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Abstract 
 Purpose:	To	explore	and	compare	 the	readiness	 toward	nursing	profession	of	nursing	students	
before	and	after	receiving	Work	Integrated	Learning.			
 Design: Pretest-posttest	one	group	design.	
 Methods: Subjects	were	287	fourth-year	nursing	students.	Data	were	collected	by	using	nursing	
skills	 assessment	 form,	 attitude	 toward	 nursing	 profession	 assessment	 scale,	 emotional	 maturity	
assessment	scale,	and	reflective	record	 form	before	and	after	Work	Integrated	Learning.	Descriptive	
statistics	and	dependent	t-test	were	used	for	data	analysis.		
 Main findings: Before	Work	Integrated	Learning,	students	had	a	moderate	level	of	readiness	for	
nursing	profession	in	experiences	and	practice	skills.	It	significantly	increased	to	a	high	level	after	Work	
Integrated	Learning	(p	<	.001).	In	addition,	before	Work	Integrated	Learning,	they	had	a	high	level	in	
readiness	of	emotional	maturity	and	attitude	for	nursing	profession.	It	also	significantly	increased	to	a	
high	level	after	Work	Integrated	Learning	(p	<	.01).	
 Conclusion and recommendations: Work	Integrated	Learning	can	be	applied	to	nursing	practice	
and	creates	good	attitude	toward	nursing	profession.	The	effective	arrangement	on	education	must	have	
good	collaboration	among	educational	 institutes,	 stakeholders,	and	students,	 including	an	adequate	
timeframe	 for	 practicum	 course.	 Further	 research	 should	 study	 the	 cooperative	 model	 of	 clinical	
practice	teaching	to	improve	nursing	skills.		
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 ผลการเรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานใน
วิชาปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาลต่อความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
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บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ศกึษาระดบัและเปรยีบเทยีบความพรอ้มในการประกอบวชิาชพีพยาบาลของนกัศกึษากอ่นและหลงัไดร้บั
การจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงาน
 รปูแบบการวจิยั:ศกึษากลุม่เดยีววดักอ่น-หลงัการทดลอง
 วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 287 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินทักษะ
การปฏบิตักิารพยาบาล แบบวดัเจตคตติอ่การประกอบวชิาชพีพยาบาล แบบวดัวฒุภิาวะทางอารมณ์ และแบบบนัทกึการ
สะทอ้นผลการปฏบิตังิาน กอ่นและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัการทำงาน วเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติเิชงิพรรณนา
และสถติทิทีีเ่ปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่กลุม่ตวัอยา่งกลุม่เดยีว
 ผลการวจิยั: กอ่นการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงานนกัศกึษามคีวามพรอ้มตอ่การประกอบวชิาชพีพยาบาล
ในดา้นประสบการณแ์ละทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาลอยู่ในระดบัปานกลางและเพิม่ขึน้อยู่ในระดบัมากหลงัการจดัการศกึษา
อยา่งมนียัสำคญั (p < .001) สว่นความพรอ้มในดา้นเจตคตติอ่การประกอบวชิาชพีพยาบาลและวฒุภิาวะทางอารมณข์อง
นกัศกึษากอ่นการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงานอยู่ในระดบัมากและเพิม่ขึน้หลงัการจดัการศกึษาในระดบัมาก
เชน่เดยีวกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(p<.01)
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: การเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัการทำงานสามารถนำมาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานจรงิและ
สรา้งเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพตอ้งมคีวามรว่มมอืทีด่รีะหวา่งสถาบนัการศกึษา ผู้ใชบ้ณัฑติและ
นักศึกษา รวมทั้งมีระยะเวลาที่พอเพียงในการฝึกปฏิบัติ การศึกษาวิจัยต่อไปควรศึกษารูปแบบความร่วมมือในการเรียน
การสอนภาคปฏบิตัเิพือ่พฒันาทกัษะเชงิวชิาชพี

คำสำคญั:การเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัการทำงานความพรอ้มในการประกอบวชิาชพี
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ความสำคัญของปัญหา
 การจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาของคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิลมเีปา้หมายทีส่ำคญัคอืการเตรยีม
บณัฑติใหพ้รอ้มสูก่ารทำงานตามสาขาวชิาชพีทีเ่รยีน โดยให้
มสีมรรถนะและทกัษะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหนว่ย
งาน แต่จากการประเมินผลความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ในปี พ.ศ. 2554 จำนวน 606 คน1 พบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจสูงในด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ด้านบุคลิกภาพของบัณฑิต (X = 4.06 และ 4.07 ตาม
ลำดับ) แต่มีความพึงพอใจปานกลางในด้านความรู้ความ
สามารถทางวิชาการ ด้านภาวะผู้นำ และด้านเจตคติต่อ
วชิาชพี(X=3.41,3.63และ3.95ตามลำดบั)และใหข้อ้
เสนอแนะวา่ควรพฒันาใหบ้ณัฑติมคีวามรูท้างดา้นวชิาการ
และมคีวามมัน่ใจในการนำความรูท้ีเ่รยีนมาใช้ในการปฏบิตัิ
งานเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นควรเพิ่มความสามารถในการใฝ่
เรยีนรู้ การคดิสรา้งสรรค์ การทำงานอยา่งเปน็ระบบและมี
ความละเอียดถี่ถ้วนในการทำงาน สอดคล้องกับวิจิตร
ศรสีอา้น2 ซึง่กลา่ววา่ จากการตดิตามผลการผลติบณัฑติ
พบว่า บัณฑิตยังไม่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริง จำเป็นต้องมี
ความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาและผูป้ระกอบการ
ในรปูแบบสหกจิศกึษา เพือ่เตรยีมความพรอ้มบณัฑติทีจ่บ
ออกมาใหส้ามารถทำงานไดท้นัที
 การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work
IntegratedLearning,WIL)เปน็รปูแบบหนึง่ของการจดัการ
ศึกษาแบบสหกิจศึกษา (co-operative education) ซึ่ง
เปน็การเรยีนรูท้ีม่ชีว่งเวลาของการศกึษาภาคทฤษฎสีลบัการ
ศกึษาภาคปฏบิตัใินสาขาวชิาชพี เปน็การจดัการศกึษาแบบ
บรูณาการกบัการทำงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ผูเ้รยีนมีโอกาสที่
จะเรยีนรู้โดยการบรูณาการทฤษฎทีี่ไดร้บัจากหอ้งเรยีนกบั
การปฏิบัติงานจริง ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางปัญญา
สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ3

รวมทัง้สามารถเรยีนรูก้ารสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล
และความรับผิดชอบ4 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
นอกจากนีก้ารวจิยัของ Alderman และMilne5 ยงัพบวา่
ความสำเร็จของการศึกษาแบบ WIL อยู่ที่การเชื่อมโยง
ประสบการณ์ของผู้เรียน การออกแบบกระบวนการการ

เรยีนรูท้ีช่ดัเจน และการจดัเตรยีมทรพัยากรการเรยีนรูเ้ชงิ
กายภาพทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประสบการณท์ีต่อ้งการจะ
ไดร้บั โดยมกีารวางแผนรว่มกนัทัง้สถานศกึษา ผูส้อนและ
ผูเ้รยีนนอกจากนี้BandaranaikeและWillison6ไดศ้กึษา
วิธีการส่งเสริมความสัมพันธ์ของการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติและการเรียนรู้จากประสบการณ์ พบว่า สิ่งที่
สำคัญนอกเหนือไปกว่าการศึกษาตลอดชีวิตคือ พื้นฐาน
ประสบการณใ์นการทำงานผา่นการบรูณาการการเรยีนรูก้บั
การทำงาน
 การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการนีส้อดคลอ้งกบัทฤษฎี
การสรา้งความรู้โดยผูเ้รยีน (constructivism) ซึง่มหีลกัการ
ที่สำคัญว่าในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระทำและ
สรา้งความรู้โดยการศกึษาครัง้นี้ใชก้รอบแนวคดิของทฤษฎี
พฒันาการของไวกอ็ตสกี้ (Vygotsky)7 ทีเ่ชือ่วา่ สามารถ
สอนผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูส้ิง่ใดก็ได้ ดว้ยการใชก้ารเสรมิตอ่การ
เรยีนรู้ (scaffolding) ทีบ่รเิวณของพืน้ทีร่อยตอ่พฒันาการ
(zone of proximal development) โดยอาศยัการจดัสิง่
แวดล้อมที่บูรณาการกับการทำงาน การให้การช่วยเหลือ
แนะนำ ขณะทีผู่เ้รยีนกำลงัอยู่ในระหวา่งการเรยีนรูเ้รือ่งใด
เรือ่งหนึง่ โดยการปรบัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจภายใน
ตนให้กลายเป็นความรู้ความเข้าใจใหม่ภายในตนเอง
สิง่ตา่งๆ เหลา่นีจ้ะสง่เสรมิพฒันาการของผูเ้รยีนใหก้า้วไปสู่
ขัน้หรอืระดบัพฒันาการทีส่งูขึน้ไป6 ความชว่ยเหลอืในพืน้ที่
รอยตอ่พฒันาการจะตอ้งอาศยัสือ่กลาง คอืปฏสิมัพนัธท์าง
สงัคมระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน การชว่ยเหลอืผูเ้รยีนดว้ยวธิี
การตา่งๆ ตามสภาพปญัหาทีเ่ผชญิอยู่ในขณะนัน้ เพือ่ใหผู้้
เรยีนสามารถแกป้ญัหานัน้ดว้ยตนเองได้และมคีวามเชือ่มัน่
ในตนเองตอ่การเรยีนรูท้ีเ่พิม่มากขึน้8 สอดคลอ้งกบัผลการ
ศกึษาของปานเพชร ชนินิทร และวเิชษฐ์ พลายมาศ9 ทีว่า่
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทำงาน ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้
ทกัษะการทำงานและทกัษะเฉพาะทีส่มัพนัธก์บัวชิาชพีและ
ไดรู้จ้กัชวีติการทำงานทีแ่ทจ้รงิกอ่นสำเรจ็การศกึษา
 วชิาปฏบิตัเิสรมิทกัษะการพยาบาล เปน็วชิาสดุทา้ย
ในการศกึษาของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ
ชัน้ปทีี่ 4 โดยใหน้กัศกึษาไดฝ้กึปฏบิตักิารพยาบาลในสาขา
การพยาบาลทีส่นใจ เพือ่เสรมิทกัษะการพยาบาลในฐานะ
พยาบาลวิชาชีพ มีความสามารถในการนำกระบวนการ
พยาบาลมาใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาลแบบองคร์วมรว่ม
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 กบัทมีสขุภาพ มทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ รูจ้กัการ
แก้ ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจทางการ
พยาบาลโดยคำนงึถงึสทิธผิู้ใชบ้รกิารและจรรยาบรรณแหง่
วิชาชีพ ทั้งนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อ
กระบวนการเรยีนรู้คอืผูส้อนและสิง่แวดลอ้มผูส้อนจะจดั
สิง่แวดลอ้มและอปุกรณใ์หเ้อือ้ตอ่การทำกจิกรรมของผูเ้รยีน
ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดค้วามรูจ้ากสิง่ทีเ่รยีน7 ดงันัน้การฝกึปฏบิตัิ
การพยาบาลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ประกอบวชิาชพีพยาบาล ตอ้งรว่มมอืกบัสถานประกอบการ
ที่เป็นผู้ ใช้บัณฑิตเป็นผู้ร่วมหล่อหลอมความเป็นบัณฑิต
นั้นด้วย5 ทั้งนี้ถ้านักศึกษาพยาบาลมีประสบการณ์ที่ดีใน
กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ย่อมจะมี
เจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีการพยาบาล เนือ่งจากเจตคตเิกดิขึน้
จากการเรยีนรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้บั10 ดว้ยเหตนุี้ ผูว้จิยั
จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาผลการเรยีนรูจ้ากการจดัการศกึษา
เชิงบูรณาการกับการทำงานในวิชาปฏิบัติเสริมทักษะการ
พยาบาลตอ่ความพรอ้มของนกัศกึษาในการประกอบวชิาชพี
เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ ผลติ
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
แท้จริงและพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการได้อย่างมี
คณุภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพร้อมต่อการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลในด้านประสบการณ์และทักษะ
การปฏบิตักิารพยาบาลวฒุภิาวะทางอารมณ์และเจตคตติอ่
การประกอบวชิาชพีพยาบาลของนกัศกึษากอ่นและหลงัที่ได้
รับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิชา
ปฏบิตัเิสรมิทกัษะการพยาบาล

สมมติฐานการวิจัย
 ความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาลในด้าน
ประสบการณแ์ละทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาล วฒุภิาวะ
ทางอารมณ์และเจตคตติอ่การประกอบวชิาชพีพยาบาลของ
นักศึกษาหลังได้รับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน จะสงูกวา่กอ่นไดร้บัการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการ
กบัการทำงานในวชิาปฏบิตัเิสรมิทกัษะการพยาบาล

วิธีดำเนินการวิจัย
 การดำเนนิการวจิยัใชร้ปูแบบศกึษากลุม่เดยีววดักอ่น-
หลงัการทดลอง(Pretest-posttestonegroupdesign)
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 การศกึษานี้ ไม่ได้ใชว้ธิกีารคำนวณกลุม่ตวัอยา่งตาม
รปูแบบการวจิยัเชงิปรมิาณเนือ่งจากเปน็การรวบรวมขอ้มลู
ในรปูแบบการวจิยัทางการศกึษา เพือ่ศกึษาแผนการจดัการ
เรียนการสอนและประสิทธิภาพของการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน ดังนั้นประชากรและกลุ่มตัวอย่างจึงเป็น
กลุ่มเดียวกันคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาลในปีการศึกษา
2555จำนวน287คน
 เครือ่งมอืการวจิยั
 1.แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง10,11 และการวิเคราะห์เนื้อหา
รายวิชาต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
1) แบบประเมินประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาล ด้านการพยาบาลพื้นฐานจำนวน 40 ข้อ และ
ประสบการณห์รอืทกัษะเฉพาะทางการพยาบาลที่ไดจ้ากการ
ปฏิบัติงานในแต่ละงานการพยาบาล จำนวน 10-15 ข้อ
ลกัษณะแบบสอบถามเปน็แบบบนัทกึคา่คะแนนความมัน่ใจ
และความสามารถในการปฏบิตัิ ตัง้แต่ 1 (นอ้ยทีส่ดุ) - 10
คะแนน(มากทีส่ดุ)เกณฑท์ี่ใช้ในการแปลความหมายขอ้มลู
โดยแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ช่วงเท่าๆ กัน ซึ่งผู้วิจัยใช้
เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของเบสท์12 ดังนี้ ระดับ
คะแนนตัง้แต่ 7.00-10.00 หมายถงึ มาก ระดบัคะแนน
ตัง้แต่ 4.00-6.99 หมายถงึ ปานกลาง ระดบัคะแนนตัง้แต่
1.00-3.99 หมายถงึ นอ้ย แบบประเมนิประสบการณแ์ละ
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลนี้ ได้มาจากมติของที่ประชุม
ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และฝ่ายการพยาบาล
2) แบบวดัเจตคตติอ่การประกอบวชิาชพีพยาบาล จำนวน
40 ขอ้ และ 3) แบบวดัวฒุภิาวะทางอารมณ์ จำนวน 35
ขอ้ลกัษณะแบบสอบถามทัง้2ชดุเปน็คำถามปลายปดิแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยมี
เกณฑท์ี่ใช้ในการแปลความหมายขอ้มลู12แบง่ระดบัคะแนน
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เปน็3ชว่งเทา่ๆกนัดงันี้ ระดบัคะแนนตัง้แต่3.67-5.00
หมายถึง มาก ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.34-3.66 หมายถึง
ปานกลาง ระดบัคะแนนตัง้แต่ 1.00-2.33 หมายถงึ นอ้ย
ซึ่งทั้ง 2 ชุดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผูท้รงคณุวฒุดิา้นการศกึษาจำนวน3ทา่นและทดสอบ
คา่ความเทีย่ง (reliability) ของแบบสอบถามจากนกัศกึษา
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปทีี่ 3 คณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิลจำนวน30คนและคำนวณคา่
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Coefficient Alpha
Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงของแบบวัดเจตคติต่อการ
ประกอบวชิาชพีพยาบาลเทา่กบั .85 และคา่ความเทีย่งของ
แบบวดัวฒุภิาวะทางอารมณ์เทา่กบั.79
 2.แบบบนัทกึการสะทอ้นผลการปฏบิตังิาน ลกัษณะ
เปน็คำถามปลายเปดิแบบมีโครงสรา้งใหน้กัศกึษาสะทอ้นคดิ
จำนวน 6 ข้อ สร้างจากการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผูท้รงคณุวฒุดิา้นการศกึษาจำนวน3ทา่น
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 โครงการวจิยันี้ ไดร้บัการยกเวน้การรบัรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล เนือ่งจากเปน็การวจิยัการเรยีนการสอน
ตามปกติและการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาลครั้งนี้
กลุม่ผูว้จิยัและอาจารยผ์ูป้ระสานงานไม่ไดเ้ปน็ผูป้ระเมนิผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา การประเมนิผลมาจาก
ทางฝา่ยการพยาบาลเทา่นัน้ ซึง่ทำการพทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่
ตวัอยา่งโดยผูว้จิยัตดิตอ่ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีฝ่า่ยการ
ศึกษา และให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาขอนัดพบนักศึกษา
ชัน้ปทีี่ 4 ในวนัปฐมนเิทศวชิา เพือ่อธบิายและชีแ้จงราย
ละเอยีดของการเรยีนรายวชิาปฏบิตัเิสรมิทกัษะการพยาบาล
เปดิโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามขอ้สงสยั และสอบถามความ
สมคัรใจในการเขา้รว่มวจิยั ทัง้นี้ ผูเ้ขา้รว่มการวจิยัมสีทิธิ์
ถอนตวัออกจากโครงการวจิยัเมือ่ใดก็ได้ โดยไมต่อ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ และการไมเ่ขา้รว่มการวจิยัหรอืถอนตวัออก
จากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนการ
สอนแตป่ระการใด
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู
 เกบ็รวบรวมขอ้มลูและดำเนนิการวจิยัระหวา่งเดอืน
ธนัวาคมพ.ศ.2555ถงึเดอืนมกราคมพ.ศ.2556ขัน้ตอน

ดำเนนิการวจิยั อาศยัการพฒันาการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ
กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WIL) ใน
รายวิชาปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาล ซึ่งเป็นรายวิชา
สดุทา้ยในการศกึษาของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บณัฑติชัน้ปทีี่4จำนวน2หนว่ยกติใชเ้วลาในการเรยีน4
สัปดาห์ ด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นวงจรการวิจัยแบบ
ขดลวด13 คอื วงจร PAOR ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื
การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล
ดงันี้
 1.การวางแผน(Planning)คณะพยาบาลศาสตรแ์ละ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกันดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาล
สำรวจความตอ้งการของนกัศกึษาในการขึน้ฝกึปฏบิตังิานบน
หอผู้ป่วย จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน จัดพยาบาลประจำการบนหอผู้ป่วย
ทำหน้าที่เป็นพี่พยาบาลต้นแบบ และชี้แจงให้เข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ทำงาน
 2.การปฏบิตัิ(Action)
  2.1 การรวบรวมขอ้มลูโดยขอใหน้กัศกึษาตอบแบบ
ประเมินประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
แบบวดัเจตคตติอ่การประกอบวชิาชพีพยาบาล และแบบวดั
วุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยให้นักศึกษาทุกคนตอบก่อนฝึก
ปฏบิตัวิชิาปฏบิตัเิสรมิทกัษะการพยาบาลบนหอผูป้ว่ยในวนั
แรกของสปัดาหท์ี่1และตอบหลงัสิน้สดุการฝกึปฏบิตัวิชิานี้
ในวนัสดุทา้ยของสปัดาหท์ี่4
  2.2 ขัน้ดำเนนิการฝกึปฏบิตัวิชิาปฏบิตัเิสรมิทกัษะ
การพยาบาล ในสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 เป็นการฝึก
ประสบการณเ์ฉพาะแตล่ะงานทางการพยาบาลแบบบรูณา
การในแตล่ะสปัดาห์ นกัศกึษาฝกึปฏบิตัโิดยพยาบาลประจำ
การบนหอผูป้ว่ยทำหนา้ทีเ่ปน็ผูส้นบัสนนุชว่ยเหลอืเปน็แบบ
อยา่งทีด่แีละสง่เสรมิการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม ใหผู้เ้รยีน
นำความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้บัขณะเรยีนมาใช้ในการ
ปฏบิตังิานในสภาพแวดลอ้มและบรบิทตามสภาพจรงิบนหอ
ผูป้ว่ย
 3.การสงัเกต (Observation) หวัหนา้หอผูป้ว่ยและ
พยาบาลประจำการประเมนิผูเ้รยีนในการประชมุกลุม่รว่ม
กันเป็นระยะๆ ในทุกสัปดาห์ เพื่อปรับปรุงวิธีการสอนให้
เหมาะสมกบัผูเ้รยีนนัน้ๆ โดยใชแ้บบประเมนิประสบการณ์
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 และทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาล
 4.การสะท้อนผล (Reflection) เป็นการสะท้อนคิด
สรปุบทเรยีนการเรยีนรูผ้ลการปฏบิตัทิางการพยาบาล เมือ่
สิน้สดุการปฏบิตัแิตล่ะสปัดาห์ และบนัทกึลงในแบบบนัทกึ
การสะท้อนผลการปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์ รวม 4
สปัดาห์
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 1.วเิคราะหร์ะดบัความพรอ้มตอ่การประกอบวชิาชพี
พยาบาลของนักศึกษาในด้านประสบการณ์และทักษะการ
ปฏบิตักิารพยาบาลวฒุภิาวะทางอารมณ์และเจตคตติอ่การ
ประกอบวชิาชพีพยาบาลโดยใชค้า่สถติคิา่เฉลีย่ (X)คา่เบีย่ง
เบนมาตรฐาน(SD)
 2.เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพร้อมต่อการ
ประกอบวชิาชพีพยาบาลของนกัศกึษากอ่นและหลงัที่ไดร้บั
การจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงาน โดยใชส้ถติทิี
(t–test)และวเิคราะหผ์ลลพัธก์ารปฏบิตังิานของนกัศกึษา
โดยการวเิคราะหเ์นือ้หาจากการสะทอ้นผลการปฏบิตังิาน

ผลการวิจัย
 1.หลังการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
พบวา่ โดยรวมของทกุงานการพยาบาล นกัศกึษามรีะดบั
ความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาลในด้าน
ประสบการณแ์ละทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาล วฒุภิาวะ
ทางอารมณ์ และเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาล
เพิม่มากขึน้กวา่กอ่นการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการ
ทำงานอยา่งมนียัสำคญัทีร่ะดบั .001 และ .01 ตามลำดบั
ดงัตารางที่ 1, 2, และ 3 โดยความพรอ้มตอ่การประกอบ
วชิาชพีพยาบาล ในดา้นประสบการณแ์ละทกัษะการปฏบิตัิ
การพยาบาล (จากคะแนนเตม็ 10) อยู่ในระดบัปานกลาง
(X = 5.71, SD = 1.46) และเพิม่ขึน้อยู่ในระดบัมากหลงั
การจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงาน (X = 7.98,
SD=1.15)สว่นความพรอ้มในดา้นเจตคตติอ่การประกอบ
วชิาชพีพยาบาลและวฒุภิาวะทางอารมณ์(จากคะแนนเตม็
5) ของนกัศกึษากอ่นการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการ
ทำงานอยู่ในระดับมาก (X = 3.69, SD = 0.35 และ
X = 3.84, SD = 0.31 ตามลำดบั) และเพิม่ขึน้หลงัการ
จดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงาน โดยอยู่ในระดบั
มากเชน่เดยีวกนั(X=3.84,SD=0.36และX=4.01,
SD=0.32ตามลำดบั)

 2.ความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาลด้าน
ประสบการณแ์ละทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาลจำแนกตาม
งานการพยาบาลพบวา่นกัศกึษาทีข่ึน้ฝกึปฏบิตับินหอผูป้ว่ย
ในทกุงานการพยาบาล มปีระสบการณท์กัษะการปฏบิตักิาร
พยาบาลเพิม่มากขึน้กวา่กอ่นการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการ
กบัการทำงานอยา่งมนียัสำคญัทีร่ะดบั.05ดงัตารางที่1
 3.ความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาลด้าน
เจตคติต่อการประกอบวิชาชีพ พบว่า นักศึกษาที่ขึ้นฝึก
ปฏิบัติบนหอผู้ป่วยในงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และ
จติเวชศาสตร์ และงานการพยาบาลตรวจรกัษาผูป้ว่ยนอก
มีเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาลเพิ่มมากขึ้นกว่า
กอ่นการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงานอยา่งมนียั
สำคญั(p<.05)สำหรบังานการพยาบาลอืน่ๆไมพ่บความ
แตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัดงัตารางที่2
 4.ความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาลด้าน
วุฒิภาวะทางอารมณ์ พบว่า นักศึกษาที่ขึ้นฝึกปฏิบัติบน
หอผู้ป่วยในงานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์
ออรโ์ธปดิคิส์ งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
และงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา นักศึกษามี
วฒุภิาวะทางอารมณเ์พิม่มากขึน้กวา่กอ่นการจดัการศกึษา
เชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ (p < .05)
สำหรบังานการพยาบาลอืน่ๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมี
นยัสำคญัดงัตารางที่3
 5.การสะทอ้นผลการปฏบิตังิานเรยีนรูแ้บบบรูณาการ
กบัการทำงานในวชิาชพีการพยาบาลจากบนัทกึการเรยีนรู้
พบวา่
  5.1 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในวิชาปฏิบัติ
เสรมิทกัษะการพยาบาลในครัง้นี้ คอื 1) ไดเ้รยีนรูบ้ทบาท
หนา้ทีข่องพยาบาล เทคนคิในการปฏบิตักิารพยาบาล และ
ทกัษะของแตล่ะงานการพยาบาลตา่งๆ2)สามารถนำความ
รูจ้ากการเรยีนมาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานจรงิ ทำใหม้ี
ทกัษะในการปฏบิตักิารพยาบาลเพิม่มากขึน้มคีวามมัน่ใจมี
ความรูแ้ละความคดิทีเ่ปน็ขัน้ตอน มคีวามรอบคอบมากขึน้
3) เรยีนรูก้ารมสีมัพนัธภาพ การปรบัตวัเพือ่การทำงานรว่ม
กนักบับคุลากรตา่งๆในสาขาวชิาชพีซึง่ทำใหเ้กดิความรว่ม
มอืในการปฎบิตังิานทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ผูป้ว่ย4)เรยีนรูก้าร
ควบคมุอารมณต์วัเองการแก้ไขปญัหาเฉพาะหนา้และการ
ปรบัตวัตอ่สถานการณต์า่งๆ และ 5) ตอ้งมคีวามขยนัตัง้ใจ
ในการทำงานและพรอ้มทีจ่ะพฒันาตนเองอยา่งสมำ่เสมอ
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  5.2 ความสามารถในการฝึกทักษะปฏิบัติเปรียบ
เทียบก่อนและหลังพบว่า หลังจากการฝึกปฏิบัติ ทำให้มี
ทกัษะในการปฏบิตักิารพยาบาลเพิม่มากขึน้มคีวามมัน่ใจมี
ความรูแ้ละความคดิทีเ่ปน็ขัน้ตอนมคีวามรอบคอบมากขึน้
  5.3 ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพหลังจาก
ผา่นการฝกึปฏบิตัพิบวา่ การฝกึปฏบิตัโิดยมพีีพ่ยาบาลเปน็
ผู้สอนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ การเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ทำหัตถการต่างๆ ทำให้ ได้รับ
ประสบการณ์และทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
มคีวามมัน่ใจและมคีวามรบัผดิชอบในการทำงาน ซึง่สง่ผล
ใหม้คีวามพรอ้มในการประกอบวชิาชพีมากขึน้
  5.4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัศกึษากบับคุลากรใน
หอผูป้ว่ยเชน่หวัหนา้ตกึพีพ่ยาบาลผูช้ว่ยพยาบาลพบวา่
มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบับคุลากรทกุคนในหอผูป้ว่ย พีพ่ยาบาล
มคีวามเตม็ใจและยนิดตีอ้นรบันกัศกึษาในการขึน้ฝกึปฏบิตัิ
งานบนหอผูป้ว่ย รวมทัง้ใหค้ำแนะนำในการฝกึปฏบิตัติา่งๆ
คอยดแูล เอาใจใสช่ว่ยเหลอืเปน็อยา่งดี โดยเฉพาะหวัหนา้

หอผูป้ว่ยทีส่อบถามทกุขส์ขุ ความเปน็อยู่ หรอืปญัหาความ
ไม่สบายใจต่างๆ เป็นระยะๆ รวมทั้งผู้ช่วยพยาบาลที่ให้
ความชว่ยเหลอืดา้นการปฏบิตังิานตา่งๆ ทำใหน้กัศกึษามี
ความสขุในการทำงาน รูส้กึเปน็บคุลากรคนหนึง่ของทมีใน
หอผูป้ว่ย
 5.5 ความรู้สึกต่อวิชาชีพการพยาบาลหลังจากผ่าน
การฝึกปฏิบัติในวิชาปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาลในโรง
พยาบาลศริริาช คอื 1) รูส้กึดแีละภาคภมูใิจมากตอ่วชิาชพี
พยาบาล เพราะเปน็วชิาชพีที่ไดช้ว่ยเหลอืผูอ้ืน่ทีม่คีวามทกุข์
ทำให้เห็นคุณค่าในตนเองและคุณค่าในวิชาชีพมากขึ้น
2) เปน็วชิาชพีทีต่อ้งมคีวามเสยีสละ อดทน มสีติ รบัผดิ
ชอบสงู ซือ่สตัย์ มคีวามเมตตากรณุา มมีนษุยสมัพนัธท์ีด่ี
นกึถงึประโยชนข์องสว่นรวมเปน็หลกั3)สามารถนำความรู้
และทกัษะในการพยาบาลไปใช้ในชวีติประจำวนัทัง้ในการ
ดแูลตนเองและครอบครวัเปน็วชิาชพีทีม่ปีระโยชนต์อ่สงัคม
และประเทศชาติ



ตารางที่1 การเปรยีบเทยีบประสบการณแ์ละทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาลของนกัศกึษาระหวา่งกอ่นและหลงัการจดั
   การศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงานจำแนกตามงานการพยาบาล

โดยรวม
งานการพยาบาลศลัยศาสตรแ์ละศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปดิคิส์
งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
งานการพยาบาลผา่ตดั
งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
งานการพยาบาลตรวจรกัษาผูป้ว่ยนอก
งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
งานการพยาบาลรงัสวีทิยา
งานการพยาบาลจกัษุโสตนาสกิลารงิซว์ทิยา



X
5.71
5.61
5.97
4.54
6.44
6.21
6.07
6.01
5.98

SD
1.46
1.38
1.47
1.52
1.01
1.34
1.47
1.11
0.91


X
7.98
7.68
7.84
8.80
7.96
8.09
7.62
8.86
7.52


SD
1.15
1.19
1.19
0.93
0.95
0.77
1.08
0.48
1.09


t


19.026
11.18
7.43
14.248
5.832
5.237
3.494
7.918
2.534

p


<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
.004

กอ่น หลงั

กลุม่ตวัอยา่ง



J Nurs Sci   Vol	31	No	4	October	-	December	2013	

Journal	of	Nursing	Science	��


ตารางที่2 การเปรยีบเทยีบเจตคตติอ่วชิาชพีพยาบาลของนกัศกึษาระหวา่งกอ่นและหลงัการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการ
   กบัการทำงานจำแนกตามงานการพยาบาล

โดยรวม
งานการพยาบาลศลัยศาสตรแ์ละศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปดิคิส์
งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
งานการพยาบาลผา่ตดั
งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
งานการพยาบาลตรวจรกัษาผูป้ว่ยนอก
งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
งานการพยาบาลรงัสวีทิยา
งานการพยาบาลจกัษุโสตนาสกิลารงิซว์ทิยา


X
3.69
3.70
3.63
3.76
3.80
3.65
3.71
3.70
3.50

SD
0.35
0.38
0.37
0.32
0.25
0.37
0.33
0.31
0.40


X
3.84
3.80
3.85
3.83
3.81
3.98
3.89
3.86
3.70


SD
0.36
0.41
0.32
0.31
0.29
0.31
0.27
0.48
0.25


t


4.461
1.749
3.433
0.872
0.377
3.308
1.579
0.939
1.461

p


<.01
.084
.001
.389
.711
.004
.132
.368
.194

กอ่น หลงั

กลุม่ตวัอยา่ง

ตารางที่3การเปรยีบเทยีบวฒุภิาวะทางอารมณข์องนกัศกึษาระหวา่งกอ่นและหลงัการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบั
   การทำงานจำแนกตามงานการพยาบาล

โดยรวม
งานการพยาบาลศลัยศาสตรแ์ละศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปดิคิส์
งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
งานการพยาบาลผา่ตดั
งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
งานการพยาบาลตรวจรกัษาผูป้ว่ยนอก
งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
งานการพยาบาลรงัสวีทิยา
งานการพยาบาลจกัษุโสตนาสกิลารงิซว์ทิยา


X
3.84
3.95
3.76
3.81
3.75
3.74
3.86
3.85
3.67

SD
0.31
0.32
0.37
0.24
0.21
0.29
0.32
0.18
0.34


X
4.01
4.10
3.99
3.91
4.02
3.93
3.98
3.95
3.86


SD
0.32
0.37
0.29
0.23
0.29
0.31
0.33
0.22
0.27


t


5.591
3.040
3.082
1.773
3.533
1.831
0.922
1.533
0.943

p


<.01
.003
.003
.085
.002
.083
.370
.154
.382

กอ่น หลงั

กลุม่ตวัอยา่ง

การอภิปรายผล
 นักศึกษามีความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพ
พยาบาลด้านประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาล เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกบัการทำงานอยา่งมนียัสำคญั (p< .05)แสดงวา่การ
จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้เรียน
การเปดิโอกาสใหท้ำงานเปน็สว่นหนึง่ของทมีการพยาบาล
ภายใต้การดูแลของพยาบาลประจำการ สามารถเตรียม
ความพรอ้มผูเ้รยีนในการเปน็พยาบาลวชิาชพี สอดคลอ้งกบั
ผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาว่า การฝึกปฏิบัติทำให้มี

ทักษะและความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเพิ่มขึ้น
สามารถคดิอยา่งเปน็ระบบ มคีวามรอบคอบในการทำงาน
ชว่ยใหม้คีวามพรอ้มในการประกอบวชิาชพีเนือ่งจากผูเ้รยีน
ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ได้รับการ
ถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณต์า่งๆ ในสถานการณจ์รงิ
จากพีพ่ยาบาล ผา่นการมปีฏสิมัพนัธต์อ่กนัในการใหค้วาม
ชว่ยเหลอื สอน แนะนำ และใหก้ำลงัใจ รวมทัง้มกีารแก้
ปญัหารว่มกนัระหวา่งทีม่กีจิกรรมการเรยีนรู้ ทำใหเ้กดิการ
เรยีนรูจ้ากการทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่เปน็การสรา้งความผกูพนั
ระหว่างพี่กับน้องบนหอผู้ป่วย สอดคล้องกับสุกิจ
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ทองพลิา14 ทีก่ลา่ววา่ การจดัใหน้กัศกึษาไดข้ึน้ปฏบิตังิาน
ภายหลงัการจบการศกึษาภาคทฤษฎแีลว้ทำใหน้สิติมคีวามรู้
ความเขา้ใจในเนือ้หา สามารถเชือ่มโยงความรูจ้ากทฤษฎีไป
สูก่ารปฏบิตัใินสถานการณจ์รงิ และควรมแีหลง่ฝกึปฏบิตัทิี่
เหมาะสมเอือ้ตอ่การฝกึภาคปฏบิตัดิว้ย
 หลังการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
นักศึกษาที่ขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยในงานการพยาบาล
อายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์งานการพยาบาลตรวจรกัษา
ผูป้ว่ยนอกมเีจตคตติอ่การประกอบวชิาชพีพยาบาลเพิม่มาก
ขึ้นกว่าก่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
อยา่งมนียัสำคญั (p < .05) สอดคลอ้งกบัผลการสะทอ้น
ความรู้สึกของนักศึกษาหลังผ่านการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติ
เสริมทักษะการพยาบาลว่า รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากต่อ
วิชาชีพพยาบาล เพราะเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความเสียสละ
อดทน มีสติ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เมตตา กรุณา นึกถึง
ประโยชนข์องสว่นรวมเปน็หลกัชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ทีม่คีวามทกุข์
ทำใหเ้หน็คณุคา่ในตนเองและคณุคา่ในวชิาชพีมากขึน้ อาจ
เนื่องมาจากการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลศิริราช ทำให้
นกัศกึษามทีกัษะในการปฏบิตักิารพยาบาลมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์
นักศึกษามี โอกาสไปดูงานที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักต่างๆ
ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนงานการ
พยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก นักศึกษาได้มี โอกาสฝึก
ทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาลเพิม่เตมิมากขึน้ในดา้นการคดั
กรองผูป้ว่ย การประเมนิความผดิปกตขิองผูป้ว่ย การระบุ
ตวัผูป้ว่ย การตรวจ EKG รวมทัง้การใชร้ะบบการบนัทกึ
เป็นต้น จึงทำให้เกิดความพึงพอใจในการให้การพยาบาล
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของสมศรีทาทานและอมัพรยานะ15ทีพ่บวา่ทกัษะปฏบิตัิ
การพยาบาลมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัทศันคตติอ่วชิาชพี
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นงานการพยาบาล
อืน่ๆทีพ่บวา่เจตคตไิมเ่ปลีย่นแปลงนัน้อาจเกดิจากการจดั
สภาพแวดลอ้มและประสบการณก์ารปฏบิตักิารพยาบาลที่
ไมม่คีวามแตกตา่งจากเดมิอยา่งชดัเจน เพราะเจตคตแิละ
การเรียนรู้จากการทำงานนั้นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประสบการณท์ีม่คีวามเขา้ใจของตวัผูเ้รยีน ความมเีหตมุผีล
หรือความคิดเชิงตรรกะ โดยผ่านการทำงานซึ่งทำให้
ประสบการณน์ัน้มคีวามหมาย16

 ความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาลด้าน

วฒุภิาวะทางอารมณพ์บวา่ หลงัการจดัการศกึษาเชงิบรูณา
การกับการทำงาน นักศึกษาที่ขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยใน
งานการพยาบาลศลัยศาสตรแ์ละศลัยศาสตรอ์อร์โธปดิคิส์
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ และ
งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีวุฒิภาวะทาง
อารมณเ์พิม่มากขึน้อยา่งมนียัสำคญั (p< .05)อาจเปน็ผล
เนื่องจากนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่ตน
สนใจและปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ตน
คุ้นเคย ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
จากพี่พยาบาลที่เป็นต้นแบบ จึงช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ ทกัษะและความรูส้กึในการสรา้งรปู
แบบที่เหมาะสมของตนเองได้ทันที จึงมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์มากขึ้น สำหรับงานการพยาบาลผ่าตัด งานการ
พยาบาลตรวจรกัษาผูป้ว่ยนอก งานการพยาบาลกมุารเวช
ศาสตร์ งานการพยาบาลรงัสวีทิยา งานการพยาบาลจกัษุ
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ซึ่งพบว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์
ไม่เปลี่ยนแปลงนั้น อาจเกิดจากนักศึกษาไม่มีหรือมี
ประสบการณน์อ้ยในการปฏบิตัพิยาบาลทีผ่า่นมาในงานการ
พยาบาลเหลา่นี้ ดงันัน้จงึตอ้งใชเ้วลาในการปรบัตวัเพือ่การ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ทำให้ขาดความสามารถในการทำกิจกรรม
ได้เองตามธรรมชาติ ส่งผลให้วุฒิภาวะทางอารมณ์
ไมเ่ปลีย่นแปลง17
 การสะทอ้นผลการปฏบิตังิานเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบั
การทำงานในวิชาชีพการพยาบาลจากบันทึกการเรียนรู้
พบวา่ นกัศกึษาไดเ้รยีนรูบ้ทบาทหนา้ทีข่องพยาบาล และ
เทคนคิในการปฏบิตักิารพยาบาลมากขึน้ เกดิทกัษะในการ
คดิวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหา ทกัษะในการสือ่สาร สามารถ
ทำงานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหอผู้ป่วย
และมีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ทำให้มีความ
พรอ้มในการประกอบวชิาชพี ดงันัน้สิง่สำคญัในการพฒันา
ระบบการจดัการศกึษาเพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามพรอ้มในการ
ประกอบวิชาชีพทั้งในด้านประสบการณ์และทักษะการ
ปฏบิตักิารพยาบาลวฒุภิาวะทางอารมณ์และเจตคตติอ่การ
ประกอบวชิาชพีพยาบาลคอื สถาบนัการศกึษาและแหลง่ฝกึ
ปฏบิตัติอ้งมคีวามรว่มมอืทีด่ตีอ่กนัในการจดัการศกึษาและ
วางนโยบายร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน การจัด
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยมีพี่พยาบาล
ถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณต์า่งๆ จากสถานการณจ์รงิ
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การไดร้บัโอกาสในการฝกึทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาลตา่งๆ
และการเพิม่ประสบการณก์ารดงูานการพยาบาลอืน่ทีผู่เ้รยีน
สนใจนอกเหนอืสถานทีฝ่กึปฏบิตังิาน การจดัการศกึษาเชงิ
บรูณาการกบัการทำงานโดยองคป์ระกอบเหลา่นี้ เปน็การ
เตรยีมความพรอ้มบณัฑติทีจ่บออกมาใหส้ามารถทำงานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของปานเพชร
ชนินิทร และวเิชษฐ์ พลายมาศ9 ทีพ่บวา่ ปจัจยัแหง่ความ
สำเรจ็ของการบรหิารจดัการดา้นการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ
กบัการทำงาน ประกอบดว้ย ปจัจยัเชงิความรว่มมอื 3 ส
ไดแ้ก่ สถานศกึษา สถานประกอบการ และสมาคมวชิาชพี
และปัจจัยเชิงการบริหารจัดการ 6 ด้าน คือ หลักสูตร
การเรยีนการสอน ผูเ้รยีน ผูส้อน สถานประกอบการ และ
การเงนิ

ข้อจำกัดในการวิจัย
 การวจิยัในชัน้เรยีนนี้ใชร้ปูแบบการศกึษากลุม่เดยีววดั
ก่อนและหลังการทดลอง เนื่องจากวิชาปฏิบัติเสริมทักษะ
การพยาบาล เป็นวิชาสุดท้ายในการศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจึงต้องเลือกใช้นักศึกษาที่มีอยู่จริงในชั้นเรียน
ทั้งหมดจำนวน 287 ราย ไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แต่
เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัการทำงานหลงั
การทดลอง

ข้อเสนอแนะ
 1.การจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำงานเพือ่
เตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเปน็อยา่งดี ไดแ้ก่ องคก์รผูผ้ลติบณัฑติ
องคก์รผู้ใชบ้ณัฑติและนกัศกึษา
 2.การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
สามารถเพิม่ความพรอ้มตอ่การประกอบวชิาชพีพยาบาลให้
แกผู่เ้รยีน แตย่งัไมเ่พยีงพอในระดบัทีผู่้ใชบ้ณัฑติตอ้งการ
ดงันัน้จงึควรเพิม่ระยะเวลาในการฝกึปฏบิตัหิรอืเพิม่การจดั
สถานการณใ์นการฝกึทกัษะปฏบิตักิารพยาบาล
 3.การวจิยัครัง้ตอ่ไป ควรศกึษารปูแบบความรว่มมอื
ในการเรยีนการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่พฒันาทกัษะเชงิวชิาชพี
หรือศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานในวชิาอืน่ของการสอนภาคปฏบิตัิ
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