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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.

Keywords:  The readiness of students before practicing in labor rooms, 
behavior of students practicing in labor rooms, final outcome score of 
practicing in labor rooms
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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

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนควำมพร้อมของนักศึกษำพยำบำลก่อน
ฝึกภำคปฏิบัติในหน่วยห้องคลอด กับ คะแนนผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติ
พยำบำลผู้คลอดปกติในระยะคลอด*
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ควำมส�ำคญัของปัญหำ
 การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจะ
มีการเรยีนท้ังภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิซึง่การเรยีนภาคปฏบิตัิ
ได้รบัการยอมรับว่าเป็นหวัใจส�าคญัของการศกึษาทีจ่ะท�าให้
นกัศกึษาสามารถเป็นพยาบาลวชิาชพีทีม่ปีระสทิธภิาพ1 แต่
พบว่าก่อนขึน้ฝึกภาคปฏบิตันิกัศกึษามกัจะมคีวามวติกกงัวล 
ดั ง เช ่นจากผลการวิจั ย ในนักศึกษาพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าภาพรวมของ
นกัศกึษาทุกชัน้ปีมคีวามวติกกงัวลเกีย่วกบัการเตรยีมความ
พร้อมก่อนขึน้ฝึกภาคปฏบิตัแิละการปฏบิตัหิตัถการทางการ
พยาบาลอยู่ใน 5 อันดับแรกของสิ่งที่นักศึกษาวิตกกังวล2 
การฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยห้องคลอดก็เป็นหน่วยหนึ่งที่อยู่
ในหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ที่นอกจากจะต้องฝึก
ทักษะในการดูแลผู้คลอดและทารกในครรภ์ ยังต้องฝึก
ท�าคลอดซึ่งเป็นทักษะเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ การตัดสินใจ
ที่รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาส่งผลให้นักศึกษาเกิดความต่ืน
เต้นวิตกกังวล และจากการที่ผู้วิจัยได้ส�ารวจความคิดเห็น
เบื้องต้นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี
ที ่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ปีการศกึษา 
2549 เกี่ยวกับความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยห้อง
คลอด พบว่ามนีกัศกึษาส่วนใหญ่คดิว่าตนไม่พร้อมจะขึน้ฝึก
ภาคปฏิบัติในหน่วยห้องคลอด เนื่องจากเห็นว่าเป็น
ประสบการณ์ใหม่ที่ยาก บางรายรู้สึกว่าตนยังไม่เข้าใจว่า
วิธีการเฝ้าคลอด/ท�าคลอด บางรายขาดความเชื่อม่ันใน
ความรูท่ี้เคยเรียนในชัน้ปีที ่3  ซึง่จะเหน็ได้ว่าความไม่พร้อม
ของนักศึกษาย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติพยาบาลผู้
คลอดในระยะคลอด คณะผู้วิจัยเป็นอาจารย์ในหน่วยห้อง
คลอดเห็นความส�าคัญของการเตรียมความพร้อมของ
นกัศกึษาก่อนขึน้ฝึกจรงิ และต้องการทีจ่ะศกึษาว่าปัจจยัใด
ที่จะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยน�า
แนวคดิของสวุฒัน์ วฒันวงศ์3 ในเรือ่งหลกัการเรยีนรูส้�าหรบั
ผู้ใหญ่ 10 ประการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้กับ
ปัจจัยความพร้อมด้านจติใจ โดยใชป้ระสบการณ์ของตนใน
การน�าปัจจัยความพร้อมที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องมาศึกษา
เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้คอื เกรดเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร 
เกรดของวชิาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 
1  เกรดของวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1  และเกรดของวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก 
และการผดุงครรภ์ 2,  ด้านภาวะสุขภาพทางกาย ได้แก่ 

ภาวะเจ็บป่วยหรือประวัติการลาป่วยของนักศึกษา ด้าน
จิตใจได้จากความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเตรียม
ความความรู้โดยใช้สื่อต่างๆ หรือความสนใจศึกษาทบทวน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องก่อนข้ึนฝึกและด้านสภาพแวดล้อมของ
แหล่งฝึกได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ และบุคคลากรผู้เกี่ยวข้อง
ที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ของการ
ฝึกภาคปฏบิตัใินหน่วยห้องคลอด ซึง่การประเมนิผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาขณะฝึกภาคปฏิบัติที่หน่วยห้อง
คลอดมาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การเฝ้าคลอด การท�าคลอด การปฏิบัติพยาบาลผู้คลอด
ปกตใินระยะคลอดและการพยาบาลมารดา–ทารกในระยะ 
2 ชัว่โมงหลงัคลอด แล้วน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนข้ึนฝึกการปฏิบัติ
พยาบาลในหน่วยห้องคลอด เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถให้การ
พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั
 1. เพือ่ศกึษาปัจจยัด้านความพร้อมก่อนขึน้ฝึกการ
ปฏิบัติพยาบาลผู้คลอดปกติในห้องคลอด ของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์และน�า้หนกัการท�านาย
ของปัจจัยด้านความพร้อมกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติพยาบาลในระยะคลอด ของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

วธิดี�ำเนนิกำรวจิยั
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  คอื นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้
ปีที่ 4  ปีการศึกษา 2550 จ�านวน 273 คน  เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
จ�านวน 103 คน โดยเป็นนักศึกษาที่สอบผ่าน การเรียน
วิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1, 
วิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 และ
วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
และก�าลงัฝึกภาคปฏบิตัพิยาบาลทีห่น่วยห้องคลอด ในวชิา
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และ การผดุงครรภ์ 2 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2550 นาน 2 สัปดาห์
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผ่านการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาและความ
ชัดเจนของภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าหน่วยห้องคลอด
จ�านวน 5 คน และตรวจสอบความเป็นปรนัยโดยน�าไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น จ�านวน 50 คน 
แบ่งเป็น 3 ชุด
 ชุดที่ 1 แบบส�ารวจ ปัจจัยด้านความพร้อมก่อน
ฝึกภาคปฏิบตัพิยาบาลผูค้ลอดปกตใินระยะคลอดประกอบ
ด้วยค�าถาม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน 
จ�านวน 4 ข้อ ลักษณะค�าตอบเป็นแบบปลายเปิด ได้แก่ 
ความพร้อมด้านความรู้ คือเกรดเฉลี่ยตลอดการเรียนจนถึง
ชั้นปีที่ 3 และได้เกรด C ขึ้นไปใน 3 หมวดวิชาพื้นฐาน
บังคับมีเกณฑ์และแปลความหมายดังนี้ ระดับความพร้อม
มากที่สุด (4.20–5.00คะแนน) มาก (3.40-4.19 คะแนน) 
ปานกลาง (2.60–3.39 คะแนน) น้อย (1.80–2.59 
คะแนน) น้อยท่ีสดุ (1.00–1.79 คะแนน) ด้านภาวะสขุภาพ 
ได้แก่ ประวัติการเจ็บป่วย โรคประจ�าตัว  มีเกณฑ์ในการ
แปลความหมาย ดงันี ้ความพร้อมในระดบัมาก (2.33–3.00 
คะแนน) ปานกลาง (1.66–2.32 คะแนน) น้อย (1.00–
1.65 คะแนน) ด้านจิตใจ ได้แก่ ความกังวล/กลัวการขึ้น
ฝึก การเตรยีมตวัก่อนขึน้ฝึก มเีกณฑ์ในการแปลความหมาย 
ดังนี้ ความพร้อมในระดับมากที่สุด (3.25–4.00 คะแนน) 
มาก (2.50–3.24 คะแนน) ปานกลาง(1.75–2.49 คะแนน) 
น้อย (1.00-1.74 คะแนน) และด้านสภาพแวดล้อมของ
แหล่งฝึกได้แก่ บุคลากรเพียงพอ อุปกรณ์มีจ�านวนเพียงพอ
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ สถานที่สะอาด มีเกณฑ์ในแปล
ความหมายคะแนน ดังนี้ ความพร้อมในระดับมาก (2.33 
– 3.00 คะแนน) ปานกลาง (1.66 – 2.32 คะแนน) น้อย 
(1.00 – 1.65 คะแนน)
 ชดุที ่2 แบบประเมนิผลสมัฤทธ์ิของการเฝ้าคลอด 
และ การท�าคลอด เป ็นแบบประเมินที่พัฒนาจาก 
“มาตรฐานการพยาบาลผู้คลอดปกติในระยะคลอด” ของ 
ศิริพร ฉัตรโพธิ์ทอง4 เป็นแบบวัดพฤติกรรมที่นักศึกษา
สามารถปฏิบัติขณะเฝ้าคลอดจ�านวน 50 ข้อและท�าคลอด
จ�านวน 50 ข้อ เมื่อ ปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้องได้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าให้ค�าแนะน�าได้ 1 คะแนน  หลังให้ค�า
แนะน�ายังปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือ ไม่ปฏิบัติกิจกรรมนั้นให้ 0 
คะแนน น�าคะแนนมารวมกันแล้วหารด้วย คิดเป็น 100    
มีเกณฑ์ในแปลความหมายคะแนน ดังนี้ > 80 คะแนน = 

ดีเยี่ยม (A) 75 - 79 คะแนน = ดีมาก (B+) 70 - 74 
คะแนน= ดี (B) 65 – 69 คะแนน = พอใช้ (C+) 60 - 
64 คะแนน = ต้องปรับปรุง (C) 
 ชุดที่ 3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรม
การปฏิบัติพยาบาล (พยบ.007) ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งออกเป็น 3 หมวด จ�านวน 25 ข้อ 
คือ หมวดการปฏบิตักิารพยาบาล 18 ข้อ หมวดคุณลกัษณะ
ของพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ และหมวดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3 ข้อ โดยให้คะแนนแบบ Rubric Score 1–4 แล้วน�า
คะแนนมารวมกนั มเีกณฑ์ในแปลความหมายคะแนน ดงันี้ 
> 80 คะแนน = ดีเยี่ยม (A)  75 - 79 คะแนน = ดีมาก 
(B+) 70 - 74 คะแนน= ดี (B) 65 – 69 คะแนน = 
พอใช้ (C+)  60 - 64 คะแนน = ต้องปรับปรุง (C) < 60 
คะแนน = ไม่ผ่าน (F)    

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
 โครงการวจิยัได้ผ่านการพจิารณารบัรองให้ด�าเนนิ
การได้ จากคณะกรรมการจรยิธรรมในคน คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล (เลขที ่ MUNS 2007/005)         
ผูว้จิยัได้แจ้งวตัถปุระสงค์และสทิธขิองการเป็นกลุม่ตวัอย่าง    
ให้กลุม่ตวัอย่างทราบ โดยแจ้งว่า ผลของการวจิยัครัง้นีไ้ม่ส่ง
ผลกระทบต่อการเรียนการสอนใดๆ ของกลุ ่มตัวอย่าง              
ถ้าต้องการยกเลกิไม่เข้าร่วมการวิจัยในภายหลงัย่อมมสีทิธทิ�าได้
โดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากกลุม่ตวัอย่างจะถอืว่าเป็น
ความลบัและผลการวจิยัจะน�าเสนอในภาพรวมเท่านัน้ แล้วให้
กลุม่ตวัอย่างเซน็ยนิยอมให้ความร่วมมอืเป็นกลุม่ตวัอย่างในการท�าวจิยั

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เมือ่ได้รบัการอนมุตัติามสายการบงัคบับญัชาของ
หน่วยงาน คณะผู้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ขณะ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างข้ึนฝึกภาคปฏิบัติหน่วยห้องคลอดใน 
3 แหล่งที่เป็นแหล่งฝึกของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้กลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบสอบถามใช้เวลาในการตอบประมาณ 30 นาที 

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ระดับความพร้อมทุกปัจจัยก่อนข้ึน
ฝึกการปฏบิตัพิยาบาลผูค้ลอดปกตใินห้องคลอด โดยใช้ ค่า
เฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แจกแจงค่าสูงสุด และ ค่าต�่าสุด
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 2. ความสัมพันธ์ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติพยาบาลในระยะคลอดกับสมรรถนะของการเป็น
ผดุงครรภ์  วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Simple correlation 

 3. ปัจจัยด้านความพร้อม ที่สามารถใช้ท�านาย 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติพยาบาลในระยะคลอด
ของนักศึกษา  โดยใช้การวิเคราะห์ Regression Analysis 
โดยใช้เทคนิค Backward

ผลกำรวิจัย

ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด – ค่าต�่าสุดของความพร้อม 4 ด้าน และ ระดับความพร้อมก่อน 
     ขึ้นฝึกที่หน่วยห้องคลอด ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 103 คน)

ปัจจัยของความพร้อม คะแนนเต็ม Mean S.D. Max. Min. ระดับความพร้อม

1. ด้านความรู้ 5 3.51 1.16 5.00 1.00        มาก
2. ด้านความจิตใจ 4 3.03 0.76 4.00 1.00        มาก
3. ด้านสภาพแวดล้อม 3 2.53 0.75 3.00 1.00        มาก
4. ด้านภาวะสุขภาพ 3 2.47 0.67 3.00 1.00        มาก

 จากตารางที่ 1  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน  มีความพร้อมในระดับมากทุกปัจจัย 

ตารางที่ 2   ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความพร้อม 4 ด้าน และ คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติพยาบาลใน  
     ระยะคลอด ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 103 คน)

ความพร้อมและคะแนนผลสัมฤทธิ์ R1 R2 R3 R4 LS

1. ด้านความรู้ (R1) 1.00   .018 - .006 - .048      .475 **
2. ด้านภาวะสุขภาพ (R2) 1.00 - .047 - .052   .122
3. ด้านจิตใจ (R3) 1.00 - .113   .107
4. ด้านสภาพแวดล้อม (R4) 1.00 - .152
5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ ( Labor Score=LS) 1.00

**  p < .01

 จากตารางที่ 2  พบว่าปัจจัยด้านความรู้มีความสัมพันธ์กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติพยาบาลในระยะ
คลอด อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 (r = .475)  ส่วนปัจจัยด้านความพร้อมที่เหลืออีกสามด้าน คือ ด้านภาวะสุขภาพ   
ด้านจิตใจ และด้านสภาพแวดล้อม ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติพยาบาลในระยะคลอด 

ตารางที่ 3   ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยโดยใช้เทคนิค Backward ของตัวแปรปัจจัยความพร้อม 4 ด้าน กับคะแนนผล  
     สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติการพยาบาลในระยะคลอดของกลุ่มตัวอย่าง (n = 103 คน)

Model (ความพร้อม) Beta t - score p - value F R 2

1. (Constant)
   ด้านความรู้
   ด้านภาวะสุขภาพ
   ด้านจิตใจ
   ด้านสิ่งแวดล้อม

73.456
  .896
  .395
  .300
-.332

49.180
 5.389
 1.300
 1.172
-1.282

.000

.000

.197

.244

.203

8.779*** .264
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Model (ความพร้อม) Beta t - score p - value F R 2

2.  (Constant)
    ด้านความรู้
    ด้านภาวะสุขภาพ
    ด้านสิ่งแวดล้อม

74.507
  .894
  .375
-.367

 62.287
  5.367
  1.237
 -1.426

.000

.000

.219

.157

11.206*** .253

3.  (Constant)
    ด้านความรู้
    ด้านสิ่งแวดล้อม

75.457
  .897
-.384

 82.033
  5.372
 -1.488

.000

.000

.140

15.559*** .242

4.  (Constant)
    ด้านความรู้

74.442
  .909

119.945
   5.418

.000

.000
29.352*** .225

***   p < .001

ไปด้วย พบว่าปัจจัยด้านจิตใจก็มีความพร้อมในระดับมาก
เช่นกัน (Mean =  3.03 , S.D. = 0.76) คือถ้าไม่มั่นใจ
นักศึกษาจะมีการเตรียมความรู้ก่อนขึ้นฝึกด้วยวิธีการต่างๆ 
โดยการศกึษาคูม่อืการเฝ้าคลอดและการปฏบิตัพิยาบาลใน
ระยะคลอด หรือ การดูวิดีโอท�าคลอด และ/หรือ การหมุน
กลไกการคลอดฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของแบนดูราที่
ว ่าการเรียนรู ้จากการสังเกตจากการใช้สื่อต่างๆ เช่น 
วีดีทัศน์ เอกสารสิ่งพิมพ์สามารถท�าให้ผู้เรียนมีการตอบ
สนองต่อการเรียนรู้โดยเกิดความใส่ใจ การจดจ�า จึงมีการ
เพิ่มทางด้านพุทธิปัญญา6 นอกจากนั้นปัจจัยความพร้อม
ด้านภาวะสุขภาพก็อยู่ในระดับมาก (Mean = 2.47, S.D. 
= 0.67) ได้พบว่านักศึกษาไม่มีโรคประจ�าตัว /หรือมีการ
ป่วยลานานๆ ครั้ง ซึ่งในนักศึกษาบางคนซึ่งเป็นส่วนน้อยมี
โรคประจ�าตัว ท�าให้นักศึกษาขึ้นฝึกภาคปฏิบัติได้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ และ สุดท้ายสภาพแวดล้อมก็มีความพร้อมใน
ระดับมาก (Mean =  2.53, S.D. = 0.75) แสดงว่าสภาพ
แวดล้อมของแหล่งฝึกทกุทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน  นัน่คอื 
สถานทีเ่หมาะสม บคุลากรทีเ่กีย่วข้องกม็คีวามรูค้อยให้ช่วย
เหลอืนกัศกึษาขณะฝึกภาคปฏบิตั ิ อปุกรณ์เครือ่งมอืในการ
ฝึกปฏิบัติอยู่ในสภาพพร้อมใช้และเพียงพอ 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยความพร้อมด้านความรู้มี
ความสมัพนัธ์กบัคะแนนผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัพิยาบาล
ในระยะคลอดของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 
.001 (Beta = .909 , t = 5.418, p < .001) และมีอ�านาจ
ในการท�านายคะแนนผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัพิยาบาลใน
ระยะคลอดร้อยละ 22.50  ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง

 จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยโดยใช้เทคนิค Backward จาก Model ที่ 1-4 พบ
ว่า ปัจจัยความพร้อมด้านความรู้ มีน�้าหนักในการท�านาย
คะแนนผลสมัฤทธิข์องการฝึกปฏบิตัพิยาบาลในระยะคลอด 
อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .001 (B = .909, t = 5.418, p 
< .001) และมอี�านาจในการท�านายคะแนนผลสมัฤทธิข์อง
การปฏิบัติพยาบาลในระยะคลอดเท่ากับ ร้อยละ 22.50

กำรอภปิรำยผล
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความ
พร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติที่หน่วยห้องคลอดกับคะแนนผล
สมัฤทธิข์องการปฏบิตัพิยาบาลในระยะคลอด ของนกัศกึษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 นั้น พบว่า
นักศึกษามีความพร้อมทุกด้านก่อนขึ้นฝ ึกการปฏิบัติ
พยาบาลผูค้ลอดปกตใินห้องคลอด  ในระดบัมากทัง้ 4 ด้าน  
ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านภาวะสุขภาพ ด้านจิตใจ และด้าน
สภาพแวดล้อมของแหล่งฝึก  ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ได้
ก�าหนดเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบัปัจจัยด้านความรู ้คอื ต้องสอบ
ได้เกรด C เป็นอย่างน้อยในวิชาภาคบังคับ (กลุ่มวิชาชีพ)5 
ได้แก่ วชิาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดงุครรภ์ 1, 
วชิาปฏิบตักิารพยาบาลมารดา-ทารก และการผดงุครรภ์ 1 
และ วิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2  
จงึท�าให้กลุม่ตวัอย่างมคีวามพร้อมด้านความรูใ้นระดบัมาก 
(Mean = 3.51, S.D. = 1.16) และเมื่อมีปัจจัยความพร้อม
ด้านอื่นอีก 3 ปัจจัยมาสนับสนุน ก็ย่ิงมีส่วนช่วยให้กลุ่ม
ตวัอย่างสามารถฝึกภาคปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพตาม

ตารางที่ 3 (ต่อ)
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เป็นผู ้ที่มีผลการเรียนวิชาภาคบังคับก่อนที่จะเรียนวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 ใน
เกรด C เป็นขัน้ต�า่ และเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปทกุวชิาชพี
ว ่าสติป ัญญามีความส�าคัญต่อการประกอบอาชีพ7,8,9 
นอกจากนี้นักศึกษายังมีการทบทวนความรู้โดยใช้สื่อต่างๆ
ท�าให้มีความพร้อมด้านความรู้ที่จะให้การปฏิบัติพยาบาล
ดูแลผู้คลอดและทารกในครรภ์ให้ได้รับความปลอดภัย จึง
เป็นที่ยอมรับจากอาจารย์ผู้สอนท�าให้ได้รับการประเมินผล
สมัฤทธิก์ารปฏบิตัพิยาบาลในทางระดบัดีดงัข้อมลูในตาราง
ที ่3 คอื มค่ีาคงท่ีของคะแนนผลสมัฤทธิม์ค่ีาเท่ากบั 74.442 
(t = 119.945, p < .001) นั่นแสดงว่าถ้านักศึกษามีความ
รู้พื้นฐานก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติที่ห้องคลอดดี ประกอบกับ
เป็นผู้ท่ีมีภาวะสุขภาพของร่างกาย-จิตใจดีและแหล่งฝึกที่
ใช้อาจารย์มีการเตรียมเลือกสรรและประเมินสภาพต่างๆ   
ทีเ่หมาะสมกบันกัศกึษาในการจดัการเรยีนการสอน ย่อมส่ง
ผลท�าให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติในระยะคลอดดี
ตามไปด้วยนั่นเอง 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทางด้านการจัดการเรยีนการสอน 
 1.1 อาจารย์ประจ�าหน่วยห้องคลอดควรมี
การเตรียมความพร้อมด้านความรู้ของนักศึกษาก่อนขึ้นฝึก
ภาคปฏิบัติ โดยมีการเพ่ิมกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ศึกษาด้วย
ตนเอง เช่น การพัฒนาคู่มือหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
การเฝ้าคลอด การท�าคลอด การปฏิบัติการพยาบาลใน
ระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอดและการดูแลทารกแรกเกิดให้มี
ขอบเขตเนือ้หาทีท่นัสมยัและสอดคล้องกบัความรูท้ีน่กัศกึษา
ควรมีในขณะฝึกภาคปฏิบัติที่หน่วยห้องคลอด 
 1.2 ควรมีการประเมินความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนฝึกภาคปฏิบัติที่หน่วยห้องคลอด
 2. ข้อเสนอแนะทางการวิจัย
 2.1 ควรมโีครงการวจิยัเพือ่พฒันาสือ่การเรยีน
เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ
ที่หน ่วยห้องคลอด ในรูปแบบที่หลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2 ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ ที่อาจมีผลก
ระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติพยาบาลในระยะคลอด 
ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติพยาบาลในระยะคลอด 
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