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Objective : To examine the effects of the readiness of nursing practice in Adult nursing practicum 1 on
knowledge and confident in nursing practice among Air Force Student Nurses, Academic year 2018.
Material and Methods : This research was quasi-experiment research design by using one group pre-test
and post-test design. Pre-test related to knowledge and confident in nursing practice was done and
post-test after participated in the readiness of nursing practice in Adult nursing practicum 1. Samples were
55 Air Force Student Nurses. The research instruments consisted of the knowledge testing and confident in
nursing practice questionnaires. Reliability of Knowledge testing was calculated by KR-20 was 0.57 and
reliability of confident in nursing practice questionnaires was calculated by Cronbach’s alpha coefficients
was 0.94. Data were analyzed by descriptive statistic and paired t-test.
Results : The results revealed that the average score of knowledge and confident in nursing practice of Air
Force Student Nurses after participated in the readiness of nursing practice in Adult nursing practicum 1
were statistically significantly higher than those before participation (t = 15.69, p< 0.05 and t =9.98, p <0.05,
respectively).
Conclusion : This study suggested that the readiness of nursing practice in Adult nursing practicum help
nursing students improve the knowledge and be confident in nursing practice.
Keywords : Readiness of nursing practice, Adult nursing practicum, Knowledge, Confident in nursing
practice
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(นพินธต์น้ฉบบั)

ผลของการเตรียมความพรอ้มก่อนขึ� นฝึกปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่ �
ต่อความรูแ้ละความมั �นใจในการฝึกปฏิบติัการพยาบาลของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ

ปีการศึกษา ����

จริภิญญา  คํารตัน์ พย.ด, บงัอร ฤทธิ� อุดม วท.ม. (พยาบาล)

วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

วตัถุประสงค ์ : เพื�อศึกษาผลของการเตรียมความพรอ้มก่อนขึ�นฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผูใ้หญ่ � ต่อความรูแ้ละความม ั �นใจ
ในการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ����
วิธกีารวิจยั : การวจิยันี� เป็นวจิยักึ�งทดลอง โดยมกีลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศที�ขึ�นฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศช ั�นปีที� � ปีการศึกษา

���� จาํนวน �� คน ที�ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มก่อนขึ�น
ฝึกปฏบิตัริายวชิา ปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ �

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั
เครื�องมือที�ใชใ้นการทดลอง
คณะผู ้วิจ ัยไดท้าํการสรา้งเครื� องมือที� ใชใ้นการ

ทดลองจากการทบทวนวรรณกรรมเกี�ยวกบัการเตรียมความ
พรอ้มในการปฏิบตัิการพยาบาลสาํหร ับนักเรียนพยาบาล
ไดรู้ปแบบของกจิกรรม ดงันี�

�. กิจกรรมการเตรียมความพรอ้มดา้นความรู ้
ไดแ้ก่การเขยีนบนัทกึทางการพยาบาล (Focus charting),
การควบคุมการบริโภคยาสูบ (Tobacco control), ความ
ปลอดภัยของผู ้ป่วย (Patient safety), การใชย้าอย่าง
สมเหตผุล (Rational drug use)

�. กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มดา้นการเสรมิทกัษะ
ในการปฏบิตักิารพยาบาล ไดแ้ก่ การเตรยีมความพรอ้มก่อน
ฝึกในหอ้งผ่าตดั การฝึกเคลื�อนยา้ยผูป่้วยและการใชอุ้ปกรณ์
ในการฝึกเดนิ การดูแลผูป่้วยที�ไดร้บัยา  High alert drug
และยาปฏิชี วนะการดู แลผู ้ป่ วยที� ใส่ สารระบายทรวงอก
การดูแลผูป่้วยที�มคีวามผดิปกตขิอง ตา ห ูคอ จมกู และการฝึก
ฟงัเสยีงปอดและการเตน้ของหวัใจ

เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
�. แบบสอบถามขอ้มูลท ั �วไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ

เกรดเฉลี�ยสะสม จาํนวน � ขอ้
�. แบบวดัความรู ้เกี� ยวกับการพยาบาลผู ้ใหญ่

ประกอบดว้ย ความรูเ้กี�ยวกบัการพยาบาลผูป่้วยออรโ์ธปิดกิส์
ศลัยกรรม อายุรกรรม โรคเกี�ยวกบัความผดิปกตขิองตา ห ูคอ
จมูก และการพยาบาลในหอ้งผ่าตดั จาํนวน �� ขอ้ ลกัษณะ
คาํตอบเป็นตัวเลือก � ตัวเลือก ผู ว้ ิจ ัยใหก้ลุ่มตัวอย่าง
ตอบคาํถามแต่ละขอ้เพียง � คาํตอบ ซึ� งตรงกับความรู ้
ของกลุ่มตวัอย่างมากที�สุด โดยมีเกณฑก์ารแปลผลคะแนน
ดงันี�

คะแนนตํ �ากวา่ �� คะแนนหมายถงึ ความรูอ้ยูใ่น
ระดบัตํ �า

คะแนน   ��-��  คะแนน หมายถงึ ความรูอ้ยูใ่น
ระดบัปานกลาง

คะแนนมากกวา่ �� คะแนนหมายถงึ ความรูอ้ยูใ่น
ระดบัดี

�. แบบประเมินความม ั �นใจในการฝึกปฏิบตัิการ
พยาบาล จาํนวน �� ขอ้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าตามแบบของลเิคิรท์ (Likert’s scale) ม ี� ระดบั
ไดแ้ก่ ม ั �นใจมากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด
โดยมเีกณฑก์ารแปลผลคะแนน ดงันี�

คะแนนตํ �ากวา่ �� คะแนน หมายถงึ ความม ั �นใจ
อยู่ในระดบัตํ �า

คะแนน ��-��  คะแนนหมายถงึ ความม ั �นใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง

คะแนนมากกวา่ �� คะแนนหมายถงึ ความม ั �นใจอยู่
ในระดบัสูง

การตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ
ตรวจสอบคุณภาพเครื�องมอื โดยเครื�องมอืท ั�งหมด

ไดร้บัการตรวจสอบความตรงตามเนื�อหา (Content validity)
ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์ สาํนวนภาษา รูปแบบและ
ความเหมาะสมของขอ้คาํถาม โดยผูท้รงคุณวุฒิ � ท่าน
และทดสอบความเที�ยงของเครื�องมอื (Reliability) โดยผูว้จิยั
ไดน้าํเครื�องมอืไปใชท้ดลองกบักลุม่นกัเรยีนพยาบาลที�มคีวาม
คลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน �� คน หาค่าความเชื�อม ั �น
ของแบบวดัความรูโ้ดยใชสู้ตรคูเดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-
Richardson: KR-20) มค่ีาเทา่กบั �.�� สาํหรบัแบบประเมนิ
ความม ั �นใจในการฝึกปฏบิตัิการพยาบาล หาค่าความเชื�อม ั �น
โดยใชส้มัประสทิธิ�แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) มค่ีาเทา่กบั �.��

การพทิกัษส์ทิธิ�กลุ่มตวัอยา่ง
คณะผูว้ิจ ัยดําเนินการพิทกัษ์สิทธิ� กลุ่มตัวอย่าง

โดยการชี�แจงวธิีและข ั�นตอนการวจิยักบักลุม่ตวัอยา่ง ระบุวา่
ขอ้มูลที�ไดจ้ะถกูเกบ็เป็นความลบั ไม่สามารถระบถุงึตวับคุคล
ได ้ และจะนําเสนอเป็นภาพรวมเท่านั�น นอกจากนี� การเขา้
ร่วมวจิยัขึ�นอยูก่บัความสมคัรใจสามารถถอนตวัไดต้ลอดเวลา
โดยไม่มผีลกระทบใด ๆ  กบัการเรยีนการสอนและการประเมนิ
ผลของวิชาแต่อย่างใด ภายหลงัชี� แจงใหน้ ักเรียนพยาบาล
เซน็ยนิยอมเขา้ร่วมวจิยั (Informed consent)
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คณะผูว้จิยัดาํเนินการ แบง่เป็น � ข ั�นตอน ดงันี�
ขั�นที� � ขั�นเตรยีมการ
�. คณะผูว้จิยั ทาํการทบทวนวรรณกรรมเกี�ยวกบั

การเตรียมความพรอ้มในการปฏิบ ัติการพยาบาลสาํหร ับ
นกัเรยีนพยาบาล ไดรู้ปแบบของกจิกรรม  � รูปแบบ ไดแ้ก่

- กิจกรรมการเตรี ยมความพร ้อม
ดา้นความรู ้ ประกอบดว้ย การเขยีนบนัทกึทางการพยาบาล
(Focus charting), การควบคุมการบรโิภคยาสูบ (Tobacco
control), ความปลอดภัยของผู ป่้วย (Patient safety),
การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Rational drug use)

- กิจกรรมเตรียมความพรอ้มดา้นการ
เสรมิทกัษะในการปฏบิตักิารพยาบาล ไดแ้ก่ การเตรยีมความ
พรอ้มก่อนฝึกในหอ้งผ่าตดั การฝึกเคลื�อนยา้ยผูป่้วยและ
การใชอ้ปุกรณ์ในการฝึกเดนิ การดูแลผูป่้วยที�ไดร้บัยา  High
alert drug และยาปฏชิีวนะ การดูแลผูป่้วยที�ใส่สารระบาย
ทรวงอก การดูแลผูป่้วยที�มคีวามผดิปกตขิอง ตา หู คอ จมูก
และการฝึกฟงัเสียงปอดและการเตน้ของหวัใจ

�. จดัเตรยีมสถานที� ไดแ้ก่ หอ้งเรยีน นพอ.ช ั�นปีที�
� สาํหรบัการบรรยายใหค้วามรูแ้ละหอ้งสาธิตทางการพยาบาล
สาํหรบักจิกรรมเสรมิทกัษะในการปฏบิตักิารพยาบาล และหอ้ง
meeting room ในผ่าตดั สาํหรบัเตรยีมความพรอ้มเรื�องการ
ลา้งมอืแบบปราศจากเชื�อ การสวมเสื�อกราวด ์ถงุมอื ผา้ปิดจมกู
สาํหรบัการเตรียมเขา้ช่วยแพทยใ์นการผ่าตดั

�. ดาํเนินการนัดหมายและเขา้พบกลุ่มตวัอย่าง
ชี�แจงถงึวตัถปุระสงคข์องการวจิยั ประโยชนท์ี�คาดวา่จะไดร้บั
ข ั�นตอนการทดลองและกระบวนการเก็บขอ้มูลและชี� แจงการ
พิทกัษ์สิทธิ�ของผูร้่วมในการวิจยัในการถอนตวัจากการวิจยั
โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อคะแนนวชิาปฏิบตัิการพยาบาล
ผูใ้หญ่ � รวมท ั�งชี�แจงว่าขอ้มูลที�ไดจ้ะเก็บเป็นความลบัและ
นาํเสนอเป็นภาพรวม เมื�อกลุ่มตวัอย่างยินยอมเขา้ร่วมใน
การวจิยั ผูว้จิยัดาํเนนิการใหก้ลุม่ตวัอยา่งเซน็ใบยนิยอมเขา้รว่ม
การวจิยั

ขั�นที� � ขั�นดาํเนินการทดลอง
�. คณะผูว้จิยัแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่าง

ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลท ั �วไป แบบวดัความรู ้ ใหก้ลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบสอบถามสาํหรบัแบบประเมินความม ั �นใจ
ในการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล กลุม่ตวัอยา่งสามารถเขา้ไปตอบ

แบบสอบถามในระบบ E-learning ของวิทยาลยัพยาบาล
ทหารอากาศ ใชเ้วลาประมาน ��-�� นาท ีโดยใหก้ลุม่ตวัอยา่ง
ทาํแบบสอบถาม � สปัดาห ์ก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมเตรยีมความ
พรอ้มฯ

�. คณะผูว้จิยัจดักจิกรรมการเตรียมความพรอ้ม
ดา้นความรูใ้หแ้ก่กลุ่มตวัอย่าง โดยเริ�มจากการรบัฟังการ
บรรยาย เรื�อง การเขยีนบนัทกึทางการพยาบาล (Focus chart-
ing), การควบคมุการบรโิภคยาสูบ (Tobacco control), ความ
ปลอดภัยของผู ้ป่วย (Patient safety), การใชย้าอย่าง
สมเหตผุล (Rational drug use)

�. แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น � กลุ่ม กลุ่มละ
�-�� คน ทาํกิจกรรมในแต่ละฐาน ไดแ้ก่ ฐานหอ้งผ่าตดั
ฐานศลัยกรรม ฐานอายุรกรรม ฐานออรโ์ธปิดกิส ์ ฐานฟงัหุน่
จาํลองเสยีงหายใจและเสยีงหวัใจ ฐานตา หู คอ จมูก ใชเ้วลา
ฐานละ �� นาท ี เขา้ฐานละ � คร ั�ง รวมระยะเวลา � ชม.
(เปลี�ยนฐาน �� นาท)ี

ขั�นที� � ขั�นประเมนิผล
หลงัดาํเนินการทดลอง คณะผูว้ิจ ัยแจกแบบวดั

ความรูใ้หก้ลุ่มตวัอยา่งสาํหรบัแบบประเมนิความม ั �นใจในการ
ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลใหก้ลุม่ตวัอยา่งเขา้ไปตอบแบบสอบถาม
ในระบบ E-learning ของวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ
โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างทาํแบบสอบถาม � สปัดาห ์ ภายหลงั
สิ�นสุดกิจกรรมการเตรยีมความพรอ้มฯ

การวเิคราะหข์อ้มูล
�. วิเคราะห์ข อ้มูลท ั �วไป คะแนนความรู ้และ

ความม ั �นใจในการฝึกปฏิบตัิการพยาบาล จากหาค่าเฉลี�ย
รอ้ยละ และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน

�. วเิคราะหข์อ้มูล เพื�อเปรยีบเทยีบคะแนนความรู ้
และความม ั �นใจในการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล ก่อนและหลงัการ
เตรียมความพรอ้มก่อนขึ�นฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผูใ้หญ่ �
โดยใชส้ถติ ิPaired t-test โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัที� �.��

ผลการวจิยั
ขอ้มูลทั �วไปของกลุ่มตวัอย่าง

กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ ��.��
เพศชาย รอ้ยละ ��.�� อายุระหวา่ง ��-�� ปี ระดบั ผลการ
เรยีนเฉลี�ยสะสมอยูร่ะหวา่ง �.��-�.��
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จากตารางที� � พบว่า ระดบัความรูเ้กี�ยวกบัการ
พยาบาลผูใ้หญ่ก่อนการเตรยีมความพรอ้มก่อนขึ�นฝึกปฏิบตัิ
การพยาบาลผูใ้หญ่ � ของกลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ปานกลาง จาํนวน ��  คน คดิเป็นรอ้ยละ ��.�  หลงัการเตรยีม
ความพรอ้มกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู ้เกี� ยวกับการ
พยาบาลผูใ้หญ่อยูใ่นระดบัด ีจาํนวน �� คน คิดเป็นรอ้ยละ

ตารางที� � จาํนวน และรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแบ่งตามระดบัความรูแ้ละความมั �นใจในการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล (n=55)

ตวัแปร       ก่อนเตรยีมความพรอ้ม หลงัเตรยีมความพรอ้ม
จาํนวน     รอ้ยละ       จาํนวน         รอ้ยละ

  ความรู ้
     ตํ �า(คะแนนตํ �ากวา่ ��)     -       - - -
     ปานกลาง(คะแนน ��-��)   53     96.4 8 14.5
     ด ี(คะแนนมากกวา่ ��)    2      3.6           47 85.5
  ความม ั �นใจ
     ตํ �า(คะแนนตํ �ากวา่ ��)    3      5.5 - -
     ปานกลาง (คะแนน ��-��)   25     45.5 3 5.5
     สูง(คะแนนมากกวา่ ��)   27     49.1           52 94.5

��.� ความม ั �นใจในการฝึกปฏิบตัิการพยาบาลก่อนและหลงั
การเตรยีมความพรอ้มก่อนขึ�นฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ �
ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง จาํนวน �� คน
คิดเป็นรอ้ยละ ��.� และจาํนวน  �� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.�
ตามลาํดบั

จากตารางที� � พบว่าคะแนนความรูเ้กี�ยวกบัการ
พยาบาลผูใ้หญ่ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั�นปีที� �
ก่อนการเตรียมความพรอ้มก่อนขึ�นฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ผูใ้หญ่ � มีคะแนนเฉลี�ยเทา่กบั ��.�� และหลงัการเตรียม
ความพรอ้มมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั ��.�� เมื�อเปรียบเทยีบ

ตารางที� � เปรยีบเทยีบคะแนนความรูเ้กี�ยวกบัการพยาบาลผูใ้หญ่ของนักเรยีนพยาบาลทหารอากาศชั�นปีที� � ก่อนและหลงั
การเตรยีมความพรอ้มก่อนขึ�นฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 1

คะแนนความรู ้ ค่าเฉลี�ย
  (X)    df   t p-value

  ก่อนการเตรยีมความพรอ้ม 18.22    54 15.69 <0.05
  หลงัการเตรยีมความพรอ้ม 23.96

ค่าเฉลี�ยคะแนนความรู เ้กี� ยวกับการพยาบาลผู ใ้หญ่พบว่า
ค่าเฉลี�ยคะแนนความรูเ้ฉลี�ยหลงัการเตรยีมความพรอ้มสูงกวา่
ก่อนไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มอยา่งมนียัสถติทิี�ระดบั �.��
(t = 15.69, p < 0.05)

ตารางที� � เปรยีบเทียบคะแนนความมั �นใจในการฝึกปฏิบตักิารพยาบาล ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั�นปีที� � ก่อน
และหลงัการเตรยีมความพรอ้มก่อนขึ�นฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ �

คะแนนความมั �นใจ ค่าเฉลี�ย
   (X) df         t p-value

  ก่อนการเตรยีมความพรอ้ม  43.82 54       9.98  <0.05
  หลงัการเตรยีมความพรอ้ม  53.80



Royal Thai Air Force Medical Gazette 51Vol. 65  No. 3  September - December  2019

จากตารางที� � พบวา่คะแนนความม ั �นใจในการฝึก
ปฏบิตักิารพยาบาลของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศช ั�นปีที� �
ก่อนการเตรียมความพรอ้มก่อนขึ�นฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ผูใ้หญ่ � มีคะแนนเฉลี�ยเทา่กบั ��.�� และหลงัการเตรียม
ความพรอ้มมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั ��.�� เมื�อเปรียบเทยีบ
ค่าเฉลี�ยคะแนนความม ั �นใจในการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลพบวา่
ค่าเฉลี�ยคะแนนความม ั �นใจหลงัการเตรียมความพรอ้มมาก
กว่าก่อนไดร้บัการเตรียมความพรอ้มอย่างมีนยัสถติิที�ระดบั
0.05 (t = 9.98, p < 0.05)

อภปิรายผล
วิจ ัยคร ั�งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อเปรียบเทียบความ

รูเ้กี�ยวกบัการพยาบาลผูใ้หญ่และความม ั �นใจในการปฏบิตักิาร
พยาบาลของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศช ั�นปีที� � ก่อนและ
หลงัการเตรียมความพรอ้มก่อนขึ� นฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ผูใ้หญ่ � จากผลการวจิยั พบวา่

�. คะแนนความรู ้เกี� ยวกับการพยาบาลผู ้ใหญ่
หลงัการเตรยีมความพรอ้มก่อนการขึ�นฝึกปฏิบตักิารพยาบาล
ผูใ้หญ่ � ของกลุม่ตวัอยา่งสูงกวา่ก่อนไดร้บัการเตรยีมความ
พรอ้มอยา่งมนียัสถติทิี�ระดบั �.�� (t = 15.69, p < 0.05)
การเตรียมความพรอ้มก่อนการขึ� นฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ผูใ้หญ่ � จะใชร้ะยะเวลาประมาณ � สปัดาห ์กจิกรรมประกอบ
ด ้วยกิจกรรมการเตรียมความพร ้อมด ้านความรู ้  เช่ น
การเขียนบ ันทึกทางการพยาบาล (Focus charting),
การควบคุมการบริโภคยาสูบ, ความปลอดภัยของผู ป่้วย,
การใชย้าอย่างสมเหตุผล และกิจกรรมเตรียมความพรอ้ม
ดา้นการเสรมิทกัษะในการปฏบิตักิารพยาบาล เช่น การเตรยีม
ความพรอ้มก่อนฝึกในหอ้งผ่าตดั การฝึกเคลื�อนยา้ยผูป่้วย
และการใชอุ้ปกรณ์ในการฝึกเดิน การดูแลผูป่้วยที�ไดร้บัยา
High alert drug และยาปฏิชีวนะการดูแลผูป่้วยที�ใส่สาร
ระบายทรวงอก การดูแลผูป่้วยที�มคีวามผดิปกตขิอง ตา หู คอ
จมูก และการฝึกฟังเสียงปอดและการเตน้ของห ัวใจเป็น
กิจกรรมที�จดัใหเ้หมาะสมกบัแหล่งฝึก โดยในการฝึกปฏิบตัิ
การพยาบาลผูใ้หญ่ � นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศจะไดข้ึ�น
ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลบนหอผูป่้วยอายุรกรรม ศัลยกรรม
ออร์โธปิดิกส ์ หอผูป่้วยจักษุกรรม หอผูป่้วย หู คอ จมูก
และหอ้งผ่าตดัของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย-์
ทหารอากาศ จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่การเตรยีมความ

พรอ้มก่อนการขึ� นฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู ใ้หญ่ � ทาํให ้
นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศชั�นปีที� � มีความรูค้วามเขา้ใจ
เกี�ยวกบัการพยาบาลผูป่้วยผูใ้หญ่มากขึ�น สอดคลอ้งกบัการ
ศกึษาของ นงนภทัร รุง่เนย และ จนัทรจ์ริา สสีวา่ง(2) ที�ไดท้าํการ
ศึกษาผลของการส่งเสริมการพฒันาตนเองเพื�อเตรียมความ
พรอ้มก่อนการฝึกปฏิบตัิต่อความรูแ้ละทกัษะการปฏิบตัิการ
พยาบาลในหอผู ป่้วยหนักของนักศึกษาพยาบาลชั�นปีที�  �
วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จังหวดัเพชรบุรี ซึ� งพบว่า
หลงัไดร้บัการส่งเสริมการพฒันาตนเองฯ ของกลุ่มตวัอย่าง
มีค่าคะแนนเฉลี�ยการประเมินตนเองดา้นความรูสู้งกว่าก่อน
ไดร้บัการส่งเสริมการพฒันาตนเองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถติิ
อีกท ั�งยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศรินรตัน์ วฒันธรนนัท์
และ นนัทยิา แสงทรงฤทธิ�(9) ที�ไดท้าํการศกึษาผลของกจิกรรม
เสริมทกัษะต่อความรูแ้ละความม ั �นใจของนกัศึกษาพยาบาล
สภากาชาดไทย ช ั�นปีที� � วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย
ในการขึ�นฝึกปฏิบตักิารพยาบาลในรายวชิาปฏิบตักิารพยาบาล
ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ � พบวา่คะแนนความรูใ้นการปฏิบตักิาร
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลงัร่วมกิจกรรม
เสรมิทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาลแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติโิดยค่าเฉลี�ยคะแนนความรูห้ลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกวา่
ก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมเสริมทกัษะ

�. ความม ั �นใจในการฝึกปฏิบตัิการพยาบาลหลงั
การเตรยีมพรอ้มก่อนการขึ�นฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผูใ้หญ่ �
ของกลุ่มตวัอย่างมากกกว่าก่อนไดร้บัการเตรียมความพรอ้ม
อยา่งมนียัสถติทิี�ระดบั �.�� (t = 9.98, p < 0.05) จากผลการ
วจิยัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าเตรียมพรอ้มก่อนการขึ�นฝึกปฏิบตัิการ
พยาบาลผูใ้หญ่ � ส่งผลใหน้กัเรยีนพยาบาลมคีวามม ั �นใจใน
การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลเพิ�มมากขึ�นจากกจิกรรมเตรยีมความ
พรอ้มก่อนการขึ�นฝึกปฏิบตัิการพยาบาลที�มีท ั�งการเตรียม
ความพรอ้มด า้นความรู ้และท ักษะปฏิบ ัติการพยาบาลที�
เหมาะสมกบัแต่ละแหลง่ฝึกที�นกัเรยี นพยาบาลทหารอากาศ
จะไดข้ึ�นฝึกปฏิบตักิารพยาบาลในรายวชิาปฏิบตักิารพยาบาล
ผูใ้หญ่ � อีกท ั�งค่าเฉลี�ยคะแนนความรูเ้กี�ยวกบัการพยาบาล
ผูใ้หญ่ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ อยูใ่นระดบัด ีส่งผล
ใหน้ ักเรียนพยาบาลมีความม ั �นใจในการฝึกปฏิบตัิมากขึ� น
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบลูม(10) ที�กลา่วไวว้า่
การเปลี�ยนแปลงดา้นความรูค้วามจาํ และความคิด (Cogni-
tive Domain) จะทาํใหผู้ เ้รียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจใน
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สิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ ไดม้ากขึ�น การที�ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้
ท ั�งในดา้นความคิด ความเขา้ใจ และเกิดความรูส้ึกนึกคิด
ค่านิยม และไดม้ีการนาํเอาสิ�งที�ไดเ้รียนรูไ้ปปฏิบตัิ จนเกิด
ความชาํนาญมากขึ�น (Psychomotor Domain) ดงันั�นเมื�อ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศเขา้ร่วมกิจกรรมการเตรียม
ความพรอ้มก่อนการขึ� นฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู ้ใหญ่ �
จะเกิดการเรียนรูแ้ละสามารถนาํความรูท้ี�ไดจ้ากการเตรียม
ความพร ้อมมาประยุ กต์ ใช ้ได ้ทาํ ให ้นักเรี ยนพยาบาล
ทหารอากาศเกิดความม ั �นใจในการฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
เพิ�มมากขึ� นสอดคลอ้งกบัการศึกษาก่อนหนา้ที�พบว่าความ
ม ั �นใจของนักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย ช ั�นปีที�  �
วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย ในการขึ�นฝึกปฏิบตัิการ
พยาบาลในรายวชิาปฏบิตัิการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ �
ก่อนและหลงัร่วมกิจกรรมเสริมทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาล
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ินอกจากนี�การศึกษาของ
อภสิรา จงัพานิช และ อรชร ศรไีทรลว้น(11) ที�ไดท้าํการศึกษา
ผลของการใชว้ีดิทศัน์แบบแผนการดูแลผูป่้วยประจาํวนัต่อ
ความม ั �นใจในการปฏิบ ัติการพยาบาลบนหอผู ้ป่ วยของ
นักศึ กษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เกื� อการุ ณย์
มหาวทิยาลยันวมนิทราธิราช ซึ�งพบวา่คะแนนเฉลี�ยความม ั �นใจ
ในการปฏิบตักิารพยาบาลบนหอผูป่้วยของนกัศึกษาพยาบาล
หลงัใชว้ดีทิศันแ์บบแผนการดูแลผูป่้วยประจาํวนั สูงกวา่ก่อน
ใชว้ดีทิศันอ์ย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้
�. ผูร้บัผดิชอบวชิาและอาจารยน์ิเทศการฝึกปฏบิตัิ

ควรมีการวางแผนร่วมกนั เพื�อหาแนวทางในการพฒันาการ
เรียนการสอนภาคปฏิบตัิ โดยส่งเสริมใหน้ ักเรียนพยาบาล
ไดม้กีารทบทวนความรูแ้ละทกัษะปฏบิตักิ่อนการฝึกปฏบิตักิาร
บนหอผูป่้วย

�. ควรเพิ�มระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนขึ�นฝึกปฏิบตัิการพยาบาลใหม้ากขึ�น โดย
กิจกรรมเตรียมความพรอ้มดา้นความรูแ้ละกิจกรรมเตรียม
ความพรอ้มดา้นทกัษะทางการพยาบาลซึ�งอาจจะจดักิจกรรม
เสรมิทกัษะ เช่น การฝึกเคลื�อนยา้ยผูป่้วยและการใชอ้ปุกรณ์
ในการฝึกเดิน การดูแลผู ้ป่วยที� ใส่สารระบายทรวงอกไว ้
ในหอ้งสาธิตทางการพยาบาล เพื�อใหน้ ักเรียนพยาบาลไดม้ี
โอกาสทบทวนความรู ้และทกัษะดว้ยตนเอง เพื� อให เ้กิด

ความม ั �นใจในการปฏบิตัิการพยาบาลมากยิ�งขึ�น

ขอ้เสนอแนะในทําการวจิยัคร ั�งต่อไป
�. ควรศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ

เพื� อนาํไปพ ัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาค
ปฏิบตัิต่อไป

�. ควรศกึษาผลของการเตรยีมความพรอ้มก่อนการ
ขึ� นฝึกปฏิบตัิต่อตัวแปรอื�น ๆ เช่น ความวิตกกังกลของ
นกัเรียนในการฝึกปฏิบตัิการพยาบาล หรือทกัษะปฏิบตัิการ
พยาบาล

�. ควรมกีารศึกษาเปรยีบเทยีบรูปแบบการเตรียม
ความพรอ้มกอ่นขึ�นฝึกปฏบิตักิารพยาบาลในหลายรูปแบบ เชน่
การสอนโดยใชส้ถานการณ์จาํลอง หรอืการใชส้ื�อวดิีทศัน์
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