาเป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบแนวคิดการ

วิจัย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะของบุคคล 

(ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย สถาบนัด�ารงราชานภุาพ 

2553) ที่สามารถพฒันาได้ด้วยประสบการณ์ที่เจาะจง และ

เหมาะสม (สภาการพยาบาล 2553) 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ประเมนิความสามารถในสมรรถนะวชิาชพีด้าน

ทกัษะพสิยัของนกัศกึษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในมหาวทิยาลยั

เอกชนแห่งหนึ่งที่ก�าลังส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

 2.  หาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีน การรบัรู้ความสามารถตนเอง เจตคตติ่อวชิาชพี

การพยาบาล กับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยเอกชน 

แห่งหนึ่ง 

สมมติฐานการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรับรู้ความสามารถ

ตนเอง และเจตคตต่ิอวชิาชพีการพยาบาล มคีวามสมัพนัธ์

กบัสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยัของนกัศกึษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 4 ในมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร เป็นนกัศกึษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ใน

มหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง 

  กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 127 คน เลือกแบบ

เจาะจง (purposive sampling) โดยเป็นผูท้ี่สอบผ่านรายวชิา

ทกุรายวชิาตามหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ พ.ศ. 2555 
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 เครื่องมอืวจิยั เป็นแบบสอบถาม 4 ชดุ ดงันี้ 

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตร ให้เลือกตอบและเติมค�า จ�านวน  

3 ข้อ

 2. สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย ผู้วจิยัใช้

แบบประเมนิระดบัการปฏบิตักิจิกรรมด้านทกัษะพสิยัตาม

บทบาทพยาบาลวชิาชพีของผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบณัฑติ ของกรองแก้ว ราษฎรด ีและคณะ 

(2563) มจี�านวน 147 ทกัษะ ครอบคลมุกจิกรรมด้านทกัษะ

การปฏบิตักิารพยาบาล ทั้ง 5 สาขาวชิาที่พฒันาจากคู่มอื

ประสบการณ์ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ

ของมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง การตอบใช้การประเมนิ

ความสามารถของนักศึกษาในแต่ละทักษะเป็น 5 ระดับ

ตาม ten Cate (2014) และ Al-Moteri (2020) ดงันี้ 

  ระดับ 1 นักศึกษาปฏิบัติได้เพียงการสังเกต

และช่วยเหลอืรอบนอก

  ระดับ 2 นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติได้  

โดยต้องมอีาจารย์นเิทศใกล้ชดิ

  ระดับ 3 นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติได้  

แต่ยงัต้องการอาจารย์นเิทศที่พร้อมช่วยเหลอืได้ทนัที

  ระดบั 4 นกัศกึษาสามารถลงมอืปฏบิตัไิด้ด้วย

ตนเอง โดยอาจารย์นเิทศสงัเกตห่างๆ 

  ระดบั 5 นกัศกึษาสามารถลงมอืปฏบิตัไิด้ด้วย

ตนเองโดยไม่จ�าเป็นต้องมอีาจารย์นเิทศ

 หาคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาโดยใช้คณะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการพยาบาลพิจารณา 

จ�านวน 3 คน ค่าดชันคีวามสอดคล้องทั้งฉบบัเท่ากบั 0.99

 3. การรบัรูค้วามสามารถตนเอง จ�านวน 10 ข้อ 

ผู้วิจัยสร้างจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura 

(1986) ใช้มาตรประมาณค่า 4 ระดบั ตั้งแต่ จรงิมากที่สดุ 

ถงึ ไม่จรงิเลย ให้คะแนน 4-1 ตามล�าดบั

 4. เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล จ�านวน  

30 ข้อ ผูว้จิยัประยกุต์จากแนวคดิของ เพลนิตา พรหมบวัศร ี

(2545) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับใน

สงัคม ด้านลกัษณะวชิาชพี ด้านการปฏบิตังิานในวชิาชพี 

ด้านการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น ด้านความก้าวหน้าในวชิาชพี 

และด้านองค์กรวิชาชีพ ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

ตั้งแต่ เหน็ด้วยอย่างยิ่ง ถงึ ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 

5-1 ตามล�าดบั

 แบบสอบถามได้รับการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา

โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ3 ท่าน หาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) 

อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 น�าแบบสอบถามไปใช้กบันกัศกึษา

พยาบาลชั้นปีที่ 4 จ�านวน 30 คน หาค่าสมัประสทิธิ์อลัฟ่า

ของครอนบาค ได้ดงันี้ การรบัรูค้วามสามารถตนเอง เท่ากบั 

0.80 และเจตคตติ่อวชิาชพีการพยาบาล เท่ากบั 0.75 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการระหว่าง

เดอืน กมุภาพนัธ์ ถงึ พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 การพทิกัษ์สทิธิข์องกลุม่ตวัอย่าง โครงการวจิยั

ผ่านการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในคนจากคณะกรรมการ

วจิยัของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุี

ตามหนังสือที่ 001/2563 กลุ่มตัวอย่างได้รับการชี้แจง

วัตถุประสงค์ รายละเอียดของการวิจัย ให้สิทธิ์ในการ 

ตัดสินใจที่จะตอบหรือไม่ตอบแบบสอบถาม และลงนาม

ในใบยนิยอม 

 ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยเข้าพบ

นักศึกษาพยาบาลในชั้นเรียน และแจกแบบสอบถามให้

ตอบเป็นรายบคุคลและรบักลบัทนัทเีมื่อตอบเสรจ็ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเรจ็รูป หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson correlation)

ผลการวิจัย

 1.  ผลการประเมินความสามารถในสมรรถนะ

วิชาชีพด้านทักษะพิสัย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 

มหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ก�าลงัส�าเรจ็การศกึษาจาก
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หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ พบว่านกัศกึษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 4 สามารถปฏบิตัไิด้ในระดบั 5 มจี�านวน 112 ทกัษะ 

(76.19%) รองลงมาคอื ระดบั 4 จ�านวน 31 ทกัษะ (21.09%) 

และระดบั 3 ม ี4 กจิกรรม (2.72%) ส่วนในระดบัที่ 2 และ 

1 ไม่มผีู้ตอบ

 เมื่อจ�าแนกทกัษะตามกลุม่วชิา พบว่า กลุม่วชิาการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายแุละพื้นฐานการพยาบาล มี

จ�านวน 88 ทกัษะ อยูใ่นระดบั 5 จ�านวน 70 ทกัษะ (79.54%) 

กลุ่มวชิาการพยาบาลเดก็และวยัรุ่น มจี�านวน 13 ทกัษะ 

อยู่ในระดบั 5 ทกุทกัษะ (100.00%) กลุ่มวชิาการพยาบาล

มารดาทารก และการผดุงครรภ์ มีจ�านวน 25 ทักษะ  

อยู่ในระดบั 5 จ�านวน 17 ทกัษะ (68.00%) กลุ่มวชิาการ

พยาบาลครอบครวัและชมุชน มจี�านวน 17 ทกัษะ อยู่ใน

ระดบั 4 จ�านวน 9 ทกัษะ (52.94%) และกลุ่มการพยาบาล

สขุภาพจติและจติเวช มจี�านวน 4 ทกัษะ อยู่ในระดบั 5 

ทกุทกัษะ (100.00%) (ตาราง 1) 

ตาราง 1  จ�านวน (f) และร้อยละ (%) ของสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยั ของนกัศกึษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จ�าแนก 

  ตามกลุ่มวชิาและระดบัสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยั

  ระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย

     กลุ่มวิชา 1 2 3 4 5 รวม 

  f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%)

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ 0 0 1 17 70 88

 และพื้นฐานการพยาบาล (0.00) (0.00) (1.14) (19.32) (79.54) (100.00)

การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น 0 0 0 0 13 13

  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) (100.00)

การพยาบาลมารดาทารก 0 0 3 5 17 25 

 และการผดงุครรภ์ (0.00) (0.00) (12.00) (20.00) (68.00) (100.00)

การพยาบาลครอบครวั 0 0 0 9 8 17

 และชมุชน (0.00) (0.00) (0.00) (52.94) (47.06) (100.00)

การพยาบาลสขุภาพจติ 0 0 0 0 4 4

 และจติเวช (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) (100.00)

                รวม 0 0 4 31 112 147

  (0.00) (0.00) (2.72) (21.09) (76.19) (100.00)
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 2. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่าง ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน การรับรู้ความสามารถตนเอง เจตคติต่อ

วิชาชีพการพยาบาลโดยรวมและรายด้าน กับสมรรถนะ

วชิาชพีด้านทกัษะพสิยัของนกัศกึษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ใน

สถาบนัการศกึษาเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า สมรรถนะวชิาชพี

ด้านทักษะพิสัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความ

สามารถของตนเอง (r = 0.272) และเจตคตติ่อวชิาชพีการ

พยาบาลด้านองค์กรวชิาชพี (r = 0.256) อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติทิี่ระดบั .01 แต่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน เจตคติต่อวิชาชีพโดยรวมและรายด้านอีก  

5 ด้านได้แก่ด้านการยอมรับในสังคม ลักษณะวิชาชีพ  

การปฏิบัติงานในวิชาชีพ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และ

ความก้าวหน้าในวชิาชพี (ตาราง 2) 

ตาราง 2  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r ) ระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัย  

  (n = 127)

            ตัวแปร   r p-value

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน -0.067 .467

การรบัรู้ความสามารถของตนเอง  0.272 .002

เจตคตติ่อวชิาชพีการพยาบาล  0.055 .536

     ด้านการยอมรบัในสงัคม   0.023 .799

     ด้านลกัษณะวชิาชพี   0.130 .146

     ด้านการปฏบิตังิานในวชิาชพี   0.009 .917

     ด้านการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่น -0.043 .631

     ด้านความก้าวหน้าในวชิาชพี -0.055 .540

     ด้านองค์กรวชิาชพี  0.256 .004

การอภิปรายผลการวิจัย

 1. ความสามารถในสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะ

พิสัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่พบว่า มีทักษะ

จ�านวน 112 จาก 147 ทกัษะที่อยู่ในระดบั 5 ซึ่งนกัศกึษา

สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่จ�าเป็นต้องมี

อาจารย์นเิทศ ทั้งนี้เพราะทกัษะเหล่านี้ เป็นการดแูลเบื้องต้น

ของแต่ละกลุ่มวิชาที่นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์

บ่อยเมื่อขึ้นปฏิบัติในคลินิก ต้องปฏิบัติกับผู้ใช้บริการ 

ทกุวนั และบางทกัษะนกัศกึษามปีระสบการณ์ตั้งแต่ฝึกใน

หอ้งปฏบิตักิารพยาบาลซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้จดัสรร

เวลาที่เอื้อต่อการศกึษาทบทวน ทกัษะปฏบิตัดิ้วยตนเอง 

นอกจากนี้กลุ่มวิชายังมีการจัดโครงการบูรณาการกับ 

การเรียนการสอนทั้งก่อนและหลังขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอ

ผู้ป่วย และมอีาจารย์นเิทศในคลนิกิที่ดูแลอย่างใกล้ชดิซึ่ง

เป็นตัวแบบส�าคัญในสายตาของนักศึกษาที่ส่งผลต่อการ

เรยีนรู้ด้านทกัษะพสิยัของนกัศกึษา สอดคล้องกบัสปุราณ ี

หมื่นยา วภิาวรรณ นวลทอง ปลุวชิช์ ทองแตง และดวงดาว 
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เทพทองค�า (2557) ที่พบว่าอาจารย์ผูส้อนภาคปฏบิตัทิี่ดแูล

เอาใจใส่นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสัมพันธ์กับ

การปฏิบัติทักษะการพยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษา

พยาบาล นอกจากนี้สถาบนัการศกึษายงัก�าหนดให้นกัศกึษา

ต้องเก็บประสบการณ์ให้ครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด จึงจะ

ผ่านการปฏบิตัใินรายวชิานั้น

 ส่วนทกัษะที่สามารถปฏบิตัไิด้ระดบั 4 ซึ่งนกัศกึษา

สามารถลงมอืปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง โดยอาจารย์นเิทศสงัเกต

ห่าง ๆ มจี�านวน 31 ทกัษะ และระดบั 3 ซึ่งนกัศกึษา

สามารถลงมือปฏิบัติได้ แต่ยังต้องการอาจารย์นิเทศที่

พร้อมช่วยเหลอืได้ทนัท ีมจี�านวน 4 ทกัษะ ทกัษะเหล่านี้

ต้องได้รับการฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม ต้องใช้ความช�านาญ  

บางกจิกรรมนกัศกึษามปีระสบการณ์เพยีงขั้นต�่าที่ได้ปฏบิตั ิ

บางกิจกรรมพบได้น้อย แม้ได้มีการฝึกในห้องปฏิบัติการ

พยาบาลก็ตาม สอดคล้องกับ นิสา ทมาภิรัต และ 

อารยี์วรรณ อ่วมตาน ี(2560) ที่พบว่าพยาบาลจบใหม่ยงั

ท�างานได้ไม่เตม็ที่ เนื่องจากขาดประสบการณ์การท�างาน 

ไม่สามารถประมวลผลความรู้ที่มีอยู่มาปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธภิาพได้

 2. การรบัรู้ความสามารถของตนเอง และเจตคติ

ต่อวชิาชพีการพยาบาลด้านองค์กรวชิาชพี มคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัสมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยั ซึ่งสนบัสนนุ

สมมตฐิานการวจิยัเพยีงบางส่วน และสนบัสนนุทฤษฎขีอง 

Bandura (1986) ที่อธิบายว่า การรับรู้ความสามารถของ

ตนเองเป็นการตัดสินว่าจะสามารถท�างานได้ในระดับใด 

และบคุคลมแีนวโน้มที่จะกระท�ากจิกรรมที่ตนเองแน่ใจว่า

มคีวามสามารถท�าได้ สอดคล้องกบัจกัรพงษ์ วาร ี(2561) 

ที่พบว่าระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความ

สัมพันธ์กับทักษะการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เจตคติ เป็นสภาวะความ

พร้อมทางจติที่เกี่ยวกบัความคดิ ความรู้สกึ และแนวโน้ม

พฤตกิรรมของบคุคลที่มต่ีอบคุคล สิ่งของ และสถานการณ์

ต่าง ๆ ในทศิทางใด ทศิทางหนึ่ง (ศกัดิ์ไทย สรุกจิบวร, 

2545) นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล 

จะเกดิแรงผลกัดนัให้นกัศกึษามคีวามมั่นใจในความสามารถ

ของการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านทักษะพิสัย 

เพิ่มขึ้น สอดคล้องกบัแนวคดิของ Triandis (1971) ที่ระบุ

ว่า เจตคตเิป็นความรู้สกึ ความเชื่อ ความคดิเหน็ที่มตี่อ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายหลงัได้รบัข้อมูล ประสบการณ์ตรงหรอื

อทิธพิลเรื่องนั้น ๆ  มาแล้ว เป็นสิ่งจูงใจให้แสดงพฤตกิรรม

ต่าง ๆ ทั้งด้านความคดิ ความรู้สกึและพฤตกิรรม ซึ่งอาจ

น�าไปสู่การประเมนิว่าตนเองมคีวามพร้อม มคีวามสามารถ

ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านทักษะพิสัยตาม

มาตรฐานขององค์กรวชิาชพี 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับ

สมรรถนะวชิาชพีด้านทกัษะพสิยั ซึ่งไม่สนบัสนนุสมมตฐิาน

การวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนไม่ได้ประเมนิเฉพาะทกัษะปฏบิตักิารพยาบาล แต่มี

การประเมินหลายด้านตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาต ิดงันั้นนกัศกึษาที่มทีกัษะการปฏบิตักิารพยาบาล

ไม่ดี แต่มีความรู้ทางทฤษฎี สามารถคิดวิเคราะห์และ

อภปิรายได้ จะส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนอยูใ่นระดบั

ดไีด้ คล้ายการวจิยัของสมศร ีทาทาน และอมัพร ยานะ 

(2557) ที่พบว่าทักษะการพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติหลักการและ

เทคนคิการพยาบาล 

ข้อเสนอแนะ 

 สถาบนัการศกึษาพยาบาลควรส่งเสรมิให้นกัศกึษา

มเีจตคตทิี่ดตี่อองค์กรวชิาชพี และรบัรู้ความสามารถของ

ตนเองให้มากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน และจัด

ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ

ด้านทักษะพิสัยให้นักศึกษาทุกคนมั่นใจในการปฏิบัติได้

ด้วยตนเองโดยไม่จ�าเป็นต้องมอีาจารย์นเิทศ
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