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บทคัดย่อ 

 วิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเตรียม
ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยอย่างมีแบบแผน โดยเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวล
ในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการเตรียมความพร้อม ศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยและความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาล
บนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี  มีจ านวน 108   ราย ของปีการศึกษา 2559  กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการฝึกปฏิบัติ โดยมีระยะเวลา 1 สัปดาห์  จ านวน 30 ชั่วโมง    เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วยแบบสอบถามความวิตกกังวลในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย  และแบบประเมินความพร้อมใน
การปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยส าหรับนักศึกษาพยาบาล  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 - 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบ t-test  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1.นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยหลังการเตรียม
ความพร้อมต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยก่อนการเตรียมความพร้อม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

2.นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.05 , S.D.= .35) 

3.ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง (
x = 4.05 ,S.D.= .35)    
 การเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยส าหรับนักศึกษาพยาบาล อาจารย์ผู้สอนควร
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีเวลาในการทบทวนและฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพิ่มขึ้น 

ค าส าคัญ:  การเตรียมความพร้อม, ความวิตกกังวล, การฝึกปฏิบัติการพยาบาล, นักศึกษาพยาบาล 
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Abstract 
The quasi - experimental  research   aimed  to  test  the  effect of readiness preparation 

for nursing  practice  in  ward  and  to compare  the level  of  anxiety  of  nursing  student  
before  and  after experiment,   to study  the level of  nursing student  ,  stratification  andnursing 
practice readiness. The samples were 108 nursing students of Borommarajonnani college of 
Nursing, Ratchaburi, year 2 of the academic year 2011. All subject received the readiness 
preparation of nursing practice for  1 week. 

The  instruments used for collecting data was questionnaire, those have cronbach’s 
alpha coefficients 0.77-0.90. Data  analysis involved descriptive statistics such as frequency, 
percentage, standard deviation, and t- test.The results were as follows : 

1) The mean  score  of  anxiety  of  nursing  students   after experiment  were 
significantly  lower  than  before  the experiment   at < 0.001 level 

2) Nursing students  ,stratification  of   readiness preparation for nursing  practice  in  
ward  was  in high level .( x = 4.05 , S.D.= .35) 

3) The nursing practice readiness of nursing students  was in  middle level. ( x = 4.05 
,S.D.= .35)   
This study  result  suggested that the model  of  readiness  preparation  for nursing 

practice in ward may reduce anxiety among nursing students. The teachers who taught in this 
subject must to fine some method for more confidence in nursing practice of the student that 
skill should be provided especially in practice areas in order to benefit for student nurses and 
patients. 
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บทน า 
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เป็น

หัวใจส าคัญของการศึกษาพยาบาลท่ีจะน าไปสู่การ
ดูแล (caring)และการปฏิบัติการพยาบาล (nursing 
care) ได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายและความ
ต้องการของผู้รับบริการ [1] การฝึกภาคปฏิบัติ เป็น
สิ่งส าคัญท่ีช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในทาง
ปฏิบัติการพยาบาล เพราะเป็นการศึกษาท่ีต้องลง
มือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
นอกจากน้ียั งเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้มี
ความคิดอิสระ ส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ [2] 

การจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้
สิ่ งใดๆน้ันสิ่ งส าคัญคือความพร้อม เพราะถ้ า
นักศึกษามีความพร้อมท้ังความรู้ร่างกาย และจิตใจ
ใ นก า ร เ รี ย น รู้ ก็ จ ะ ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ ไ ด้ เ ร็ ว  
มีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ   ความพร้อมของผู้เรียนถือเป็นสิ่งท่ี
ส าคัญท่ีมีผลต่อระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน   ผู้สอน
ต้องสอนเมื่อผู้เรียนมีความพร้อม [3]  ดังน้ันการ
เตรี ยมนักศึกษาให้มีความพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยมีความจ าเป็น 
และส าคัญอย่างยิ่ง  การฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ในห้องสาธิตการพยาบาล  ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และฝึกหัดให้มีประสบการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น อันจะส่งผลให้
นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
จริงบนหอผู้ป่วย การฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย
นักศึกษาต้องเตรียมความรู้ภาคทฤษฎี และต้อง
เตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจ คือ
ร่างกายต้องแข็งแรง มีความคล่องตัว มีความอดทน 
มีการปรับตัว ให้เข้ากับบุคลากรและสิ่งแวดล้อมใหม่ 
ๆ ถ้านักศึกษาปรับตัวได้  จะมีความพึงพอใจในการ
ฝึกปฏิบัติงาน มีความสุข ประสบผลส าเร็จใน
การศึกษา สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้านักศึกษาปรับตัวไม่ได้จะเกิดความ
คับข้องใจ ความรู้สึกขัดแย้งในใจ ความทุกข์ใจ เกิด
ความวิตกกั งวลและความเครี ยด มีผลท าให้
ประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยลดลง [4] ดังน้ันการ

จัดการศึกษาภาคปฏิบัติ ครูต้องจัดประสบการณ์
การเรียนรู้จากสภาพหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงเพื่อให้
นักศึกษาได้เห็น สังเกตและลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง และยังเป็นการเตรียมให้นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติอย่างมีทักษะและ
มีความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วย 
ตลอดจนให้การพยาบาลผู้ป่วยซ่ึงจะส่งผลท าให้
นักศึกษาพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลเยี่ยงวิชาชีพ
วิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล 
เป็นวิชาในหลักสูตรการศึกษาพยาบาล หมวด
วิชาชีพเฉพาะมีการจัดเรียนการสอนโดยการฝึก
ภาคปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาประยุกต์
และเชื่อมโยงความรู้  แนวคิดทฤษฎี  หลักการ
พยาบาลมาใช้ ในการปฏิบัติ การพยาบาลแก่
ผู้รับบริการในสถานการณ์จริง การจัดการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยซ่ึงเป็น
การฝึกปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วยเป็นครั้งแรกของ
นักศึกษาพยาบาลภายหลังท่ีได้เรียนวิชาหลักการ
และเทคนิคการพยาบาลซ่ึงเป็นการเรียนภาคทฤษฎี
และภาคทดลองในห้องปฏิบัติการพยาบาลในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา จากประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติในวิชาปฏิบัติหลักการและ
เทคนิคทางการพยาบาลท่ีผ่านมา พบว่าอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาท่ีขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในระยะแรก ได้แก่ ปัญหา
ทางด้านผู้ป่วยและญาติท่ีมีความต้องการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคมท่ีแตกต่างกัน ไม่
มั่นใจในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติการ
พยาบาล ปัญหาด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญหาด้านความไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมบนหอ
ผู้ป่วย ปัญหาด้านอาจารย์นิเทศ และปัญหาด้าน
สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน จากปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆดังกล่าวส่งผลต่อการฝึกปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วยของนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะต้องใชทั้กษะและ
ความสามารถหลายประการ และจากการศึกษาวิจัย
ท่ีผ่ านมาพบว่าการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในด้าน
ต น เ อ ง  ด้ า น ผู้ ส อ น ภ า ค ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ด้ า น
สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการ
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ฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยของนักศึกษา
พยาบาล [5]   
 คณะผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิค
การพยาบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
อย่างมีแบบแผนส าหรับนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงเป็น
การเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึ ก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยโดยได้มีการชี้แจง
ประมวลรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน ตาราง
การฝึกปฏิบัติ ใบงานและการวัดและประเมินผล
รายวิชาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม เข้ารับการ
ปฐมนิเทศหอผู้ป่วย ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมน้ีได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองและ
ปรับปรุงกิจกรรมท่ีจะช่วยพัฒนาให้นักศึกษามีความ
พร้อมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ และทักษะใน
การปฏิบัติงานรวมท้ังได้รับการปฐมนิเทศจาก
โรงพยาบาลและหอผู้ป่วยที่เป็นแหล่งฝึก ตลอดจน
ได้รู้ เรียนรู้การท างานและสร้างความคุ้นเคยกับ
บุคลากรบนหอผู้ป่วยก่อนการปฏิบัติงานจริง ดังน้ัน
คณะผู้วิจัยจึงท าการศึกษาผลการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยอย่างมีแบบ
แผนส าหรับนักศึกษาพยาบาลว่าจะส่งผลช่วยลด
ความวิตกกังวลในการปฏิบัติการพยาบาลหรือไม่ 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติการพยาบาลน้ีอย่างไรและนักศึกษามี
ความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
ในระดับใด เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆจากการฝึกภาคปฏิบัติ 
สามารถยอมรับและปรับตัวกับปัญหาต่างๆท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น มีเจตคติท่ีดี สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลในการฝึก
ภาคปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เปรียบเทียบคะแนนความวิตก
กังวลในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอ
ผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลก่อน
และหลังการเตรียมความพร้อม 

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เตรี ยมความพร้อมในการฝึ ก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
ของนักศึกษาพยาบาล 

3) เพื่ อ ศึกษาความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
ของนักศึกษาพยาบาล  

สมมติฐานการวิจัย 
- คะแนนความวิตกกังวลในการฝึกภาคปฏิบัติบน
หอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลหลังการเตรียม
ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลลดลง 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาผลการเตรียม
ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผู้ป่วยส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี
ท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  โดย
การเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลในการฝึก
ภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล 
ก่อนและหลังการเตรียมความพร้อม ศึกษาความ
พึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยของนักศึกษา
พ ย า บ า ล  ศึ ก ษ า ค ว า ม พ ร้ อ ม 
ในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่ วยของ
นักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี   จ านวน  108  คนท่ีฝึก
ปฏิบัติวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล   

ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
 การเตรียมความพร้อมในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีแบบแผน หมายถึง 
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในด้ านความรู้   ด้ านเจตคติและการ
ปฏิบัติการพยาบาลก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ในวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีท่ี 2 ภาค
เรียนท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
ซ่ึงรูปแบบดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้พัฒนาและสร้าง
ขึ้นเองภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ1)
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การปฐมนิเทศชี้แจงประมวลรายวิชาและระเบียบ
ในการฝึกปฏิบัต ิ2)การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยได้แก่
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านความรู้  
กิจกรรมเสริมสร้างพลังในการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วย,กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติ 
การพยาบาล  3) การสร้ า งสัมพันธภาพและ
ความคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  4)การ
เตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมในคลินิกโดย
ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ รวม 30 ชั่วโมง  
 ความวิตกกังวลในการฝึกภาคปฏิบัติ
บนหอผู้ป่วย หมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษา
พยาบาลโดยมีความรู้สึกไม่สบายใจ กังวลใจ 
วุ่นวายใจ กลัว ไม่มั่นใจท่ีมีต่อเหตุการณ์ท่ียังไม่
เกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในวิชา
ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลซ่ึงวัดโดย

ใช้ แบบสอบถามความวิตกกั งวลในการฝึ ก
ภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ความพึงพอใจต่อการเตรียมความ
พร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 
หมายถึงความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจท่ีเกิดขึ้นภายหลัง
การได้ รั บการ เตรี ยมความพร้อมในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยอย่างมีแบบแผน
ของนักศึกษาพยาบาล  ซ่ึงวัดโดยใช้แบบสอบถาม
ท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาล
บนหอผู้ป่วย  หมายถึง ความพร้อมในด้านความรู้ 
ด้านเจตคติ และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ใน
การฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี2 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
นักศึกษาพยาบาล 

ชั้นปีที่ 2 
 

ผลการเตรียมความพร้อม 
-ความวิตกกังวลในการฝึก
ภาคปฏิบัตบินหอผู้ปว่ย 
-ความพึงพอใจต่อการเตรียม
ความพร้อมในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผู้ป่วย 
- ความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผู้ป่วย 
 

แบบแผนการเตรยีมความพร้อมในการฝึก
ปฏิบตัิการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 

ประกอบดว้ย  4    กิจกรรม 
1.การปฐมนิเทศ ชี้แจงประมวลรายวิชา และ
ระเบียบในการฝึกปฏิบัต ิ
2. การเตรียมความพร้อมนกัศึกษาในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยได้แก ่
2.1กิจกรรมการเตรียมความพรอ้มด้านความรู้          
2.2 กิจกรรมเสริมสร้างพลังในการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผูป้่วย 
2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการพยาบาล  
3.  การสร้างสัมพันธภาพและความคุ้นเคยกับ
อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิ
4.  การเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมใน
คลินกิ (โดยใช้ระยะเวลา  1 สัปดาห์ รวม 30 
ชั่วโมง) 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
วิ จั ยครั้ ง น้ี เ ป็ นการวิ จั ยกึ่ ง ทดลอง 

( Quasi-Experimental  Research)  แ บบก ลุ่ ม
เดียววัดก่อนและหลังการทดลอง   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ ใน
การศึกษาวิจัยครั้ ง น้ี   ท้ังประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
จ านวน 108 คนท่ีฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติหลักการ
และเทคนิคการพยาบาล  
 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี  
ประกอบด้วยเครื่องมือ   2 ชุด คือ  

1. เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ด า เ นิ น ก า ร
ทดลองวิจัย ได้แก่   แบบแผนการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
ประกอบไปด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม โดยใช้เวลา  
1 สัปดาห์ รวม 30 ชั่วโมง ดังน้ี กิจกรรมท่ี 1 
ปฐมนิเทศชี้แจงประมวลรายวิชา และระเบียบใน
การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมท่ี 2 เตรียมความพร้อม
นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
แบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย   
1) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านความรู้  
ได้แก่การสอบ  pre-clinic การทบทวนความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล การเขียนแผนการ
พยาบาล (nursing care plan) การสืบค้นข้อมูล
ท า ง  Internet แ ล ะ รู ป แ บ บ แ ล ะ แ น ว ท า ง 
การเรียนการสอนในคลินิก เช่น nursing care 
conference   เป็นต้น 2) กิจกรรมเสริมสร้างพลัง
ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยได้แก่
กิจกรรมการเสริมสร้างพลังใจ, กิจกรรม “เรียนรู้
จากเรื่องเล่า ประสบการณ์การปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่ วยจากรุ่นพี่ ” ,กิจกรรม “พี่พาน้อง ไปดู  
assignment” 3)กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการ
พยาบาล ได้แก่ การอาบน้ าแบบสมบูรณ์บนเตียง ,
การฉีดยาชนิดต่างๆการให้อาหารทางสายยาง การ
ตรวจวัดสัญญาณชีพ การดูดเสมหะ การสวน
ปัสสาวะการท าแผลชนิดต่างๆ เทคนิคการป้องกัน
การติดเชื้อเช่น การล้างมือ การใส่ถุงมือปราศจาก

เชื้ อ  การ เปิด -ปิดของสะอาดปราศจากเชื้ อ 
และอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการโดยมีอาจารย์ช่วยให้
ค าแนะน า กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
และความคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
และกิ จ กรรม ท่ี  4  เ ตรี ยมค วามพร้ อมด้ าน
สภาพแวดล้อมในคลินิก ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ
และพบผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลท่ีเป็นแหล่งฝึก
และเยี่ยมชมหอผู้ป่วยและสถานท่ีต่างๆของ
โรงพยาบาลและการปฐมนิเทศหอผู้ป่วยและสร้าง
ความคุ้นเคยกับบุคลากรในหอผู้ป่วยท่ีเป็นแหล่ง
ฝึก โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยแนะน าการบริหารงานบน
หอผู้ป่วย ประเภทผู้ป่วย บุคลากร แนวทางการ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยตลอดจนแนะน าสถานท่ี
ต่าง ๆ ในหอผู้ป่วย  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
คณะผู้วิจัยน าแบบแผนการเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล ในวิชาปฏิบัติหลักการและ
เทคนิคการพยาบาลให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นอาจารย์
พยาบาล ท่ี เป็นผู้ สอนภาคปฏิบัติ วิ ชาป ฏิบัติ
ห ลั ก ก า ร และ เทค นิคก า ร พย าบา ล  และ มี
ประสบการณ์ในการสอนและนิเทศการปฏิบัติ
ทักษะการพยาบาลพื้นฐานเป็นเวลาตั้งแต่ 10 ปี
ขึ้นไป จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
ตรงในเ น้ือหาและความครอบคลุมและความ
เหมาะสม จากน้ันคณะผู้วิจัยน าเครื่องมือมา
พิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัยครั้งน้ี  มี 3  ชุดคือ 
 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามความวิตกกังวลใน
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่ วยของ
นักศึกษาพยาบาลซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบ่งเป็น 3 
ประเด็น ได้แก่ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผู้ป่วยและ
ความสา มา รถ ใ นก า รปฏิ บั ติ ก า ร พย าบา ล 
สภาพแวดล้อมในหอผู้ป่วย และอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติในแหล่งฝึก มีจ านวน 20 ข้อ มีลักษณะ
เป็นมาตรส่วนประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert  
Rating Scale)  4 ระดับ  มีเกณฑ์การให้คะแนน  
ดังน้ีคือ มากท่ีสุดให้ 4 คะแนน , พอควร ให้ 3 
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คะแนน, บ้างเล็กน้อย ให้ 2 คะแนน และไม่มีเลย 
ให้ 1 คะแนน 

ชุดท่ี 2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาล
บนหอผู้ป่วย  ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย จ านวน 10 
ข้อ และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
ส าหรับนักศึกษาจ านวน 8 ข้อ รวม 18 ข้อ โดยให้
นักศึกษาประเมินด้วยตนเองภายหลังสิ้นสุดการใช้
แบบแผนการ เตรี ยมความพร้อมในการฝึ ก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย แบ่งเป็น  5  
ระดับ ดังน้ี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยท่ีสุด  
 การแปลคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษา  แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามช่วงการกระจาย
ข้อมูลค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังต่อไปน้ี 
4.51 - 5.00  หมายความว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
3.51- 4.50   หมายความว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
2.51- 3.50   หมายความว่ามีมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง1.51-2.50    หมายความว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ต่ ากว่า  1.50  หมายความว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัน้อยท่ีสุด 

ชุดท่ี 3 เป็นแบบประเมินความพร้อมใน
การปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล  ท่ีผู้ วิ จัยสร้างขึ้นเอง เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความพร้อมใน
การปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยมีจ านวน 17 
ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale)  4 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
ดัง น้ี4 หมายถึ ง ปฏิบัติกิจกรรมน้ันทุกครั้ ง3 
หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมน้ันบ่อยครั้ง2 หมายถึง 
ปฏิบัติกิจกรรมน้ันนาน ๆ ครั้ง  และ 1 หมายถึง 
ไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมน้ันเลย 

 การแปลผลคะแนนความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย ดังน้ี 
 คะแนนเฉลี่ย  3.01 - 4.00   หมายความ
ว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลในระดับ
มาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.01 - 3.00   หมายความ
ว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลในระดับ
ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 2.00   หมายความ
ว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลในระดับ
น้อย 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ของแบบสอบถามท้ัง 3 ชุดท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  ได้ผ่านการตรวจสอบความ
ตรง เชิ ง เ น้ื อหา ( Content  Validity)     โ ดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
ซ่ึงเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล  และมีประสบการณ์ในการ
สอนและนิเทศการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเป็น
เวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 3 ท่าน  และได้
ปรับปรุงแก้ไขความตรงตามเน้ือหาและความ
ชัดเจนด้านภาษาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
และผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
นัก ศึกษาพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ตชั้ นปี ท่ี  2       
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จ านวน 30 
คน ตรวจสอบความเ ท่ียง  (Reliability)  ของ
แบบสอบถามโดยใช้ วิ ธีสั มประสิทธิ์ แอลฟา 
ของครอนบาค (Conbrah,s Alpha Coefficient)  
ซ่ึงได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบสอบถาม
เท่ากับ .90, .83 และ .77 ตามล าดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการดังน้ี 
1. แจ้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยและประโยชน์
ท่ีจะได้รับจากการวิจัย โดยแจ้งให้กลุ่มตัวอย่าง
รับทราบและให้แสดงความยินยอมในการเป็นกลุ่ม
ตัวย่างในการวิจัย  รวมท้ังแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลน้ัน
จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อตัวนักศึกษาท้ังสิ้น แต่
จะน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการ
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จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติหลักการ
และเทคนิคการพยาบาลและ ขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถาม  

2. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความ
วิตกกังวลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผู้ป่วยด้วยตนเองก่อนการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย ผู้วิจัยด าเนิน
กิ จกรรมการ เ ตรี ยมความพร้ อม ในการฝึ ก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยส าหรับนักศึกษา
พยาบาลใช้ระยะเวลา 30 ชั่วโมงเป็นห้องเรียนรวม
และแบ่งกลุ่มย่อยตามกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อม และภายหลังการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเสร็จสิ้นประเมินความวิตก
กังวลซ้ าและให้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาล
บนหอผู้ป่วย  และแบบประเมินความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยส าหรับนักศึกษา
พยาบาล  คณะผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามเพื่อให้
ได้ครบจ านวนได้รับแบบสอบถามกลับคืนท้ังหมด 
108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3 .น า แบบสอบถ าม ท่ี ไ ด้ รั บ คืน ไป
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล 

4. น าข้อมูลท่ีได้มาบันทึกเพื่อน าไป
วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ี
ได้มาวิ เคร าะห์ โดย โปรแกรมคอมพิว เตอร์  
ตามล าดับดังนี ้

1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง น ามา
แจกแจงความถี่ และค านวณค่าร้อยละ 

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตก
กังวลก่อนการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยของ
นักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการ 
เตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
บนหอผู้ป่วยโดยใช้การทดสอบที (Pair t-test) 

3. คะแนนความพึงพอใจต่อการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
ของนักศึกษาพยาบาล โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     4. ระดับความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาล
บนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูล ท่ัว ไปของกลุ่ มตัวอย่ า ง
นักศึกษาพยาบาล 

ท้ังหมดจ านวน 108  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถึง
ร้อยละ 91.67 เหตุผลท่ีเข้ามาเรียนพยาบาลมาก
ท่ีสุดคือจบแล้วมีงานท าร้อยละ 49.07 มีเจตคติต่อ
วิชาชีพพยาบาลในระดับชอบและชอบมากเท่ากับ
ร้อยละ 61.12   

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตก
กั งวลในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่ วย ของ
นักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการเตรียมความ
พร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 
ดังตาราง 1 
 

 
Table 1  Comparative of Nursing students’ Anxiety score in clinical setting at pre and post 
preparing (n = 108) 
 
Anxiety score in 
clinical setting 

x  S.D. t p-value 

Pre - Preparing 55.01 9.51 9.39 .000 
Post – Preparing 44.84 9.44   

 
จากตาราง 1  พบว่า คะแนนเฉลี่ยความ

วิตกกังวลในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยของ
นักศึกษาพยาบาล ก่อนการเตรียมความพร้อม
เท่ากับ 55.01 แต่หลังการเตรียมความพร้อม
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คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลในการฝึกภาคปฏิบัติ
บนหอผู้ป่วยเท่ากับ  44.84   เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลในการฝึกภาคปฏิบัติ
บนหอผู้ป่วยระหว่างก่อนการเตรียมความพร้อม
กับหลังการเตรียมความพร้อม ด้วยสถิติ t-test  
พบว่า ภายหลังการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
พยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลในการฝึก
ภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยความ

วิตกกังวลในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยก่อน
การเตรียมความพร้อม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 

2. ความพึงพอใจต่อการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยของ
นักศึกษาพยาบาลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.05 ,S.D.= .35) ดังตาราง 2 

 
Table 2 Mean and standard deviation of satisfaction score to the nursing practice preparing in 
the clinical setting (n = 108) 

Item Opinion Readiness Level 

x  S.D. 

1. The importance of preparing before having practice at the clinical setting. 3.85 .40 Much 
2. You got strongly preparing before having practice at the clinical setting. 3.08 .63 Moderate 
3. You have more self confidence when you had nursing care patients. 2.96 .63 Moderate 
4. You pay more attentions to have practice at the clinical setting. 4.29 .70 Much 
5. You assured to do nursing care plan. 3.17 .72 Moderate 
6. You knew what to do when you had practice at clinical setting.  3.47 .73 Moderate 
7. You have better relations with the senior nursing students in the 

preparing period. 
4.05 .90 

Much 
8. Your instructors had more caring to you.  4.58 .67 Most 
9. You are enthusiastic in nursing care practice. 3.58 .76 Much 
10. You satisfied to participate in the preparing program. 4.34 .69 Much 
11. Orientation about course design and learning activities. 4.48 .57 Much 
12. Orientation about health service and clinical setting. 4.33 .68 Much 
13. Special lecture “Guide line for precaution in nursing practice.” 4.31 .68 Much 
14. Pre – clinic testing 4.35 .65 Much 
15. Orientation by clinical instructors. 4.55 .63 Most 
16. Review nursing knowledge before having practice at the clinical setting. 

(Nursing care plan writing, How to search data, Process of Nursing Care 
conference) 

4.37 .71 

Much 
17. Review nursing practice before having practice at the clinical setting. 4.40 .71 Much 
18. Senior nursing student coach to study in case assignment. 4.50 .59 Much 

 Total 4.05 .35 Much 
 
จากตาราง 2 พบว่า คะแนนความพึง

พอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.05, 

S.D. = .35) โดยข้อรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ท่านรู้สึกว่าอาจารย์ดูแลเอาใจนักศึกษาเป็นอย่างดี
อยู่ ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.58, S.D. =  .67) 
และข้อรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านรู้สึกมั่นใจ
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ในการปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยอยู่ในระดับ
ป า น ก ล า ง  ( x = 2.96 , S.D. = .63) 
3. ความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอ

ผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.85, S.D. = .33) ดัง
ตาราง 3 

Table 3    Mean and standard deviation of readiness score about nursing practice at clinical 
setting in nursing students by item. (n = 108) 

Item Opinion Readiness Level 

  x  S.D.  

1. You have read for reviewing knowledge before go to have nursing practice. 2.58 .67 Moderate 
2. You have read for reviewing knowledge in specialty area before go to have 

nursing practice. 
2.88 .69 

Moderate 
3. You have read the advice how to learn in the clinical from handbook 

before go to have nursing practice. 
2.64 .65 

Moderate 
4. You borrowed the books from library for knowledge preparing. 3.06 .80 Much 
5. You had consulting with instructors about the nursing skill. 2.44 .80 Moderate 
6. You are enthusiastic to study case assignment.  2.36 .73 Moderate 
7. You have consultation with the senior nursing students about how to study 

the case assignment. 
2.94 .81 

Moderate 
8. You have planned to study the data from case assignment. 3.12 .67 Much 
9. You did nursing care plan immediatly after you received the case 

assignment. 
3.15 .82 

Much 
10. You did the  nursing care plan and passed the  instructors proving before 

start to do nursing care.  
3.43 .65 

Much 
11. You did the nursing care plan in completely for pre – conference activity. 2.75 .64 Moderate 
12. You asked the data and how to set the patient’s problems with your 

friends or senior nursing students. 
2.93 .77 

Moderate 
13. You had practiced nursing procedure before go to have nursing practice at 

clinical. 
2.21 .56 

Moderate 
14. You had more knowledge searching in case of your assignment was on 

respirator or special equipments. 
2.68 .86 

Moderate 
15. You had more knowledge searching for laboratory interpreting and the 

detail of medicine in your case assignment. 
3.25 .75 

Much 
16. You reviewed the nursing care plan and reassessment before doing nursing 

care. 
2.81 .83 

Moderate 
17. You prepared your materials in readiness for clinical practice. 3.21 .94 Much 

 รวม 2.85 .33 Moderate 

จากตาราง 3 พบว่าความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยของนักศึกษา
พยาบาลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x =2.85, S.D.= .33) โดยข้อรายการท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการวางแผนพยาบาลล่วงหน้า

ก่อนขึ้นปฏิบัติงานส าหรับส่ งอาจารย์ เพื่อให้
อาจารย์ประเมิน อยู่ในระดับมาก ( x = 3.43,  

S.D. = .65)  รองลงมาคือมีการค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลค่าผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการยาท่ีผู้ป่วยได้รับและโรคของผู้ป่วยท่ี
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ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ( x

=3.25,S.D.=.75) และข้อรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ มีการฝึกซ้อมทักษะการพยาบาลก่อนขึ้น 
ฝึกปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.21, 
S.D. =  .56) 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ผู้ วิ จั ย ส รุ ป แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย ผ ล ต า ม
วัตถุประสงค์การวิจัยดังน้ี 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความวิตก
กั งวลในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่ วยของ
นักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการ 
เตรียมความพร้อม พบว่าคะแนนเฉลี่ยความวิตก
กั งวลในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่ วยของ
นักศึกษาพยาบาลหลังการเตรียมความพร้อมมี
คะแนนเฉลี่ยวิตกกังวลในการฝึกภาคปฏิบัติบนหอ
ผู้ป่วยต่ ากว่าก่อนการเตรียมความพร้อม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน ท้ังน้ีเน่ืองด้วยแบบแผนการตรียมความ
พร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น  เป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ 
ด้านเจตคติ และด้านทักษะในการปฏิบัติการ
พยาบาล เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยและ ช่วยลดความ
วิตกกังวลจากการฝึกภาคปฏิบัติ โดย ใช้ระยะ 
เวลา 1 สัปดาห์จ านวน 30  ชั่วโมงประกอบด้วย 4 
กิจกรรมหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมท่ี 1 การ
ปฐมนิเทศชี้แจงประมวลรายวิชา และระเบียบใน
การฝึกปฏิบัติ  กิจกรรมท่ี  2 การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบน
หอผู้ป่วยได้แก่กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้  กิ จกรรม เสริ มสร้ า งพลั ง ในการฝึ ก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย กิจกรรมพัฒนา
ทักษะปฏิบัติการพยาบาล กิจกรรมท่ี 3 การสร้าง
สัมพันธภาพและความคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้สอน
ภ า คปฏิ บั ติ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ท่ี  4 ก า ร เ ต รี ย ม 
ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมในคลินิก ซ่ึงท้ัง  4  
กิจกรรม   เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีครอบคลุม

ถึง เรื่ อง ท่ี เป็นปัจจัยหรืออุปสรรคต่อการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยของนักศึกษา
พยาบาล ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความวิตกกังวล  
ได้แก่ ลักษณะผู้ป่วยและญาติ เครื่องมือเครื่องใช้ 
และสิ่ งแวดล้อมในหอผู้ป่ วย อาจารย์ นิ เทศ 
และเพื่อนร่วมงาน  ความพร้อมของนักศึกษาด้าน
ความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติการพยาบาล 
[6][7][8] ซ่ึง ในการจัดกิจกรรม อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ร่ วมกัน ท าให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้และ
รับทราบข้อมูล ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น  
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม การใช้กรณีศึกษา  
การอภิปรายในชั้นเรียน  เรียนรู้จากเรื่องเล่าโดย
อาจารย์ เล่ าประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่ วย
สอดแทรกเจตคติท่ีดีในการพยาบาลผู้ป่วย การให้
ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานการณ์ต่ างๆในแหล่งฝึก  
การท ากิจกรรมต่างๆบนหอผู้ป่วยท่ีนักศึกษาต้อง
ปฏิบัติ ให้ค าแนะน าและให้ก าลั งใจนักศึกษา 
ตลอดจนให้รุ่นพี่ ท่ีมีเจตคติท่ีดีในการฝึกปฏิบัติ 
การพยาบาลบนหอผู้ป่วยมาเล่าประสบการณ์การ
ฝึกภาคปฏิบัติและให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการฝึกปฏิบัติ
ให้กับนักศึกษา เจตคติมีพื้นฐานจากชนิดและ
ขนาดของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ท าให้มองเห็นและ
เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ข่าวสารท่ีเข้ามาสู่บุคคลเก็บไป
คิดและสร้างเป็นเจตคติขึ้นมาได้ [9] ซ่ึงการให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จะช่วยให้
นักศึกษาลดความวิตกกังวลจากการฝึกปฏิบัติงาน
ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของนุสรา นามเดช 
และสุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล [10] พบว่าการสร้าง
โปรแกรมเตรียมความพร้อมโดยเล่าประสบการณ์
ท่ีตนเองเคยได้รับให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจแก่
ผู้เรียน การได้ข้อมูลจากอาจารย์ซ่ึงเป็นผู้จัดการ
เรียนการสอนตามข้อซักถามของนักศึกษาท่ีจะขึ้น
ฝึกปฏิบัติงานสามารถลดความวิตกกังวล ท าให้
นักศึกษาเข้าใจการเรียนการสอน มีเจตคติท่ีดีและ
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ี 
ในการจัดกิจกรรม ยังแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย
และใช้กระบวนการกลุ่ม  โดยอาจารย์ผู้สอน
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เ ป ลี่ ย น บ ท บ า ท เ ป็ น ผู้ น า ก ลุ่ ม ใ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาพยาบาลท่ี
มีบทบาทเป็นสมาชิกกลุ่ม สร้างบรรยากาศให้เกิด
ความอบอุ่น เป็นกันเอง กระตุ้นให้ นัก ศึกษา
พยาบาลกล้าแสดงออกท้ังความคิดและค าพูด มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการใช้เหตุผล
เข้ ามาวิ เคราะห์และพิจารณาปัญหาต่ าง  ๆ 
นอกจากน้ียั งช่วยให้ นักศึกษาได้ร่วมกันและ
วางแผนรับกับสภาพการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติ  
รวมท้ังได้สอบถามถึงสิ่งท่ีคับข้องใจต่าง ๆ ช่วยให้
นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางช่วยกัน
แก้ปัญหาของกลุ่ม ซ่ึงทิศนา แขมมณี [11] กล่าวถึง
หลักการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มไว้ว่า ควรยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็น
ผู้กระท ารับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ช่วยให้
เกิดความพร้อมและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้อย่าง
มีชีวิตชีวา และครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซ่ึงกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในสิ่งท่ีเรียนได้อย่างล าซ้ึงและเกิดการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งน้ีซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง [12] พบว่าคะแนน
ความวิตกกังวลก่อนการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย
ของนักศึกษาพยาบาลภายหลังการใช้กระบวนการ
กลุ่มในการปฐมนิเทศต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

 
วัตถุประสงค์ที่  2 เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจต่อ 

การเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล พบว่า 
นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
โ ด ย ภ า พ ร ว ม มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 
( x = 4.05, S.D.= .35) โดยข้อรายการท่ีมีค่าเฉลี่ย
สู งสุด คือท่านรู้ สึ กว่ าอาจารย์ดูแล เอาใจใส่
นักศึกษาเป็นอย่างดีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 
4.58, S.D.=  .67) ท้ังนี้อธิบายได้ว่าการจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย
อย่างมีแบบแผน ในรายวิชาปฏิบัติหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล ได้วางแผนและออกแบบ
กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วยส าหรับนักศึกษาเป็นอย่างดี 
โดยผู้จัดการรายวิชาได้แจกคู่มือการเรียนและ
เอกสาร ท่ี เกี่ ย วข้อง ในการฝึกปฏิบัติ ง านให้
นักศึกษาศึกษาก่อนล่วงหน้า และปฐมนิเทศ
รายวิชากับนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติโดยชี้แจง
วัตถุประสงค์ รายละเอียดของกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัติ แหล่งฝึก วิธีการวัด
และประเมินผล โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน รวมท้ัง
การเตรียมความพร้อมด้านความรู้  ด้านเจตคติ 
และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลให้พร้อมต่อ 
การฝึกปฏิบัติงาน การน าประสบการณ์ท่ีดีจาก
นักศึกษารุ่นพี่ท่ีผ่านมาเล่าให้กับนักศึกษาฟังเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและมีเจตคติท่ีดีใน
การฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยเฉพาะกิจกรรมการ
สร้างสัมพันธภาพและความคุ้นเคยกับอาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยจัด
ให้นักศึกษาได้พบกับผู้สอนภาคปฏิบัติก่อนการ
ปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วยเพื่อท าความรู้จัก สร้าง
ความคุ้นเคยและสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน  
แนะน าแนวทางในการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 
ท่ีนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ ให้ก าลังใจและข้อคิดท่ีดี 
 
ในการปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วย ตลอดจนเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามในเรื่องท่ีไม่เข้าใจหรือ
วิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาล รวมท้ัง
การทบทวนความรู้ในเรื่องต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ท าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่า งผู้ สอนภาคปฏิบัติกับ นักศึกษา จาก
กิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
การตื่นตัวในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่และ
เชื่อมโยงความรู้จากการเรียนทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
จากน้ันจึงเกิดการเตรียมความพร้อม ซ่ึงแสดงถึง
การปรับตัวให้พร้อมเพื่อการปฏิบัติงานหรือแสดง
พฤติกรรมน้ัน สอดคล้องกับการศึกษาของวารุณี 
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เกตุอินทร์ [13] ท่ีพบว่าการท่ีครูผู้สอนให้ความ
สนใจใส่ใจนักศึกษา ปฏิบัติกับนักศึกษาด้วยความ
อบอุ่นเอื้ออาทรมีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือ
และส่งเสริมนักศึกษาให้ได้แสดงความคิดเห็น 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ช่วยให้นักศึกษามี
ความพึงพอใจ คลายความเครียดและวิตกกังวลได้ 
ท า ให้พร้อมต่อการปฏิบัติการพยาบาลและ
สามารถพัฒนาบทบาทการเป็นพยาบาลท่ีดีได้   

นอกจากน้ีผลการวิจัยพบว่านักศึกษา
พยาบาลมีความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย ข้อรายการ
ท่ี ค่า เฉลี่ ยต่ าสุ ด  คือ  ท่านรู้ สึ กมั่ น ใจ ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยอยู่ในระดับปานกลาง 
( x =2.96,       S.D.= .63) ท้ังน้ีอธิบายได้ว่าใน
การเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วยอย่างมีแบบแผนในครั้งน้ีเป็น
การเตรียมนักศึกษาพยาบาลให้มีความพร้อมท้ัง
ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยเป็นครั้ง
แรกในการเรียนวิชาชีพทางการพยาบาล นักศึกษา
อาจยังมีความวิตกกังวล ขาดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน ไม่ คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในหอผู้ป่วยซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของ นิภา  รุ จ นันตกุล  [14] ท่ีพบว่ า นัก ศึกษา
พยาบาลมีความคิดว่าตนเองมีข้อจ ากัดด้านความรู้
และประสบการณ์ ซ่ึง ไม่มากพอท่ีจะให้ การ
พยาบาลผู้ป่วยหรือครอบครัวได้ จึงขาดความ
มั่นใจและวิตกกังวลว่าผู้ป่วยจะได้รับอันตรายจาก
การปฏิบัติงานของตน ซ่ึงต้องใช้ความระมัดระวัง
อย่างสูงเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นย่อม
หมายถึงอันตรายและชีวิตของผู้ป่วย จึงเป็นสาเหตุ
หน่ึงท าให้นักศึกษาเกิดความเครียดสูง อาจท าให้
นักศึกษาไม่มั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลกับ
ผู้ป่วยได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งน้ีท่ี
พบว่านักศึกษาพยาบาลมีการฝึกซ้อมทักษะการ
พยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานอยู่ในระดับปาน
กลางอาจท าให้นักศึกษาขาดความมั่นใจในการให้
การพยาบาลกับผู้ป่วยได้ 

วัตถุประสงค์ที่  3  เพื่อศึกษาความ
พร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอ
ผู้ป่วยและของนักศึกษาพยาบาลศาสตร 

บัณฑิตชั้นปีท่ี 2   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี  พบว่าความพร้อมในการปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 
2.85, S.D.= .33) ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ
สุมาลี ราชนิยม และคณะ [9] ท่ีพบว่าความพร้อม
ในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลของนักศึกษาชั้นท่ี 
2 มี 2 ระดับ คือ มากและปานกลาง ท้ังน้ีอาจ
อธิบายได้ว่าในการเตรียมความพร้อมในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยอย่างมีแบบแผน
และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ
หลักการและเทคนิคการพยาบาลของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  เป็นรายวิชา
ภาคปฏิบัติท่ีนักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลบน
หอผู้ป่วยเป็นครั้งแรกของการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นการเรียนการสอนท่ีให้
นักศึกษาพยาบาลได้น าความรู้จากภาคทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในการพยาบาลแก่ผู้ป่วยในสภาพการณ์
ท่ีเป็นจริง ได้เห็น ได้สังเกต และได้ทดลองปฏิบัติ
กับผู้ป่วยเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง 
เกิดการเรียนรู้ ท้ังทางสติปัญญา เจตคติท่ีดีต่อ
วิ ช าชีพและ ทักษะการปฏิบั ติ ก ารพยาบาล  
ทางวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยและจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาพยาบาล
เป็นอย่างดี โดยมีการวางแผนและเตรียมการสอน
ท่ีดี มีการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผลภาคปฏิบัติท่ีชัดเจน   
มีข้อตกลงและมีการเตรียมความพร้อมในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลร่วมกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ระหว่างผู้สอน ผู้เรียนและแหล่ง
ฝึกภาคปฏิบัติ มีการเตรียมการในด้านสถานท่ีและ
ทรั พ ย า ก ร ท่ี จ า เ ป็ น ใ นก า ร เ รี ย นก า ร ส อ น  
การด าเนินการสอนในคลินิก รวมท้ังเสริมสร้าง
บร รย ากาศ ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ดก า ร เ รี ยนรู้   สร้ า ง
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนักศึกษาและครูผู้สอน มี
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การเตรียมนักศึกษาให้พร้อมในการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วยท้ังร่างกายและจิตใจ ซ่ึง
สอดคล้องกับสมคิด รักษาสัตย์ และประนอม โอท
กานนท์ [15] ท่ีกล่าวว่าในการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายน้ัน ผู้เรียนและ
ผู้สอนต้องมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน มีการวางแผน
ร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
ตลอดท้ังการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ผู้สอน
ต้องมีการจัดเตรียมสถานท่ี ทรัพยากรท่ีจ าเป็น
และเตรียมตนเองในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และแต่อย่างไรก็ตาม ในฝึกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษาน้ันเ น่ืองจากเป็นการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลเป็นครั้งแรก และการปฏิบัติการพยาบาล
ท่ีนัก ศึกษาท าให้กับผู้ป่ วย น้ันไม่สามารถท า
ผิดพลาดได้เน่ืองจากเป็นการกระท ากับชีวิตมนุษย์ 
จึ งก่อให้ เกิดความเครียดและวิตกกั งวล ซ่ึ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของสายไหม ตุ้มวิจิตร [14] 
ท่ีพบว่านักศึกษาพยาบาลมีความวิตกกังวล เบื่อ
หน่าย เครียดไม่เตรียมความพร้อมในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยเน่ืองมาจากการ
กลัวความผิดพลาดหรือความตื่นเต้นเมื่อได้พบเห็น
สิ่งใหม่ ๆ ในคลินิก 

ข้อรายการของความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยของนัก ศึกษา
พยาบาลท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการวางแผน
พยาบาลล่วงหน้าก่อนขึ้นปฏิบัติงานส าหรับส่ง
อาจารย์เพื่อให้อาจารย์ประเมิน และรองลงมาคือมี
การค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลค่าผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยาท่ีผู้ป่วยได้รับและ
โรคของผู้ป่วยท่ีได้รับมอบหมายอยู่ในระดับมาก 
( x = 3.43 S.D. = .65 แ ล ะ x = 3.25,  
S.D. = .75 ตามล าดับ ) ท้ั ง น้ีอาจ เ น่ืองมาจาก
กิจกรรมการวางแผนการพยาบาลโดยการเขียน
แผนการพยาบาลเป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษาต้อง
กระท าทุกครั้งก่อนท่ีจะปฏิบัติการพยาบาลจริงบน
หอผู้ป่วยและนักศึกษารับรู้ถึงกิจกรรมท่ีว่าต้องท า
น้ี จากการเรียนรู้อยู่ในหอพักโดยเห็นนักศึกษารุ่น
พี่ต้องขึ้นไปผู้ป่วยท่ีได้รับมอบหมายล่วงหน้าและ
มาเขียนแผนการพยาบาลก่อนท่ีจะฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลจริงบนหอผู้ป่วยจริงในวันรุ่งขึ้น และจาก
การ เตรี ยมความพร้ อม นัก ศึกษาในการฝึ ก
ปฏิบัติงาน ได้เ น้นให้ นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการวางแผนการพยาบาลและ
ความรับผิดชอบต่อตนเองท่ีจะต้องท า นอกจากน้ี
กิจกรรมดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวางแผนในการดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้อง
กับสุมนา โสตถิผลอนันต์ [16]  ได้ศึกษาเรื่องความ
วิตกกังวลของนักศึกษาท่ีฝึกปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วยพบว่านักศึกษาวิตกกังวลเรื่องการวางแผน
งานและการเขียนแผนการพยาบาลมากท่ีสุด ซ่ึง
เป็นเหตุผลหน่ึงให้นักศึกษาจึงมีความพร้อมในเรื่อง
ของการเขียนแผนการพยาบาล มากที่สุด 

ส่วนข้อรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมีการ
ฝึกซ้อมทักษะการพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน (
x = 2.54, S.D.=  .61) อยู่ในระดับปานกลางทั้งน้ี
อาจเป็นไปได้ว่า นักศึกษาเพิ่งผ่านการเรียนวิชา
หลักการและเทคนิคการพยาบาลท้ังทฤษฎีและ
ภาคทดลองเสร็จสิ้นโดยในภาคทดลองได้มีการ
ก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาล
ภายหลังการเรียนในแต่ละทักษะ  โดยผ่านการ
ตรวจสอบทักษะปฏิบัติการพยาบาลจากเพื่อน 
และมีการสอบทักษะการพยาบาลแบบ OSCE 
จ านวน 2 ครั้งซ่ึงในการเรียนดังกล่าวนักศึกษาต้อง
ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ และ
จ า ก ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร เ ต รี ย ม 
ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างมี
แบบแผนก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ วิ ชาปฏิบัติ
หลักการพยาบาลและเทคนิคการพยาบาลซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกัน โดยไม่ได้เว้นช่วงการเรียน 
และในการเตรียมความพร้อมในการฝึกครั้งน้ี ได้
จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในเรื่ องการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติการพยาบาล โดยให้นักศึกษา
ได้มีการทบทวนทักษะการปฏิบัติการพยาบาลท่ี
ส าคัญท่ีต้องไปปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วยก่อนขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยและเข้า
เป็นฐานโดยมีอาจารย์ประจ าฐานให้ค าแนะน า 
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โดยใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง อาจไม่เพียงพอต่อการ
ฝึก ซ้อมทบทวนแต่ละทักษะการพยาบาลให้
นักศึกษาเกิดความมั่นใจเป็นรายบุคคลได้ ท าให้
นักศึกษา มีการประเมินว่ามีการฝึกซ้อมทักษะใน
การปฏิบัติการพยาบาลก่อนการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลในระดับปานกลาง ดังกล่าวซ่ึงสอดคล้อง
กับสุมาลี ราชนิยม และคณะ [9] ท่ีพบว่านักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 2 มีความพร้อมในการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นพื้นฐานท่ีมากท่ีสุดจ านวน 37 ทักษะ 
คิดเป็นร้อยละ 82.22 และระดับปานกลาง มี
จ านวน 8 ทักษะ คิดเป็นร้อยละ 17.78     
ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยให้กับนักศึกษา
พยาบาลควรจัดเวลาให้ นักศึกษาได้มี โอกาส
ทบทวนทักษะและฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาล
ก่อนการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อลดความวิตกกังวล ให้
เกิดความความมั่นใจและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น 
2.น าความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ไปใช้ในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชา
อื่นๆโดยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาล ได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ หรือก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้ วยตนเอง จัดกิจกรรมเพื่อ เพิ่ ม
สัมพันธภาพท่ีดีและเป็นกันเองระหว่างอาจารย์
แ ละ นัก ศึก ษา  อ า จ า รย์ ผู้ ส อนภ าคปฏิ บั ติ   
ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ 
เห็นคุณค่าของตนเอง และเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนให้กับนักศึกษา  
3.จัดท าคู่มือแนะน าวิธีการปฏิบัติงานและเทคนิค
การพยาบาลท่ีต้องใช้ในการฝึกปฏิบัติงานอย่าง
ละเอียดและครอบคลุมให้นักศึกษาพยาบาลศึกษา
ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติเพื่อลดความวิตกกังวลและมี
ความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาล4.ควรมีการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลก่อนการ
ฝึกภาคปฏิบัติในทุกรายวิชา โดยท าการศึกษา
ปัญหาและความต้องการของนักศึกษา แล้วจึงจัด
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมเพื่อให้

นักศึกษาได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียนใน
รายวิชาน้ันๆ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท า วิ จั ยติ ดตามผลสั มฤทธิ์ ใ นการฝึ ก
ภาคปฏิบัติของนักศึกษาท่ีได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการฝึกภาคปฏิบัติภายหลังการฝึก
ภาคปฏิบัติเสร็จสิ้น 
2. พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลให้มีหลากหลายและน าไปใช้ให้
เหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาลเพื่อช่วยลดความ
วิตกกังวลและให้นักศึกษามีความพร้อมในการฝึก
ปฏิบัตบินหอผู้ป่วย 
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยกับการเรียน
ภาคปฏิบัติอย่างมีความสุขของนักศึกษาพยาบาล 
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