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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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ผลของการเตรียมความพร้อมก่อนขึนฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลผูใ้ หญ่
ต่อความรูและความมั
้
นใจในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ปี การศึกษา
จิรภิญญา คํารัตน์ พย.ด, บังอร ฤทธิอุดม วท.ม. (พยาบาล)
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาผลของการเตรียมความพร้อมก่อนขึนฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลผู ใ้ หญ่ ต่อความรู แ้ ละความมันใจ
ในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
วิธกี ารวิจยั : การวิจยั นีเป็ นวิจยั กึงทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศทีขึนฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที ปี การศึกษา
จํานวน คน ทีได้รบั การเตรียมความพร้อมก่อนขึน
ฝึ กปฏิบตั ริ ายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่

คะแนนมากกว่า

คะแนนหมายถึง ความรูอ้ ยูใ่ น

ระดับดี

. แบบประเมินความมันใจในการฝึ กปฏิบตั ิการ
พยาบาล จํา นวน ข้อ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ ว น
ประมาณค่าตามแบบของลิเคิรท์ (Likert’s scale) มี ระดับ
ได้แ ก่ มันใจมากที สุ ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที สุ ด
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
โดยมีเกณฑ์การแปลผลคะแนน ดังนี
เครืองมือทีใช้ในการทดลอง
คะแนนตํากว่า คะแนน หมายถึง ความมันใจ
คณะผู ้ว ิจ ัยได้ทาํ การสร้างเครื องมื อที ใช้ใ นการ
ทดลองจากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับการเตรียมความ อยู ่ในระดับตํา
คะแนน - คะแนนหมายถึง ความมันใจอยูใ่ น
พร้อมในการปฏิ บ ตั ิ การพยาบาลสํา หรับนักเรี ยนพยาบาล
ระดับปานกลาง
ได้รูปแบบของกิจกรรม ดังนี
คะแนนมากกว่า คะแนนหมายถึง ความมันใจอยู ่
. กิ จ กรรมการเตรี ยมความพร้อมด้านความรู ้
ได้แก่การเขียนบันทึกทางการพยาบาล (Focus charting), ในระดับสูง
การควบคุมการบริโภคยาสู บ (Tobacco control), ความ
ปลอดภัยของผู ้ป่ วย (Patient safety), การใช้ยาอย่ าง การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ โดยเครืองมือทังหมด
สมเหตุผล (Rational drug use)
. กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการเสริมทักษะ ได้รบั การตรวจสอบความตรงตามเนือหา (Content validity)
ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อน ความสอดคลอ้ งกับวัตถุประสงค์ สํานวนภาษา รู ปแบบและ
ฝึ กในห้องผ่าตัด การฝึ กเคลือนย้ายผูป้ ่ วยและการใช้อุปกรณ์ ความเหมาะสมของข้อคํา ถาม โดยผู ท้ รงคุ ณวุ ฒิ ท่ าน
ในการฝึ กเดิน การดูแลผูป้ ่ วยทีได้รบั ยา High alert drug และทดสอบความเทียงของเครืองมือ (Reliability) โดยผูว้ จิ ยั
และยาปฏิ ชี ว นะการดู แลผู ้ ป่ วยที ใส่ ส ารระบายทรวงอก ได้นาํ เครืองมือไปใช้ทดลองกับกลุม่ นักเรียนพยาบาลทีมีความ
การดูแลผู ้ป่ วยทีมีความผิดปกติของ ตา หู คอ จมูก และการฝึ ก คล ้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน คน หาค่าความเชือมัน
ของแบบวัดความรู โ้ ดยใช้สู ตรคู เดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuderฟังเสียงปอดและการเต้นของหัวใจ
Richardson: KR-20) มีค่าเท่ากับ . สําหรับแบบประเมิน
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
. แบบสอบถามข้อมู ลทัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ความมันใจในการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล หาค่าความเชือมัน
โดยใช้สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
เกรดเฉลียสะสม จํานวน ข้อ
. แบบวัด ความรู ้เ กี ยวกับการพยาบาลผู ้ใ หญ่ coefficient) มีค่าเท่ากับ .
ประกอบด้วย ความรูเ้ กียวกับการพยาบาลผูป้ ่ วยออร์โธปิ ดกิ ส์
ศัลยกรรม อายุรกรรม โรคเกียวกับความผิดปกติของตา หู คอ การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุ่มตัวอย่าง
จมูก และการพยาบาลในห ้องผ่าตัด จํานวน ข้อ ลักษณะ
คณะผู ว้ ิจ ัยดําเนิ นการพิท กั ษ์สิทธิ กลุ่ มตัวอย่ าง
คํา ตอบเป็ นตัว เลื อก ตัวเลือก ผู ว้ ิ จ ัยให้กลุ่ ม ตัว อย่ าง โดยการชีแจงวิธีและขันตอนการวิจยั กับกลุม่ ตัวอย่าง ระบุวา่
ตอบคํา ถามแต่ ล ะข้อเพี ยง คํา ตอบ ซึ งตรงกับความรู ้ ข้อมูลทีได้จะถูกเก็บเป็ นความลับ ไม่สามารถระบุถงึ ตัวบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างมากทีสุด โดยมีเกณฑ์การแปลผลคะแนน ได้ และจะนําเสนอเป็ นภาพรวมเท่านัน นอกจากนี การเข้า
ดังนี
ร่วมวิจยั ขึนอยูก่ บั ความสมัครใจสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลา
คะแนนตํากว่า คะแนนหมายถึง ความรูอ้ ยูใ่ น โดยไม่มผี ลกระทบใด ๆ กับการเรียนการสอนและการประเมิน
ระดับตํา
ผลของวิชาแต่อย่างใด ภายหลังชี แจงให้น ักเรียนพยาบาล
คะแนน - คะแนน หมายถึง ความรูอ้ ยูใ่ น เซ็นยินยอมเข ้าร่วมวิจยั (Informed consent)
ระดับปานกลาง
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คณะผูว้ จิ ยั ดําเนินการ แบ่งเป็ น ขันตอน ดังนี
ขันที ขันเตรียมการ
. คณะผูว้ จิ ยั ทําการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับ
การเตรี ยมความพร้อมในการปฏิ บ ัติ การพยาบาลสํา หรับ
นักเรียนพยาบาล ได้รูปแบบของกิจกรรม รูปแบบ ได้แก่
- กิ จ กรรมการเตรี ยมความพร้อ ม
ด้านความรู ้ ประกอบด้วย การเขียนบันทึกทางการพยาบาล
(Focus charting), การควบคุมการบริโภคยาสูบ (Tobacco
control), ความปลอดภัยของผู ป้ ่ วย (Patient safety),
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational drug use)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการ
เสริมทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ได้แก่ การเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึ กในห้องผ่ าตัด การฝึ กเคลือนย้ายผู ป้ ่ วยและ
การใช้อปุ กรณ์ในการฝึ กเดิน การดูแลผูป้ ่ วยทีได้รบั ยา High
alert drug และยาปฏิชีวนะ การดูแลผูป้ ่ วยทีใส่สารระบาย
ทรวงอก การดูแลผูป้ ่ วยทีมีความผิดปกติของ ตา หู คอ จมูก
และการฝึ กฟังเสียงปอดและการเต้นของหัวใจ
. จัดเตรียมสถานที ได้แก่ ห้องเรียน นพอ.ชันปี ที
สําหรับการบรรยายให้ความรูแ้ ละห้องสาธิตทางการพยาบาล
สําหรับกิจกรรมเสริมทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล และห้อง
meeting room ในผ่าตัด สําหรับเตรียมความพร้อมเรืองการ
ล ้างมือแบบปราศจากเชือ การสวมเสือกราวด์ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก
สําหรับการเตรียมเข้าช่วยแพทย์ในการผ่าตัด
. ดําเนิ นการนัดหมายและเข้าพบกลุ่ มตัวอย่าง
ชีแจงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั
ขันตอนการทดลองและกระบวนการเก็บข้อมูลและชีแจงการ
พิทกั ษ์สิทธิ ของผู ร้ ่วมในการวิจยั ในการถอนตัวจากการวิจยั
โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อคะแนนวิชาปฏิบตั ิการพยาบาล
ผู ใ้ หญ่ รวมทังชีแจงว่าข้อมูลทีได้จะเก็บเป็ นความลับและ
นําเสนอเป็ นภาพรวม เมื อกลุ่ มตัวอย่างยิน ยอมเข้าร่ วมใน
การวิจยั ผู ้วิจยั ดําเนินการให้กลุม่ ตัวอย่างเซ็นใบยินยอมเข้าร่วม
การวิจยั
ขันที ขันดําเนิ นการทดลอง
. คณะผู ว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ แบบสอบถามข้อมู ลทัวไป แบบวัดความรู ้ ให้กลุ่ ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามสําหรับแบบประเมินความมันใจ
ในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาล กลุม่ ตัวอย่างสามารถเข้าไปตอบ
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แบบสอบถามในระบบ E-learning ของวิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ ใช้เวลาประมาน - นาที โดยให้กลุม่ ตัวอย่าง
ทําแบบสอบถาม สัปดาห์ ก่อนเข ้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมฯ
. คณะผู ว้ จิ ยั จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ด้านความรู ใ้ ห้แก่กลุ่ มตัวอย่ าง โดยเริ มจากการรับฟังการ
บรรยาย เรือง การเขียนบันทึกทางการพยาบาล (Focus charting), การควบคุมการบริโภคยาสูบ (Tobacco control), ความ
ปลอดภัยของผู ้ป่ วย (Patient safety), การใช้ยาอย่ าง
สมเหตุผล (Rational drug use)
. แบ่งกลุ่ มตัวอย่างออกเป็ น กลุ่ ม กลุ่ มละ
- คน ทํากิจกรรมในแต่ ละฐาน ได้แก่ ฐานห้องผ่าตัด
ฐานศัลยกรรม ฐานอายุรกรรม ฐานออร์โธปิ ดกิ ส์ ฐานฟังหุน่
จําลองเสียงหายใจและเสียงหัวใจ ฐานตา หู คอ จมูก ใช้เวลา
ฐานละ นาที เข้าฐานละ ครัง รวมระยะเวลา ชม.
(เปลียนฐาน นาที)
ขันที ขันประเมินผล
หลังดําเนิ นการทดลอง คณะผู ว้ ิจ ัยแจกแบบวัด
ความรูใ้ ห้กลุ่มตัวอย่างสําหรับแบบประเมินความมันใจในการ
ฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้กลุม่ ตัวอย่างเข้าไปตอบแบบสอบถาม
ในระบบ E-learning ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โดยให้กลุ่ มตัวอย่างทําแบบสอบถาม สัปดาห์ ภายหลัง
สินสุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมฯ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
. วิ เ คราะห์ข อ้ มู ล ทั วไป คะแนนความรู ้แ ละ
ความมันใจในการฝึ กปฏิ บตั ิ การพยาบาล จากหาค่ าเฉลี ย
ร้อยละ และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
. วิเคราะห์ข ้อมูล เพือเปรียบเทียบคะแนนความรู ้
และความมันใจในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาล ก่อนและหลังการ
เตรียมความพร้อมก่อนขึนฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลผู ใ้ หญ่
โดยใช้สถิติ Paired t-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที .

ผลการวิจยั
ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ .
เพศชาย ร้อยละ . อายุระหว่าง - ปี ระดับ ผลการ
เรียนเฉลียสะสมอยูร่ ะหว่าง . - .
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ตารางที จํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามระดับความรูแ้ ละความมันใจในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาล (n=55)
ตัวแปร
ความรู ้
ตํา(คะแนนตํากว่า
ปานกลาง(คะแนน
ดี (คะแนนมากกว่า
ความมันใจ
ตํา(คะแนนตํากว่า
ปานกลาง (คะแนน
สูง(คะแนนมากกว่า

ก่อนเตรียมความพร้อม
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน

หลังเตรียมความพร้อม
ร้อยละ

)
- )
)

53
2

96.4
3.6

8
47

14.5
85.5

)

3
25
27

5.5
45.5
49.1

3
52

5.5
94.5

- )
)

จากตารางที พบว่า ระดับความรู เ้ กียวกับการ
พยาบาลผู ใ้ หญ่ก่อนการเตรียมความพร้อมก่อนขึนฝึ กปฏิบตั ิ
การพยาบาลผูใ้ หญ่ ของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง จํานวน คน คิดเป็นร้อยละ . หลังการเตรียม
ความพร้อมกลุ่ มตัวอย่ างส่ วนใหญ่ มี ค วามรู ้เกี ยวกับการ
พยาบาลผูใ้ หญ่อยูใ่ นระดับดี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ

. ความมันใจในการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลก่อนและหลัง
การเตรียมความพร้อมก่อนขึนฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่
ของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ อยู ่ในระดับสู ง จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . และจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ตามลําดับ

ตารางที เปรียบเทียบคะแนนความรูเ้ กียวกับการพยาบาลผูใ้ หญ่ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที ก่อนและหลัง
การเตรียมความพร้อมก่อนขึนฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
คะแนนความรู ้
ก่อนการเตรียมความพร้อม
หลังการเตรียมความพร้อม

ค่าเฉลีย
(X)
18.22
23.96

จากตารางที พบว่าคะแนนความรู เ้ กียวกับการ
พยาบาลผู ใ้ หญ่ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที
ก่อนการเตรียมความพร้อมก่อนขึนฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล
ผู ใ้ หญ่ มีคะแนนเฉลียเท่ากับ . และหลังการเตรียม
ความพร้อมมีคะแนนเฉลียเท่ากับ . เมือเปรียบเทียบ

df

t

p-value

54

15.69

<0.05

ค่ าเฉลี ยคะแนนความรู เ้ กี ยวกับการพยาบาลผู ใ้ หญ่พ บว่ า
ค่าเฉลียคะแนนความรู ้เฉลียหลังการเตรียมความพร้อมสูงกว่า
ก่อนได้รบั การเตรียมความพร้อมอย่างมีนยั สถิตทิ ระดั
ี บ .
(t = 15.69, p < 0.05)

ตารางที เปรียบเทียบคะแนนความมันใจในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาล ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที ก่อน
และหลังการเตรียมความพร้อมก่อนขึนฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่
คะแนนความมันใจ
ก่อนการเตรียมความพร้อม
หลังการเตรียมความพร้อม

ค่าเฉลีย
(X)
43.82
53.80

df

t

p-value

54

9.98

<0.05
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จากตารางที พบว่าคะแนนความมันใจในการฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที
ก่อนการเตรียมความพร้อมก่อนขึนฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล
ผู ใ้ หญ่ มีคะแนนเฉลียเท่ากับ . และหลังการเตรียม
ความพร้อมมีคะแนนเฉลียเท่ากับ . เมือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลียคะแนนความมันใจในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลพบว่า
ค่ าเฉลียคะแนนความมันใจหลังการเตรียมความพร้อมมาก
กว่าก่อนได้รบั การเตรียมความพร้อมอย่างมีนยั สถิติทีระดับ
0.05 (t = 9.98, p < 0.05)
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พร้อมก่ อนการขึ นฝึ กปฏิบ ตั ิ การพยาบาลผู ใ้ หญ่ ทํา ให้
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที มีความรู ค้ วามเข้าใจ
เกียวกับการพยาบาลผู ป้ ่ วยผู ใ้ หญ่มากขึน สอดคล ้องกับการ
ศึกษาของ นงนภัทร รุง่ เนย และ จันทร์จริ า สีสว่าง(2) ทีได้ทําการ
ศึกษาผลของการส่ งเสริมการพัฒนาตนเองเพือเตรียมความ
พร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิต่อความรู แ้ ละทักษะการปฏิบตั ิการ
พยาบาลในหอผู ป้ ่ วยหนักของนักศึ กษาพยาบาลชันปี ที
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล า้ จังหวัดเพชรบุรี ซึ งพบว่า
หลังได้รบั การส่งเสริมการพัฒนาตนเองฯ ของกลุ่มตัวอย่าง
มีค่าคะแนนเฉลียการประเมินตนเองด้านความรู ส้ ู งกว่าก่อน
ได้รบั การส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
วิจ ัยครังนี มีว ตั ถุประสงค์เพื อเปรียบเทียบความ อีกทังยังสอดคล ้องกับการศึกษาของศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์
รูเ้ กียวกับการพยาบาลผูใ้ หญ่และความมันใจในการปฏิบตั กิ าร และ นันทิยา แสงทรงฤทธิ(9) ทีได้ทาํ การศึกษาผลของกิจกรรม
พยาบาลของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที ก่อนและ เสริมทักษะต่อความรู แ้ ละความมันใจของนักศึกษาพยาบาล
หลังการเตรียมความพร้อมก่อนขึ นฝึ กปฏิบ ตั ิการพยาบาล สภากาชาดไทย ชันปี ที วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ในการขึนฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ผูใ้ หญ่ จากผลการวิจยั พบว่า
. คะแนนความรู ้เกี ยวกับการพยาบาลผู ้ใ หญ่ ผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ พบว่าคะแนนความรูใ้ นการปฏิบตั กิ าร
หลังการเตรียมความพร้อมก่อนการขึนฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาล พยาบาลของนักศึ กษาพยาบาลก่ อนและหลังร่ วมกิจ กรรม
ผูใ้ หญ่ ของกลุม่ ตัวอย่างสู งกว่าก่อนได้รบั การเตรียมความ เสริมทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
พร้อมอย่างมีนยั สถิตทิ ระดั
ี บ . (t = 15.69, p < 0.05) ทางสถิตโิ ดยค่าเฉลียคะแนนความรู ้หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่า
การเตรี ยมความพร้อมก่ อนการขึ นฝึ กปฏิบ ตั ิ การพยาบาล ก่อนเขา้ ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ
. ความมันใจในการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลหลัง
ผู ้ใหญ่ จะใช้ระยะเวลาประมาณ สัปดาห์ กิจกรรมประกอบ
ด้ว ยกิ จ กรรมการเตรี ย มความพร้อมด้า นความรู ้ เช่ น การเตรียมพร้อมก่อนการขึนฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลผูใ้ หญ่
การเขี ยนบัน ทึ ก ทางการพยาบาล (Focus charting), ของกลุ่มตัวอย่างมากกกว่าก่อนได้รบั การเตรียมความพร้อม
ี บ . (t = 9.98, p < 0.05) จากผลการ
การควบคุ ม การบริ โภคยาสู บ, ความปลอดภัยของผู ป้ ่ วย, อย่างมีนยั สถิตทิ ระดั
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และกิจกรรมเตรียมความพร้อม วิจยั สะท้อนให้เห็นว่าเตรียมพร้อมก่อนการขึนฝึ กปฏิบตั ิการ
ด้านการเสริมทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล เช่น การเตรียม พยาบาลผู ใ้ หญ่ ส่งผลให้นักเรียนพยาบาลมีความมันใจใน
ความพร้อมก่อนฝึ กในห้องผ่าตัด การฝึ กเคลือนย้ายผู ป้ ่ วย การฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพิมมากขึนจากกิจกรรมเตรียมความ
และการใช้อุปกรณ์ในการฝึ กเดิน การดู แลผู ป้ ่ วยทีได้ร บั ยา พร้อมก่อนการขึนฝึ กปฏิบ ตั ิการพยาบาลที มีท ังการเตรียม
High alert drug และยาปฏิชีวนะการดู แลผู ป้ ่ วยทีใส่สาร ความพร้อมด้า นความรู ้แ ละทักษะปฏิ บ ัติ การพยาบาลที
ระบายทรวงอก การดูแลผูป้ ่ วยทีมีความผิดปกติของ ตา หู คอ เหมาะสมกับแต่ละแหล่งฝึ กทีนักเรีย นพยาบาลทหารอากาศ
ึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
จมู ก และการฝึ กฟัง เสี ยงปอดและการเต้น ของหัวใจเป็ น จะได้ขนฝึ
กิจกรรมทีจัดให้เหมาะสมกับแหล่งฝึ ก โดยในการฝึ กปฏิบตั ิ ผู ใ้ หญ่ อีกทังค่าเฉลียคะแนนความรู เ้ กียวกับการพยาบาล
การพยาบาลผูใ้ หญ่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศจะได้ขนึ ผูใ้ หญ่ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ อยูใ่ นระดับดี ส่งผล
ฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลบนหอผู ป้ ่ วยอายุรกรรม ศัลยกรรม ให้น ักเรียนพยาบาลมี ความมันใจในการฝึ กปฏิ บตั ิ มากขึ น
(10)
ออร์โธปิ ดิกส์ หอผู ป้ ่ วยจักษุ กรรม หอผู ป้ ่ วย หู คอ จมูก สอดคล ้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูข้ องบลูม ทีกล่าวไว ้ว่า
และห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์- การเปลียนแปลงด้านความรูค้ วามจํา และความคิด (Cogniทหารอากาศ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการเตรียมความ tive Domain) จะทํา ให้ผู เ้ รี ยนเกิดความรู ค้ วามเข้าใจใน
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สิงแวดลอ้ มต่าง ๆ ได้มากขึน การทีผู เ้ รียนเกิดการเรียนรู ้
ทังในด้านความคิ ด ความเข้าใจ และเกิดความรู ส้ ึกนึ กคิ ด
ค่ านิยม และได้มีการนําเอาสิงทีได้เรียนรู ไ้ ปปฏิบตั ิ จนเกิด
ความชํานาญมากขึน (Psychomotor Domain) ดังนันเมือ
นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศเข้าร่ ว มกิ จ กรรมการเตรี ยม
ความพร้อมก่ อนการขึ นฝึ กปฏิ บ ตั ิ การพยาบาลผู ้ใ หญ่
จะเกิดการเรียนรู แ้ ละสามารถนําความรู ท้ ีได้จากการเตรียม
ความพร้ อ มมาประยุ กต์ ใ ช้ไ ด้ ทาํ ให้น ั ก เรี ย นพยาบาล
ทหารอากาศเกิด ความมันใจในการฝึ กปฏิ บตั ิ การพยาบาล
เพิ มมากขึ นสอดคล อ้ งกับการศึ กษาก่อนหน้าที พบว่าความ
มั นใจของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลสภากาชาดไทย ชั นปี ที
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในการขึนฝึ กปฏิ บตั ิ การ
พยาบาลในรายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลผู ใ้ หญ่และผู ส้ ู งอายุ
ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนีการศึกษาของ
อภิสรา จังพานิช และ อรชร ศรีไทรล ้วน(11) ทีได้ทาํ การศึกษา
ผลของการใช้ว ีดิทศั น์แบบแผนการดู แลผู ป้ ่ วยประจําวันต่อ
ความมั นใจในการปฏิ บ ัติ การพยาบาลบนหอผู ้ ป่ วยของ
นั ก ศึ กษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เ กื อการุ ณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึงพบว่าคะแนนเฉลียความมันใจ
ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลบนหอผู ป้ ่ วยของนักศึกษาพยาบาล
หลังใช้วดี ทิ ศั น์แบบแผนการดูแลผูป้ ่ วยประจําวัน สูงกว่าก่อน
ใช้วดี ทิ ศั น์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ความมันใจในการปฏิบตั ิการพยาบาลมากยิงขึน

ข้อเสนอแนะในทําการวิจยั ครังต่อไป
. ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ เพือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
เพื อนํา ไปพัฒ นาการจั ด การเรี ยนการสอนในรายวิช าภาค
ปฏิบตั ิต่อไป
. ควรศึกษาผลของการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ขึ นฝึ กปฏิ บตั ิ ต่ อตัวแปรอื น ๆ เช่ น ความวิตกกัง กลของ
นักเรียนในการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล หรือทักษะปฏิบตั ิการ
พยาบาล
. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมก่อนขึนฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลในหลายรูปแบบ เช่น
การสอนโดยใช้สถานการณ์จาํ ลอง หรือการใช้สอวิ
ื ดีทศั น์
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