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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา และแนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา

พยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมยใน 5 ดานคือ ดานสวนตัวของนักศึกษา ดานการเรียนการ

สอนในคลินิก ดานอาจารยนิเทศก ดานแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ และดานสวัสดิการของสถาบัน กลุมตัวอยาง

ประกอบดวยนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 จำนวน 132 คน ชวงเวลาในการวิจัยต้ังแต เดือนสิงหาคมถึง 

เดือนตุลาคม 2563 การวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก คามัธยฐาน 

ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล 1) ดานสวัสดิการของสถาบันอยูใน

ระดับปานกลาง 2) ดานแหลงฝกภาคปฏิบัติอยูในระดับนอย 3) ดานสวนตัวของนักศึกษาอยูในระดับนอย 4) ดาน

การเรียนการสอนในคลินิกอยูในระดับนอย 5) ดานอาจารยนิเทศกอยูในระดับนอย และแนวทางในการพัฒนาการ

ฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล 1) ดานสวัสดิการของสถาบันไดแก มหาวิทยาลัยมีหองสมุดและคอมพิวเตอร

พรอมอินเตอรเน็ตใหใชงานตามเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะจัดหารถรับสงโดยใหนักศึกษา ออกคาใชจายเอง           

2) ดานแหลงฝกภาคปฏิบัติไดแก แจงไปยังสถานท่ีฝกภาคปฏิบัติในการเตรียมสถานท่ีเตรียมหองใหกับนักศึกษาใน

การเก็บกระเปา หองประชุมสัมมนาสำหรับนักศึกษา, งบสนับสนุนจากทางคณะพยาบาลศาสตร ในการจัดซื้อ

อุปกรณในการขึ ้นฝกภาคปฏิบัติ, อาจารยผู รับผิดชอบรายวิชาประสานงานกับแหลงฝกในเรื ่องของการขึ้นฝก

ภาคปฏิบัติวัตถุประสงคในการข้ึนฝกอยางชัดเจน, 3) ดานสวนตัวของนักศึกษาไดแก นักศึกษาตองมีการเตรียมตัว

ในการขึ้นฝก ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับแผนกที่ตนไดขึ้นฝก, 4) ดานการเรียนการสอนในคลินิกไดแก ใหอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาทำแนวทางในการปฏิบัติใหกับอาจารยนิเทศเพื่อใหเปนในทางเดียวกัน และ 5) ดานอาจารย

นิเทศกไดแก นักศึกษาตองมีการเตรียมความพรอมกอนข้ึนฝกปฏิบัติงาน 

คำสำคัญ : การพัฒนาแนวทาง, การฝกประสบการณวิชาชีพ, นักศึกษาพยาบาล 
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Abstarct 
This research aimed to study problems and Guided development in professional 

practices of nursing students of a private university in buriram province in 5 areas, namely, 
the student's personal area, clinical teaching, supervisory teacher, professional experience 
training source, and Institutional welfare. The sample consisted of 1 3 2  nursing students in 
the third year and the fourth year. The research period was from August to October 2 0 20 . 
Data analysis using computer software packages. The statistics used in the research were 
median, frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The research results were found that problems in the practical training of nursing 
students. 1)  The welfare of the institution was at a moderate level. 2)  The source of practical 
training was at a low level. 3)  The personal aspect of the students was at a low level. 4)  The 
teaching and learning in the clinic were at a low level. 5)  The supervisors are at a low level. 
And guidelines for the development of practical training for nursing students included 1)The 
welfare of the institute are the university has a library and computers with internet for use as 
scheduled the university will arrange transportation for students at their own expense. 2)  The 
practical training sources are notify the place for practical training in preparing the place to 
prepare the room for the students to store the luggage, the conference room for the students. Of 
support from the Faculty of Nursing in purchasing equipment for the practical training have the 
instructor in charge of the course coordinate with the training source on the subject of practical 
training. 3)  The students' personal aspects are Students need to prepare for training. Studying 
to gain knowledge of the departments they have trained. 4) Teaching and learning in the clinic 
are Have the instructor in charge of the course formulate a guideline for the supervisor in order 
to be the same. 5) The supervisors side include students need to have to prepare before training. 
 
Key words : Guideline development, Professional experience training, Students nurse 
 

บทนำ 

การฝกประสบการณพยาบาลของนักศึกษาเปนประสบการณที่มีความสำคัญตอกระบวนการทางสังคมเชิง

วิชาชีพการพยาบาลเนื ่องจากเปนหนทางการเรียนรู ไปสู บทบาทใหมภายในวัฒนธรรมทางการพยาบาลการฝก

ประสบการณวิชาชีพในคลินิกจึงสำคัญตอพัฒนาการและการเปลี่ยนผานของนักศึกษาพยาบาลไปสูการเปนพยาบาล

วิชาชีพ (ภรณี สวัสด์ิ, 2562) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีเปาหมายท่ีจะผลิตพยาบาลวิชาชีพใหเปนผูท่ีมีความรู

ความสามารถในการใหการพยาบาลแบบ องครวมไดทุกระดับของบริการสาธารณสุขโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยูเสมอ เพื่อการยอมรับจาก 

กลุมวิชาชีพและสังคมท่ัวไป รายวิชาทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานจะตองจัดใหมีความสอดคลอง

และสัมพันธกันดวยการเชื ่อมโยงความรู จากภาคทฤษฎีสู ภาคปฏิบัติไดการที่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จใน

การศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานไดนั ้นผู สอนเปนองคประกอบหนึ่งที ่มีอิทธิพลตอการสรางและการ

ปรับเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดเชิงวิชาชีพของผูเรียนนอกจากอาจารยพยาบาลผูสอนแลวพยาบาลวิชาชีพก็มีบทบาท

สำคัญในการชี้แนะและถายทอดประสบการณแกนักศึกษาพยาบาลผูที่ยังไมเคยมีประสบการณปฏิบัติมากอนให

นักศึกษาพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลเปนไปตามมาตรฐานของสภาการพยาบาลเกิดเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ (ศิริลักษณ 

วิทยนคร, 2558) 
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การจัดการศึกษาพยาบาล ก็เชนเดียวกับสาขาวิชาชีพอื่น พยาบาลเปนบุคคลที่ตองมีบทบาทตองานดาน

การพยาบาลและดานสาธารณสุข ท้ังในดานการปองกันโรค รักษาพยาบาล การสงเสริม และฟนฟูสุขภาพ พยาบาล

ระดับวิชาชีพจะตองสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ มีคุณภาพสูง พยาบาลจึงตองมีความรู ความ

เฉลียวฉลาด สามารถตัดสินใจแกปญหา มีคุณธรรม มีทักษะในการปฏิบัติพยาบาล ดังนั้น การจัดการศึกษาพยาบาล 

นอกจากจะตองมีระบบการบริการหลักสูตรท่ีดีแลว สวนท่ีเปนหัวใจสำคัญย่ิงคือ การจัดประสบการณการเรียนการ

สอน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพราะมีความสำคัญตอการพัฒนาบุคลิกภาพและวิชาการเพื่อใหพยาบาลท่ีผลิต

ออกมานั้นมีความสามารถปฏิบัติงานกับผูปวยและครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาการ ฝกประสบการณ

วิชาชีพในปจจุบันพบวา มีปญหาในดานตางๆ ดังนี้ 1) ดานสวนตัวนักศึกษา 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) 

ดานอาจารย 4) ดานแหลงฝกปฏิบัติการพยาบาล และ 5) ดานสวัสดิการของสถาบัน  

การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเปนหัวใจสำคัญของการศึกษาพยาบาลที่จะนำไปสูการดูแลและการ

ปฏิบัติการพยาบาลไดอยางถูกตองตรงตามเปาหมาย และความตองการของผูรับบริการการฝกภาคปฏิบัติเปนสิ่ง

สำคัญที่จะชวยใหนักศึกษามีความสามารถในทางการปฏิบัติการพยาบาลเพราะเปนการศึกษาที่ตองลงมือปฏบัิติ

เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย นอกจากนี้ ยังเปนการสนับสนุนนักศึกษาใหมีความคิดอิสระ สงเสริม

นักศึกษาใหมีทักษะในการแกปญหา และการตัดสินใจการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรูสิ่งตางๆ นั้น สิ่งสำคัญ

คือ ความพรอมเพราะถานักศึกษามีความพรอมท้ังความรูรางกาย และจิตใจในการเรียนรูก็จะสามารถเรียนรูไดเร็วมี

ความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพความพรอมของผูเรียนถือเปนสิ่งที่สำคัญที่มีผลตอ

ระดับการเรียนรูของผูเรียนผูสอนตองสอนเมื ่อผูเรียนมีความพรอม ดังนั้น การเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอม

สำหรับการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวยมีความจำเปน และสำคัญอยางยิ่งการฝกปฏิบัติการพยาบาลในหอง

สาธิตการพยาบาลชวยใหนักศึกษาไดเรียนรู และฝกหัดใหมีประสบการณมากข้ึนโดยเฉพาะการปฏิบัติการพยาบาล

พื้นฐานที่จำเปนอันจะสงผลใหนักศึกษามีความมั่นใจในการฝกปฏิบัติการพยาบาลจริงบนหอผูปวย และฝก

ภาคปฏิบัติบนหอผูปวยนักศึกษาตองเตรียมความรูภาคทฤษฎี และตองเตรียมความพรอมของสภาพรางกาย และ

จิตใจคือรางกายตองแข็งแรงมีความคลองตัวมีความอดทนมีการปรับตัวใหเขากับบุคลากร และสิ่งแวดลอมใหมๆ 

(ศุภรัตน เเจมเเจง, 2561) เพราะเปนการใหโอกาสแกผูเรียนในการนำความรูทางทฤษฎีมาฝกปฏิบัติกับผูรับบริการ

ในสถานการณจริง พัฒนาทักษะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลประจำการ และยังเปนการชวยพัฒนา

ผูเรียนใหมีเจตคติของผูประกอบวิชาชีพพยาบาลอีกดวย 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปญหาของนักศึกษาพยาบาลท่ีเผชิญระหวางข้ึนฝกประสบการณวิชาชีพบนหอ

ผูปวยเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา และการสงเสริมใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวยไดอยางมี

ประสิทธิภาพเกิดทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ และการประกอบวิชาชีพพยาบาลตอไปในอนาคต  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนแหงในหนึ่งจังหวัดบุรีรัมย 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งใน

จังหวัดบุรีรัมย 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยในคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) คือ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ชวงเวลาในการวิจัย ต้ังแตเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2563 

ขอบเขตพื้นท่ีท่ีใชในการวิจัยคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งใน

จังหวัดบุรีรัมย  

ประชากร (Population) 

ประชากรเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนแหง

หนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย ชั้นปท่ี 3 และปท่ี 4 ปการศึกษา 2563 จำนวนท้ังหมด 155 คน 

กลุมตัวอยาง (Sampling) 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน แหงหนึ่งในจังหวัด

บุรีรัมย ชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 ปการศึกษา 2563 ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยาง แบบงาย (simple random sampling) 

โดยใชตารางการสุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) จำนวน 132 คน 

วิธีดำเนินการ 

การศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัย

เอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยไดดำเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีหลักการ และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย และเพื่อใหไดขอคำถามสำหรับการวิจัยในข้ันตอนตอไปท้ังเชิง

คุณภาพ และเชิงปริมาณ 

 ข้ันตอนที่ 2 การยกรางปญหาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล ท่ีไดจากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 

โดยการใชแบบสอบถามท้ังหมด 5 ดานไดแก 1) ดานสวนตัวของนักศึกษา 2) ดานการจัดการเรียนการสอนในคลนิกิ 

3) ดานอาจารยนิเทศก 4) ดานแหลงฝกปฏิบัติการพยาบาล และ 5) ดานสวัสดิการของสถาบัน 

 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบปญหา และแนวทางในการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล จาก

การยกรางในขั้นตอนที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน และวิธีการสนทนากลุม Focus Group Discussion เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองความเปนไปได 

 ข้ันตอนที่ 4 การประเมินปญหาและแนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล โดยการ

ใชแบบสอบถามขอความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 วามีความ

สอดคลองกับปญหา และแนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลมากนอยเพียงใด พรอมท้ังขอ

ขอเสนอแนะ และการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 

 ข้ันตอนที่ 5 การตรวจสอบเพื่อยืนยัน และขอคำชี้แนะเพิ่มเติมจากผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับปญหาและแนว

ทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล เมื่อไดปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญแลวจึง

ไดปญหาและแนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล 

16



เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ตอนที่ 2 ปญหาและแนวทางการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งใน

จังหวัดบุรีรัมย แบงเปน 5 ดานไดแก 1) ดานสวนตัวของนักศึกษา 2) ดานการเรียนการสอนในคลินิก 3) ดานอาจารย

นิเทศก 4) ดานแหลงฝกภาคปฏิบัติ และ 5) ดานสวัสดิการของสถาบัน เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)         

5 ระดับตามแนวคิดของ Likert (1970) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการใหคะแนน 

5,4,3,2,1 ตามลำดับ 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม พรอมทั้งนำขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ และคา IOC (Index of item 

Objective Congruence) อยูระหวาง .60-1.00 ทุกขอ และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือโดยวิธีหา

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient) Cronbach (1990) 

โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82  

ขอพิจารณาการวิจัยในมนุษย 

ผูวิจัยไดดำเนินการพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยางโดยดำเนินการกับกลุมตัวอยางไดแก 1) หลักผลประโยชน 

(Principle of Beneficence) โดยการขออนุญาตกลุมตัวอยางกอนทำวิจัย 2) หลักการเคารพความเปนบุคคล 

(Principle of Respect of human dignity) โดยการใหกลุมตัวอยางเซ็นชื่อยินยอมในใบยินยอมเขารวมการวิจัย

ทุกราย ไมบีบบังคับ ไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง และเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางไดซักถามขอสงสัย 

และ 3) หลักความยุติธรรม (Principle of Justice) โดยการแจงใหกลุมตัวอยางทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงคและ

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลทุกคร้ังโดยไมปดบังขอมูล ไมเปดเผยชื่อกลุมตัวอยาง เก็บรักษาขอมูลทุกอยาง อยาง

เปนความลับ 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ปญหาและแนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย ดังนี้ 

 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื ่องมือ ไดแก หาคาอำนาจจำแนก (r) ของเครื่องมือโดยใชวิธีวิเคราะห

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองเชื่อมั่นโดยหา

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1990) และหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยหาคาดัชนี ความสอดคลองของเคร่ืองมือ โดยใชสูตร IOC (Index of Item Objective Congruence)  
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังน้ี 

ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลจำนวน 132 คน กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 91.7 มากกวา

เพศชายรอยละ 8.3 สวนใหญอายุ 20-22 ป รอยละ 93.3 รองลงมาอายุ 23-25 ป รอยละ 6.1 สวนใหญศกึษาอยู

ชั้นป 3 รอยละ 55.3 รองลงมาชั้นปท่ี 4 รอยละ 44.7) รายไดท่ีไดรับจากครอบครัวตอเดือน 0-2,500 รอยละ 57.6 

รองลงมา 2,501-5,000 รอยละ 29.5) และ 7,500-10,000 รอยละ 7.6 ตามลำดับ 

ปญหาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย พบวา         

ดานสวัสดิการของสถาบันอยูในระดับปานกลาง ( X =3.21, S.D.=1.04) ดานแหลงฝกภาคปฏิบัติอยูในระดบันอย   

( X =2.40, S.D.=0.86) ดานสวนตัวของนักศึกษาอยูในระดับนอย ( X =2.02, S.D.=0.57) ดานการเรียนการสอน

ในคลินิกอยูในระดับนอย ( X =1.86, S.D.=0.70) ดานอาจารยนิเทศกอยู ในระดับนอย ( X =1.61, S.D.=0.55) 

และภาพรวมอยูในระดับนอย ( X =2.22, S.D.=0.74) ตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาการฝกภาคปฏิบัติของพยาบาลใน รายดานและ

ภาพรวม 

ปญหาการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล  ระดับการรับรู (n=132) 

      X    S.D.  ระดับ 

1. ดานสวัสดิการของสถาบัน    3.21  1.04  ปานกลาง 

2. ดานแหลงฝกภาคปฏิบัติ                        2.40  0.86  นอย 

3. ดานสวนตัวของนักศึกษา              2.02  0.57  นอย 

4. ดานการเรียนการสอนในคลินิก             1.86  0.70  นอย 

5. ดานอาจารยนิเทศก              1.61  0.55  นอย 

รวม     2.22  0.74  นอย 

ปญหาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย รายดาน ไดแก  

1. ดานสวัสดิการของสถาบันอยูในระดับปานกลาง ( x =3.21, SD.=1.04) พบวา ปญหาคอมพิวเตอรไม

เพียงพอ และสัญญาณอินเตอรเน็ตไมมีประสิทธิภาพตอความตองการของนักศึกษามากที่สุด ( x =3.70, SD.=1.51) 

รองลงมาคือ การจัดรถรับ-สงไมเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ( x =3.46, SD.=1.30) และรานอาหารไมเพียงพอกับ

จำนวนนักศึกษา ( x =3.22, SD.=1.32) ตามลำดับ  

แนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลจากการสนทนากลุม ไดแก มหาวิทยาลัยควร

จัดหองสมุดนอกเวลา และคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหพรอมใชงานตามเวลาท่ีกำหนดหรือชวงท่ี

นักศึกษาสืบคนจำนวนมากพรอมกัน และมหาวิทยาลัยควรจะจัดหารถรับสงโดยใหนักศึกษาออกคาใชจายเอง  

2. ดานแหลงฝกภาคปฏิบัติอยูในระดับนอย ( x =2.40, SD.=0.86) พบวา ปญหาสิ่งอำนวยความสะดวก

แกนักศึกษาในการข้ึนฝกภาคปฏิบัติไมเพียงพอมากท่ีสุด ( x =2.55, SD.=1.09) รองลงมาคือ บุคลากรบนหอผูปวย

ไมมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักศึกษา ( x =2.52, SD.=1.08) และบุคลากรบนหอผูปวยไมเขาใจวัตถุประสงคท่ีแนชัดของ

นักศึกษาในการข้ึนฝกประสบการณ ( x =2.44, SD.=1.04) ตามลำดับ 
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แนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลจากการสนทนากลุมไดแก ควรประสานไปยัง

สถานที่ฝกภาคปฏิบัติในการเตรียมสถานที่เตรียมหองใหกับนักศึกษาในการเก็บกระเปา หอง conference สำหรับ

นักศึกษา, ของบสนับสนุนจากทางคณะพยาบาลศาสตรในการจัดซื้ออุปกรณในการขึ ้นฝกภาคปฏิบัติ และอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาควรประสานงานกับแหลงฝกในเร่ืองของการข้ึนฝกภาคปฏิบัติวัตถุประสงคในการข้ึนฝกอยางชัดเจน 

3. ดานสวนตัวของนักศึกษาอยูในระดับนอย ( x =2.02, SD.=0.57) พบวา ปญหานักศึกษามีความเครียดใน

การขึ้นฝกภาคปฏิบัติมากที่สุด ( x =2.58, SD.=1.25) รองลงมาคือ นักศึกษาไมมีแรงจูงใจในการขึ้นฝกภาคปฏิบัติ            

( x =2.52, SD.=0.96) และนักศึกษาไมมีการเตรียมตัวดานความรูท่ีจะฝกภาคปฏิบัติ ( x =2.23, SD.=0.87) ตามลำดับ 

แนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลจากการสนทนากลุมไดแก นักศึกษาตองมีการ

เตรียมความพรอมในการข้ึนฝกปฏิบัติงานเชน การทบทวนความรู การฝกปฏิบัติทดลองดวยตนเอง นอกเหนือจาก

การฝกปฏิบัติในหองทดลอง และศึกษาหาความรูเกี่ยวกับแผนกท่ีนักศึกษาข้ึนฝกปฏิบัติลวงหนา 

4. ดานการเรียนการสอนในคลินิกอยูในระดับนอย ( x =1.86, SD.=0.77) พบวา ปญหาภาระงานที่ของ

อาจารยมอบหมายแกนักศึกษามากเกินไป ( x =2.99, SD.=1.05) รองลงมาคือ การวางแผนในการเตรียมความ

พรอมกอนขึ้นฝกไมครอบคลุม ( x =2.19, SD.=1.07) และแนวทางการฝกภาคปฏิบัติในการทำหัตถการไมมี

มาตรฐานในทางเดียวกัน ( x =1.86, SD.=1.13) ตามลำดับ  

แนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลจากการสนทนากลุมไดแกอาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาควรมีแนวทางในการปฏิบัติใหกับอาจารยนิเทศในหอผูปวยเพื่อใหการนิเทศงานนักศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

5. ดานอาจารยนิเทศกอยูในระดับนอย ( x =1.61, SD.=0.55) พบวา ปญหาอาจารยนิเทศก ไมเพียงพอ

ตอจำนวนนักศึกษาท่ีข้ึนฝกภาคปฏิบัติมากท่ีสุด (เกณฑอาจารย 1 ทาน : นักศึกษา 8 คน) ( x =2.55, SD.=1.29) 

รองลงมาคือ อาจารยคาดหวังมากเกินไปกับตัวนักศึกษา ( x =2.53, SD.=1.06) และอาจารยนิเทศไมมั่นใจในการ

ใหคำตอบกับสิ่งท่ีนักศึกษาสงสัย ( x =1.45, SD.=0.79) ตามลำดับ 

แนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลจากการสนทนากลุม ถึงแมวา ตามระเบียบ

ของสภาการพยาบาลจะมีเกณฑมาตรฐานคือ จำนวนนักศึกษาในการฝกปฏิบัติงาน 8 คนโดยมีอาจารยนิเทศงาน 1 วัน 

และมหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามนโยบาย แตนักศึกษาพยาบาลมีความเห็นวา ควรมีอาจารยนิเทศกเพิ่มข้ึนในการดูแล

นักศึกษา โดยเฉพาะในการปฏิบัติหัตถการ พรอมกัน นอกเหนือจากครูพี่เลี้ยงดูแลในหอผูปวย และนักศึกษาตองมี

การเตรียมความพรอมกอนข้ึนฝกปฏิบัติงาน โดยนักศึกษามีความเห็นวา นักศึกษาควรปรับปรุงตนเองมากกวา 

 

การอภิปรายผล 

ปญหาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย พบวา 

ภาพรวมอยูในระดับนอย ทั ้งนี ้ อาจเนื ่องมาจากการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเปนหัวใจของการสอนหลักสูตร

พยาบาลเพราะเปนการใหโอกาสแกผูเรียนในการนำความรูทางทฤษฎีมาฝกปฏิบัติกับผูรับบริการในสถานการณจริง 

เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการปฏิบัติการในฐานะพยาบาลประจำการ ซึ่งประสบการณทักษะดานเทคนิคการ

ปฏิบัติการพยาบาล ทักษะดานความคิดในเชิงวิเคราะห ตัดสินใจแกปญหาและทักษะดานมนุษยสัมพันธ นอกจากนี้ 

การฝกภาคปฏิบัติยังเปนการชวยพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติของผูประกอบวิชาชีพพยาบาลอีกดวย (วัลลา ตันตโยทัย, 
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2555) การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุงหมายจากแหลงบริการและคลินิกที่ใชในการฝก

ประสบการณวิชาชีพควรมีประสิทธิภาพ ท้ังบุคลากร อุปกรณ วิธีการบริหารงาน ตลอดจนการใหโอกาสนิสิตใชวิธีการ

ใหมๆ ในการใหการพยาบาลรวมดวยนั้น จะทำใหไมคอยมีปญหามากนักและจากการพิจารณาในแตละดาน พบวา  

1. ดานสวัสดิการของสถาบัน เกณฑของแหลงฝกปฏิบัติทางดานสิ ่งอำนวยความสะดวก จะตองมีสิ่ง

เอ้ืออำนวยความสะดวกแกการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีจำเปนอยางเพียงพอ เชน เคร่ืองมือในการพยาบาล และสิ่ง

อำนวยตอการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดเชน คูมือการปฏิบัติงาน ตำราทางการพยาบาล หองอานหนังสือหรือ

หองสมุด ตลอดจนท่ีสำหรับจัดการประชุมปรึกษา สำหรับอาจารย และนักศึกษาพยาบาลใชในขณะฝกปฏิบัติงานและมี

ท่ีสำหรับเก็บสิ่งของเคร่ืองใชสวนตัวขณะข้ึนฝกปฏิบัติงานท่ีแหลงฝกปฏิบัตินั้นดวย (ดวงวดี สังโขบล, 2551)  

2. ดานแหลงฝกปฏิบัติ การคัดเลือกแหลงฝกปฏิบัติควรศึกษาวัตถุประสงคของการจัดฝกปฏิบัติวาตองการ

ใหนักศึกษาพยาบาลเกิดการเรียนรูหรือเกิดทักษะดานใดบาง พิจารณาปจจัยท่ีจำเปนตองมีในแหลงฝกปฏิบัติและ

ดำเนินการคัดเลือกแหลงฝกปฏิบัติ โดยพิจารณาองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของเชน ความพรอมของเจาหนาท่ี 

ลักษณะของประสบการณท่ีนิสิตตองฝกปฏิบัติและ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ (สมทรง มณีรอด, 2551)  

3. ดานสวนตัวของนักศกึษา เนื้อหาวิชาที่มีรายละเอียดมากเกินไป ไมเหมาะสมกับจำนวนชั่วโมง จะทำให

นักศึกษาไมมีเวลาทบทวนวิชาที่เรียนไปแลวกอใหเกิดความเครียดในการเรียนวิชาชีพพยาบาลได (จิราภรณ มั่นศขุ, 

2552) และนักศึกษาพยาบาลตองรับผิดชอบงานมากเกินไป ทำใหเกิดความตึงเครียดและเบื่อหนาย อันเปนสาเหตุ

หนึ่งท่ีทำใหนักศึกษาพยาบาลลาออก และเปลี่ยนจากการเรียนวิชาชีพพยาบาลไปเรียนวิชาชีพอ่ืน (Donald, Ogston G. 

and Raren M. Ogston, 1970)  

4. ดานการเรียนการสอนในคลินิก ในการเตรียมการดานสถานที่ฝกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล ตองมี

การติดตอประสานงานกับบุคคลของแหลงฝกปฏิบัติทุกระดับ ท้ังนโยบายผูปฏิบัติการและประชาชนกลุมเปาหมาย 

เพื่อศึกษาขอมูลเบ้ืองตน ประเมินความพรอมและความสมัครใจ เมื่อแหลงฝกปฏิบัติตกลงใจรับนักศึกษาแลว ควร

จัดใหมีการประชุมบุคลากรทุกระดับอีกครั ้ง เพื่อรวมกันกำหนดแนวทางในการประสานงาน การสนับสนุนและ

อำนวยความสะดวก พรอมท้ังกำหนดเปาหมายในการทำงานรวมกัน (อุดม พานทอง, 2556)  

5. ดานอาจารยนิเทศก การจัดการศึกษาพยาบาลภาคปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองมีอาจารยพยาบาล

รับผิดชอบในแหลงฝกปฏิบัตินั้นอยางเพียงพอ ในสัดสวนที่เหมาะสมตามลักษณะของการจัดประสบการณการ

เรียนรู (จิราภรณ มั่นศุข, 2552) 

แนวทางการพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย

ท้ัง 5 ดาน จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) พบวา 

1. ดานสวัสดิการของสถาบันไดแก มหาวิทยาลัยควรจัดหองสมุดนอกเวลา และคอมพิวเตอรพรอม

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหพรอมใชงานตามเวลาที่กำหนดหรือชวงที ่นักศึกษาสืบคนจำนวนมากพรอมกัน และ

มหาวิทยาลัยควรจะจัดหารถรับสงโดยใหนักศึกษาออกคาใชจายเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณณทัต บนขุนทด 

(2561) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาแนวทางการบริหารการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลระดับอุดมศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ดานสวัสดิการของสถาบันเกณฑของแหลงฝกปฏิบัติทางดานสิ่งอำนวยความ

สะดวกจะตองมีสิ่งอำนวยความสะดวกแกการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีจำเปนอยางเพียงพอ เชน เคร่ืองมือในการ
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พยาบาลและสิ่งอำนวยตอการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดเชนคูมือการปฏิบัติงานตำราทางการพยาบาลหอง

อานหนังสือหองสมุดตลอดจนที่สำหรับจัดการประชุมปรึกษาสำหรับอาจารย และนักศึกษาพยาบาลใชในขณะฝก

ปฏิบัติงาน และมีท่ีสำหรับเก็บสิ่งของเคร่ืองใชสวนตัวขณะข้ึนฝกปฏิบัติงานท่ีแหลงฝกปฏิบัตินั้นดวย 

2. ดานแหลงฝกภาคปฏิบัติไดแก ควรประสานไปยังสถานท่ีฝกภาคปฏิบัติในการเตรียมสถานท่ีเตรียมหอง

ใหกับนักศึกษาในการเก็บกระเปา หอง conference สำหรับนักศึกษา, ของบสนับสนุนจากทางคณะพยาบาล

ศาสตรในการจัดซื้ออุปกรณในการข้ึนฝกภาคปฏิบัติ และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาควรประสานงานกับแหลงฝก

ในเร่ืองของการข้ึนฝกภาคปฏิบัติวัตถุประสงคในการข้ึนฝกอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา ชีพประสพ 

(2558) ศึกษาเรื่อง ประสบการณของพยาบาลประจำการที่ชวยดูแลนักศึกษาพยาบาลขณะขึ้นฝกภาคปฏิบัติ ได

กลาวไววา เมื่อนักศึกษา ข้ึนฝกปฏิบัติการพยาบาลพยาบาลจะสรางปฏิสัมพันธกับนักศึกษาเพื่อใหเกิดความคุนเคย

กอน หลังจากนั้นจึงแนะนำเร่ืองท่ัวไปของหัวผูปวยเพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาล และ

สอดคลองกับการศึกษาของ เยาวดี สุวรรณนาคะ (2553) ท่ีพบวา พี่เลี้ยงเปนบุคคลสำคัญท่ีชวยใหนักศึกษาถายโยง

ความรูท่ีไดรับจากภาคทฤษฎีไปสูการศึกษาภาคปฏิบัติ และสามารถใหการดูแลผูปวยไดอยางดีในระยะแรกแรกจะ

ใหฝกงานท่ัวๆ ไป กอน หลังจากนั้น ดูวาเปนนักศึกษาชั้นปใดเพราะแตละชั้นปจะฝกปฏิบัติการพยาบาลแตกตางกนั 

โดยกอนฝกงานพยาบาลที่ชวยดูแลนักศึกษาขณะฝกภาคปฏิบัติจะมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการ

พยาบาลผูปวยท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมายซึ่งพยาบาลเรียกวา conference สำหรับการทำหัตถการพยาบาลท่ีชวย

ดูแลนักศึกษาจะสอบถามพื้นฐานความรูของนักศึกษากอนแลวจึงจะใหฝกปฏิบัติหากเปนการฝกปฏิบัติครั้งแรก

นักศึกษายังใหมตอการใหการพยาบาลตางๆจะคอยชวยเหลือทุกขั ้นตอนและดูแลอยางใกลชิดซึ่งสอดคลองกับ

บทบาทหนึ่งของพยาบาลที่จะตองมีการนิเทศงานใหนักศึกษาโดยมีพยาบาลที่ชวยเหลือดูแลนักศึกษาขณะฝก

ภาคปฏิบัติสังเกตการฝกปฏิบัติอยูดวย 

3. ดานสวนตัวของนักศึกษาไดแก นักศึกษาตองมีการเตรียมความพรอมในการขึ้นฝกปฏิบัติงานเชน การ

ทบทวนความรู การฝกปฏิบัติทดลองดวยตนเอง นอกเหนือจากการฝกปฏิบัติในหองทดลอง และศึกษาหาความรู

เกี่ยวกับแผนกท่ีนักศึกษาข้ึนฝกปฏิบัติลวงหนา สอดคลองกับงานวิจัยของ นงณภัทร รุงเนย (2559) ศึกษาเร่ือง ผล

ของการสงเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพรอมกอนการฝกภาคปฏิบัติตอความรู และทักษะการปฏิบัติการ

พยาบาลในหอผูปวยหนักของนักศึกษาพยาบาล พบวา การเตรียมความพรอมกอนการฝกภาคปฏิบัติชวยให

นักศึกษาพยาบาลมีการประเมินตนเองดานความรูเกี่ยวกับการพยาบาลผูปวย สามารถประเมิน และวิเคราะหตนเอง

กอนการฝกภาคปฏิบัติแลววางแผนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ท้ังกอนและขณะฝกภาคปฏิบัติ ทำใหนักศึกษา

พยาบาลทราบประเด็นท่ีควรพัฒนา ชวยใหนักศึกษาพยาบาลมีความรูเกี่ยวกับการพยาบาลผูปวย ความเครียดลดลง

และมีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเพิ่มข้ึน  

4. ดานการเรียนการสอนในคลินิกไดแก อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาควรมีแนวทางในการปฏิบัติใหกับ

อาจารยนิเทศในหอผูปวยเพื่อใหการนิเทศงานนักศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับงานวิจัยของ พรศิริ 

พันธสี และอรพินท สีขาว (2552) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาตอการพัฒนา

ความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช

กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลกอน และหลังการจัดการเรียนการสอน โดยใชกรณีศึกษาและ
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ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอวิธ ีการจัดการเรียนการสอนกระบวนการพยาบาลในคลินิก พบวา 

ความสามารถในการใชกระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาที่ประเมินโดยนักศึกษาและอาจารยหลังการ

จัดการเรียนการสอน โดยใชกรณีศึกษาท้ังสถานการณจำลองและสถานการณจริงสูงกวากอนเรียน และนักศึกษามี 

ความพึงพอใจตอการเรียนการสอน สิ่งท่ีนักศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ การมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

ในขณะเรียนไดอยางเต็มท่ี การไดฝกคิดอยางมีเหตุผล และบรรยากาศในการเรียนท่ีไมทำใหผูเรียนเกิดความรูสึกอึด

อัดท่ีจะปฏิสัมพันธกับอาจารย 

5. ดานอาจารยนิเทศก ถึงแมวา ตามระเบียบของสภาการพยาบาลจะมีเกณฑมาตรฐานคือ จำนวนนักศึกษา

ในการฝกปฏิบัติงาน 8 คนโดยมีอาจารยนิเทศงาน 1 วัน และมหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามนโยบาย แตนักศึกษา

พยาบาลมีความเห็นวา ควรมีอาจารยนิเทศเพิ่มขึ้นในการดูแลนักศึกษา โดยเฉพาะในการปฏิบัติหัตถการพรอมกัน 

นอกเหนือจากครูพี ่เลี ้ยงดูแลในหอผูปวย และนักศึกษาตองมีการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน โดย

นักศึกษามีความเห็นวา นักศึกษาควรปรับปรุงตนเองมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวดี สุวรรณนาคะ. (2553) 

ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยพยาบาลในการเสริมสรางคุณภาพการศึกษา สรุปไดวา อาจารย

พยาบาลจะตองเปนผูมีความรูในสาขาที่สอนเปนอยางดี มีความรูเกี่ยวกับหลัก และวิธีการสอน สามารถใชความรูท่ี

จำเปนในขณะดำเนินการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุดและมีความกังวลนอยที่สุด 

อาจารยพยาบาลควรจะตองมีประสบการณในวิชาชีพพอสมควร และอาจารยพยาบาลจะตองมีความกระตือรือรนใน

การศึกษาและการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ ซึ่งบทบาทหนาที่ของอาจารยนิเทศคือ หนาท่ี

รับผิดชอบท่ีมีตอผูเรียน หนาท่ีรับผิดชอบในฐานะท่ีเปนอาจารยนิเทศ และหนาท่ีรับผิดชอบตอตนเอง 

 

ขอเสนอแนะ 

สำหรับผูบริหารการศึกษาพยาบาล 

 1. ควรมีการประสานงานระหวางผูบริหารของสถาบันการศึกษาพยาบาลกับสถาบันแหลงฝกปฏิบัติงาน 

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

 2. ควรมีการเตรียมการในดานสถานท่ี และทรัพยากรอื่นท่ีจำเปนเพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนแผนการ

ดำเนินงานและเปาหมายของการศึกษาภาคปฏิบัติ 

 3. ตองกำหนดจุดมุงหมายของการศึกษาภาคปฏิบัติใหชัดเจนกลาวคือ ตองการสรางหรือปรับพฤติกรรม

ของนักศึกษาในดานใด เพื่อกำหนดเปาหมายซึ่งจะชวยในการวางแผนจัดการศึกษาไดตามทิศทางท่ีตองการ 

สำหรับนักศึกษาพยาบาล 

 1. นักศึกษาควรมีการฝกหัดปฏิบัติการพยาบาลผูปวยในโรงพยาบาลกอนเขาศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 

รวมท้ังความเขาใจเกี่ยวกับความเครียดในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล เพื่อเปนการสำรวจความพรอมท้ังดานรางกาย

และดานจิตใจ 

2. ควรมีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะกอนและหลังการฝกประสบการณวิชาชีพและมีการประเมินผลการฝก

ปฏิบัติท่ีชัดเจน เพื ่อเปนแนวทางใหนักศึกษาพยาบาลได เตรียมความรูและศึกษาเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับการฝก

ปฏิบัติงาน 
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สำหรับอาจารยนิเทศก 

 1. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลท่ีมีตออาจารยนิเทศกในแหลงฝกปฏิบัติงาน เพื่อ

เปนแนวทางในการจัดดำเนินการโครงการอบรมอาจารยนิเทศ 

2. ควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลเมื่อเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการ

ฝกปฏิบัติมาใชพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปญหาการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลสังกัดการศึกษาอื่นๆ 

 2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับนักศึกษาพยาบาลในการฝกปฏิบัติงาน

ทางดานความรูสึก เจตคติ และความรับผิดชอบ 

 3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมการ

พัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลใหชัดเจนข้ึน 
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