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Abstract
Purpose: This study aimed to describe the relationship between 
readiness factors of the fourth years nursing students before practicing 
in the labor room training period. 
Design: Descriptive research. 
Methods: Samples of this research which were purposive sampling 
using 103 subjects from the fourth years nursing students academics 
year 2003. The tools were a readiness factors questionnaire of students 
before practicing in a labor room which consist of 3 parts 1) Knowledge 
factor, 2) Health factor, 3) Psychological factors and 4) Environment 
facts, evaluation form to evaluate final outcome of practicing score in 
labor room , by using nursing practicing form 007 of  nursing faculty.
Main findings: The result of this research found that readiness factors 
of the students before practicing were very high in 4 factors of              
knowledge, health, mental and training environment. The knowledge 
factor significantly related with final outcome of practicing score at 
.01(r = 0.475) also significantly affected the final outcome of  the      
practicing score at .0001 (Beta = 0.909, t=5.418, p<0.001) and  could 
be used to predict the final outcome of practicing score 22.50%
Conclusion and recommendations: 1) Nursing courses should have 
a developed manual book for midwifery which helps to prepare the 
readiness for student. 2) also evaluate the readiness of student before 
practicing in labor rooms. 3) For research initiate new research about 
developing new study and training tools preparing readiness of students 
before practicing in labor room also study other factors which effects 
to outcome of practicing in labor room.
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บทคดัย่อ
วตัถุประสงค์: เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพร้อมของ
นกัศกึษาพยาบาลก่อนฝึกภาคปฏบิตัใินหน่วยห้องคลอด กบั คะแนนผล
สมัฤทธิข์องการปฏบิตัพิยาบาลผูค้ลอดปกตใินระยะคลอด 
รปูแบบการวจิยั:  การวจิยัเชงิบรรยาย
วธิกีารด�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่าง คอื นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บณัฑติชัน้ปีที ่4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2550 ทีม่ปีระสบการณ์
การฝึกภาคปฏบิตัพิยาบาลทีห่น่วยห้องคลอดนาน 2 สปัดาห์ เลอืกโดย
เจาะจง (Purposive sampling) จ�านวน 103 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
ได้แก่ 1) แบบส�ารวจปัจจยัด้านความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏบิตัพิยาบาลผู้
คลอดปกตใินระยะคลอด 2) แบบประเมนิผลสมัฤทธิข์องการเฝ้าคลอดและ
การท�าคลอด และ 3) แบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตัพิยาบาลของคณะ
พยาบาลศาสตร์ วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนา วเิคราะห์ความ
สมัพนัธ์และค่าสมัประสทิธ์การถดถอยแบบ Backward ระหว่างปัจจยัความ
พร้อมกบัคะแนนผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัพิยาบาลในระยะคลอด
ผลการวิจัย: พบว่าก่อนข้ึนฝึกภาคปฏบิติัทีห่น่วยห้องคลอด นักศึกษามคีวาม
พร้อมทัง้ 4 ปัจจยั ได้แก่ ด้านความรู ้ด้านภาวะสขุภาพ ด้านจติใจ และ
ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งฝึกอยูใ่นระดบัมาก ปัจจัยความพร้อมด้านความ
รูม้คีวามสมัพนัธ์กบัคะแนนผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตักิารพยาบาลในระยะ
คลอดอย่างมนียัส�าคัญ (r = .475, p < .01) และมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก
ต่อคะแนนผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตักิารพยาบาลในระยะคลอดอย่างมนียั
ส�าคญั (Beta = .909, t = 5.418, p < .001) มอี�านาจในการท�านาย
คะแนนผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัพิยาบาลในระยะคลอด ร้อยละ 22.50
สรปุและข้อเสนอแนะ:  1. ควรมกีารเตรยีมความพร้อมโดยพฒันาคู่มอืการ
ฝึกการปฏบิตักิารพยาบาลในระยะคลอดให้มคีวามทนัสมยั ขอบเขตเนือ้หา
มคีวามสอดคล้องกบัการฝึกปฏบิตัจิรงิเพือ่ให้นกัศกึษาเตรยีมความพร้อมได้
ด้วยตนเอง 2. มกีารประเมนิความพร้อมของนกัศึกษาก่อนฝึกภาคปฏบิตัทิี่
หน่วยห้องคลอดทกุกลุม่ 3. ควรท�าการวจิยัเพือ่พฒันาสือ่การเรยีน เพือ่
เตรยีมความพร้อมก่อนขึน้ฝึกภาคปฏบิตัทิีห่น่วยห้องคลอด 

ค�าส�าคญั:  ความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏบิตัทิีห่น่วยห้องคลอด พฤตกิรรมการ
ปฏบิตัพิยาบาลในระยะคลอด คะแนนผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัพิยาบาลใน
ระยะคลอด
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