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บทคัดย่อ: การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการประเมนิของนกัศกึษา

และการประเมนิของอาจารย์ในบริบทของสมรรถนะการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลบนคลนิกิสตูกิรรม		

โดยนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่3		ปีการศึกษา	2552	จ�านวน	87	ราย		และอาจารย์	8	ราย	ในหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบประเมินผลภาคปฏิบัติ	 วิชาปฏิบัติ

การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์	 1	 ประกอบด้วย	 สมรรถนะด้านการปฏิบัติ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์	 ด้านการบริหารจัดการ	และด้านการติดต่อสื่อสารและการสร้าง

สมัพนัธภาพ	โดยประเมนิ	4	ครัง้	(ระยะเวลา	8	สปัดาห์)	วเิคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน		และสถติสิหสมัพันธ์แบบสเปียร์แมน  ผลการศกึษาพบว่า	1)	การประเมนิของนกัศกึษา

ในสมรรถนะโดยรวม		และสมรรถนะด้านการปฏบิตักิารพยาบาลและการผดงุครรภ์		ในการประเมนิ

ครั้งที่	1	ครั้งที่	 	2		และครั้งที่	3		มีความสัมพันธ์กันกับการประเมินของอาจารย์อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	ขณะที่ในการประเมินครั้งที่	4	 	ไม่มีความสัมพันธ์กัน	 	2)	การประเมินของนักศึกษาใน

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการในคร้ังที่	 4	 	มีความสัมพันธ์กับการประเมินของอาจารย์อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ		แต่ไม่พบความสัมพันธ์ในครั้งที่	1	ครั้งที่		2	และครั้งที่	3		และ	3)	การประเมิน

ของนักศึกษาในสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพในครั้งที่	 2	และครั้งที่		

4		มีความสัมพันธ์กับการประเมินของอาจารย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		แต่ไม่พบความสัมพันธ์

ในคร้ังที่	 1	และ	3	 	ผลการศึกษาครั้งน้ีชี้ให้เห็นว่าการให้ข้อมูล	ค�าช้ีแนะจากอาจารย์และการให้

นักศึกษาประเมินตนเองอย่างต่อเน่ืองในระหว่างฝึกปฏิบัติงาน	ท�าให้การรับรู้สมรรถนะตนเอง

ของนักศึกษาใกล้เคียงกับสมรรถนะที่ปฏิบัติจริง	ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองต่อไป
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

นกัศึกษาพยาบาลจ�าเป็นต้องผ่านการฝึกปฏบิตังิาน

บนคลินิกเพื่อเรียนรู ้ 	 และฝึกทักษะของตนเองใน

การดแูลผูป่้วย	ส�าหรบัการประเมนิผลการฝึกปฏบิตังิาน

ของนักศกึษาว่าท�าได้ดเีพียงใดนัน้	อาจจะมกีารประเมนิ

เป็นระยะหรือประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน	

แต่การฝึกปฏิบัติบนคลินิกมักมีเวลาจ�ากัด	จึงควรที่จะ

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือ

จากช่วงเวลาที่ฝ ึก	 ซึ่งพื้นฐานและการเรียนรู ้ของ

นักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกัน	 การประเมิน

ของอาจารย์ผูด้แูลขณะฝึกปฏบิติังานเป็นเพยีงส่วนหน่ึง

ของการประเมนิภาคปฏบิตัทิีจ่ะสะท้อนถงึความสามารถ

ของนกัศกึษา	การให้นกัศกึษาได้ฝึกประเมนิความสามารถ

ของตนเองจึงเป็นหนทางหน่ึงที่จะช่วยให้นักศึกษา

พัฒนาตนเองได้มากขึ้น	จากการศึกษาของโอลินา	และ

สลุแิวน	(Olina	&	Sulivan,	2002)	พบว่า	นกัศกึษาทีไ่ด้

รับการประเมินระหว่างเรียนจากอาจารย์	 ร่วมกับการ

ประเมินตนเองมีคะแนนเกีย่วกบัความรูส้งูกว่านกัศกึษา

กลุ่มที่ประเมินโดยอาจารย์อย่างเดียว	

การประเมินตนเองนั้นเป็นการตัดสินใจใน

คุณภาพงานด้วยตนเองของนักศึกษา	 โดยมีเกณฑ์การ

ประเมินที่ระบุไว้อย่างชัดเจน	ท�าให้มีการปรับปรุงตนเอง

น�าไปสูก่ารท�างานทีด่ขีึน้ในอนาคต	จงึนบัว่าเป็นเทคนคิ

หนึ่งที่มีผลต่อความสามารถของนักศึกษาในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพตนเองและเป็นการเพิ่มแรงจูงใจภายใน	

ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายของตนเองที่

สูงขึ้น (Rolheiser	&	Ross,	2001) รอส	(Ross,	2006)	

ได้สรุปว่าข้อดีของการประเมินตนเองจะน�าไปสู่การฝึก

ของนักศกึษาทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ การประเมนิตนเอง

จะท�าให้ได้คิดทบทวน	และทราบจุดบกพร่องซึ่งน�าไปสู่

การหาวิธีปรับปรุงตนเอง	การประเมินอย่างสม�่าเสมอ

และต่อเนือ่งจะท�าให้มกีารพฒันาคณุภาพงาน	(Ozogul	

&	Sullivan,	2009) ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของตนได้

มากขึ้น	 จึงนับเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่มีคุณค่าอนัจะเป็น

พื้นฐานน�าไปสู ่การเรียนรู ้ด ้วยตนเองและส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การฝ ึกปฏิบั ติงานบนคลิ นิกสู ติกรรมของ

นกัศกึษาพยาบาลเป็นการเตรยีมความพร้อมในการเป็น

พยาบาลผดุงครรภ์	 ซ่ึงเป็นผู ้ที่ต้องให้การดูแลและ

การช่วยเหลือต่อสตรีมีครรภ์	สตรีหลังคลอดและทารก

แรกเกิด	 รวมถึงการตรวจ	การท�าคลอด	การส่งเสริม	

สขุภาพและป้องกันความผดิปกติในระยะต้ังครรภ์	ระยะ

คลอด	และระยะหลงัหลอด	รวมทัง้การช่วยเหลอืแพทย์

กระท�าการรักษาโรค	ทั้งน้ีโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์

และศิลปะการผดุงครรภ์	 (สภาการพยาบาล,	2553)	

ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้	และมี

สมรรถนะหลักที่เพียงพอในการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์	 การเตรียมนักศึกษา

พยาบาลให้มคีวามพร้อมในแต่ละสมรรถนะจงึเป็นสิง่ที่

จ�าเป็น	

สภาการพยาบาลได้ก�าหนดสมรรถนะหลัก

ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ชั้นหน่ึงไว้	 14	 สมรรถนะ	 ในการนี้หลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	 ได้จัดท�าแบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษา

พยาบาลในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมี	 6	 สมรรถนะ	

ซึง่มเีนือ้หาครอบคลมุตามสมรรถนะของสภาการพยาบาล 

สมรรถนะที่ประเมินประกอบด้วย	1)	สมรรถนะปฏิบัติ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์		2)	สมรรถนะจรยิธรรม

แห่งวิชาชีพและกฎหมาย	 3)	 สมรรถนะการบริหาร

จัดการ	 4)	 สมรรถนะการติดต่อสื่อสารและสร้าง

สัมพันธภาพ	 5)	 สมรรถนะการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง	และ	6)	สมรรถนะการสอนสุขศึกษา	ซึ่งวิชา

ที่ฝึกปฏิบัติจะมีการประเมินในสมรรถนะจริยธรรม

แห่งวิชาชีพและกฎหมายทุกวิชา	 ส่วนสมรรถนะอื่น

ในแต่ละวิชาจะน�าสมรรถนะที่สอดคล้องกับลักษณะ

วิชานั้นๆ	มาใช้ในการประเมิน		
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วิชาปฏิบั ติการพยาบาลมารดา-ทารกและ

การผดงุครรภ์	ได้น�าสมรรถนะทีเ่กีย่วข้องมาใช้ประเมนิ

การฝึกปฏบัิตงิานของนกัศกึษาดงันีค้อื	สมรรถนะปฏบิติั

การพยาบาลและการผดุงครรภ์	 สมรรถนะการบริหาร

จัดการ	 และสมรรถนะการติดต่อส่ือสารและสร้าง

สัมพันธภาพ	 ส่วนสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

และกฎหมายนั้นนักศึกษาจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์

จึงจะได้รับการประเมินในสมรรถนะอื่น	ซึ่งคร้ังนี้ไม่ได้

น�าสมรรถนะจรยิธรรมแห่งวิชาชพีและกฎหมายมาใช้ใน

การศกึษา	แต่ละสมรรถนะได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิ

ผลเป็นแบบรูบริค	(rubric	score)	เพื่อเป็นแนวทางใน

การน�าไปใช้	ท�าให้นักศึกษาได้ทราบเป้าหมายการเรียนรู ้

ตลอดจนแนวทางการปฏบิติัในการปรบัปรงุและพัฒนา

ตนเอง	 การได้ประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องโดยมี

อาจารย์ผูดู้แลร่วมประเมนิ	จะท�าให้นกัศกึษามองตนเอง

ได้กว้างขึ้นและรับรู้พัฒนาการของตนเอง	 ผู้วิจัยจึง

สนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการประเมิน

ของนกัศกึษาและการประเมนิของอาจารย์ในบรบิทของ

สมรรถนะการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลบนคลนิกิสตูกิรรม	

เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน

ให้มปีระสทิธภิาพ	และเพิม่สมรรถนะการฝึกปฏบิตังิาน

ของนักศึกษาพยาบาล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการประเมนิของ

นักศึกษาและการประเมินของอาจารย์ในบริบทของ

สมรรถนะการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลบนคลนิกิสตูกิรรม	

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาคร้ังนี้ได้ใช้กรอบทฤษฎีการประเมิน

ตนเอง	 โดยการประเมินตนเองจะช่วยให้เกิดวงจรของ

การเรียนรู ้ไปข้างหน้า	 หากนักศึกษามีการประเมิน

ความสามารถของตนเองไปในด้านบวก	การประเมิน

ตนเองน้ีจะกระตุ้นให้นักศึกษาต้ังเป้าหมายที่สูงขึ้น

และมุ่งมั่นพยายามให้ประสบความส�าเร็จ	 ความส�าเร็จ

ของนักศึกษาจะมีผลต่อการตัดสินใจของตนเองมีการ

ใคร่ครวญเกิดขึ้น	 ซ่ึงผลของการตัดสินใจของตนเอง

ท�าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองตนเองว่ารู ้สึกเกี่ยวกับ

สิ่งนั้นๆ	อย่างไร	จะเห็นว่าการตั้งเป้าหมาย	การมีความ

พยายาม	 การประสบความส�าเร็จ	 การตัดสินใจของ

ตนเองและปฏิกิริยาตอบสนองตนเอง	 ทั้งหมดนี้มี

อทิธพิลต่อความมัน่ใจในตนเองทางด้านบวก	(Rolheiser 

&	Ross,	 2001)	 รอส	 (Ross,	 2006)	 อธิบายว่า																								

การประเมินตนเอง	ประกอบด้วย	 	 3	 กระบวนการที่

เป็นการควบคมุตนเองของนกัศกึษาในการใช้การสงัเกต

และแปลพฤติกรรมของตนเอง	 กระบวนการแรก

นักศึกษาสังเกตตนเอง	 โดยมุ่งประเด็นเกี่ยวกับความ

สามารถของตนเองที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จตาม

มาตรฐาน	 กระบวนการที่สองเป็นการตัดสินใจด้วย

ตนเองในการก�าหนดเป้าหมายทั่วไปและเป้าหมาย

เฉพาะ	และกระบวนการที่สามคือ	ปฏิกิริยาตอบสนอง

ตนเองเป็นการแปลค่าของระดับความส�าเร็จตาม

เป้าหมายทีต้ั่งไว้ว่านักศึกษาพงึพอใจอย่างไรกับผลการ

ปฏิบัติของตนเอง

อย่างไรกต็ามวงจรของการเรยีนรูน้ีอ้าจพฒันาไป

ในด้านลบ	หากมีช่องว่างหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

ระหว่างเป้าหมายของตัวนกัศกึษากบันกัศกึษาคนอืน่ๆ	

ในห้องเรียน	หรือการที่นักศึกษารับรู้ถึงความไม่ส�าเร็จ

ของตนเองท�าให้เกิดการประเมินตนเองที่ต�่าน�าไปสู่

การพัฒนาในด้านไม่ดี	 ฉะน้ันการเลือกเป้าหมายที่ไม่

ตรงความเป็นจริง	 ใช้วิธีการเรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ	

มีความพยายามไม่เพียงพอ	 จะท�าให้ความสามารถ

ของตนเองมีน้อย	ดังนั้น	 อาจารย์จึงเป็นบุคคลส�าคัญ

ทีม่ส่ีวนช่วยสอนและแนะน�าให้นกัศกึษาทราบถงึวิธกีาร

ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ	ส�าหรับ

การสอนนกัศึกษาในการประเมนิตนเองม	ี4	ขัน้ตอน	คอื	
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1)	นักศึกษาท�าความเข้าใจในความหมายของเกณฑ์

การประเมินที่จะใช้ตัดสินความสามารถ	และเป้าหมาย

ทีต้่องการโดยนักศกึษาพอใจทีจ่ะท�าให้เกดิความส�าเรจ็

ตามท่ีตกลงกันไว้หรือที่ร่วมกันสร้างขึ้น	2)	สอนหรือ

แนะน�านักศึกษาในการน�าเกณฑ์การประเมินมาใช	้

ซึ่งรูปแบบหรือตัวอย่างจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจได้

ชัดเจนขึ้น	การยกตัวอย่างจากอาจารย์จึงมีความส�าคัญ	

3)	 ให้นักศึกษาสะท้อนกลับด้วยการประเมินตนเอง	

เกี่ยวกับความเข้าใจในเกณฑ์และการน�าไปประยุกต์ใช	้

อาจารย์และเพื่อนให้ข้อมูลป้อนกลับ	 และร่วมกัน

อภปิรายความแตกต่างในข้อมลูทีไ่ด้เพือ่น�ามาปรบัปรงุ		

และ	4)	ช่วยนักศึกษาพัฒนางานท่ีเป็นเป้าหมายและ

แผนงานที่จะท�า	 โดยให้นักศึกษาเชื่อมโยงระดับของ

ความส�าเรจ็กบัยทุธวธิกีารเรยีนรูแ้ละความพยายามทีใ่ช้	

จนในทีส่ดุช่วยให้นกัศกึษาสามารถพฒันาแผนงานท่ีจะ

ปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เป็นไปได้	 (Rolheiser	&	

Ross,	2001)			

การประเมินของอาจารย์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้

นักศึกษารับทราบสมรรถนะของตนเอง	 และน�ามา

พิจารณาว่าการประเมินของตนเองสอดคล้องกับของ

อาจารย์หรอืไม่	เพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรงุตนเอง	โดย

มีการศึกษาพบว่า	 การประเมินตนเองของนักศึกษา

พยาบาลปีสุดท้ายที่มาฝึกทักษะบนคลินิกอายุรกรรม	

ศัลยกรรม	และหน่วยบ�าบัดพิเศษ	มีความสัมพันธ์กับ

การประเมนิของอาจารย์	(Adib-Hajbaghery,	Karbasi-

Valashani,	 &	 Heidari-Haratmeh,	 2012)	 และ

การศึกษาของเดลารามและทูทูนชิ	 (Delaram,	 &	

Tootoonchi,	 2010)	พบว่าการประเมินตนเองของ

นกัศกึษาผดงุครรภ์ทีม่าฝึกปฏบิตัใินรายวชิาสติูศาสตร์	

กับการประเมินของอาจารย์เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา

มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน	 อย่างไรก็ตามบางการ

ศึกษาพบว่าการประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาล

ที่ฝึกทักษะบนคลินิกกับการประเมินโดยเพื่อนมีความ

แตกต่างกับการประเมินของอาจารย์	 (Mehrdad,	

Bigdeli,	&	Ebrahimi,	2012)		

การประเมนิตนเองจงึเป็นวธิกีารหน่ึงทีจ่ะช่วยให้

นักศึกษาประสบความส�าเร็จ	 การจัดให้นักศึกษาได้

ประเมินตนเองจะท�าให้นักศึกษามีความตระหนักใน

ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข ้าใจใน

กระบวนการความรู้ที่หลากหลาย	 ทราบจุดแข็งและ

จุดอ่อนที่ควรปรับปรุงของตนเอง	 (Basnet,	Basson,	

Devine,	Hobohm,	&	Cochrane,	 2011)	การเรียน

การสอนส�าหรับนักศึกษาพยาบาลนั้นได้มีการจัดให้

ขึ้นฝึกในภาคปฏิบัติบนคลินิกต่างๆ	 ซ่ึงการฝึกปฏิบัติ

งานบนคลนิิกสติูกรรมเป็นการเตรยีมนักศึกษาพยาบาล

ให้พร้อมในการเป็นพยาบาลผดุงครรภ์ในอนาคต	

การให้นักศึกษาประเมินตนเองขณะฝึกปฏิบัติงาน	และ

การได้รับค�าชี้แนะแนวทางจากอาจารย์จะช่วยให้

นักศึกษาประเมินความสามารถของตนเองที่ตรงกับ

สภาพความเป็นจรงิมากขึน้	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินของนักศึกษาและ

การประเมนิของอาจารย์ในบรบิทของสมรรถนะการฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกสูติกรรม	

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	ปี

การศกึษา	2552	หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	โรงเรยีน

พยาบาลรามาธิบดี	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	ที่เรียนวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์	 1	 ในภาค

การศึกษาที่	2	ทั้งหมด	จ�านวน	87	ราย	ซึ่งนักศึกษาจะ

มาฝึกปฏิบัติที่คลินิกสูติกรรมกลุ ่มละ	 43-44	 ราย	

เป็นระยะเวลา	8	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	3	วัน	โดยแบ่งเป็น	

กลุ่มย่อยหมุนเวียนฝึกปฏิบัติที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

สูติกรรม	2	สัปดาห์	ห้องคลอด	2	สปัดาห์	และสูติกรรม
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หลังคลอด	4	สัปดาห์	เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่	4		นักศึกษา

กลุ่มที่หมุนเวียนฝึกปฏิบัติที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

สติูกรรมและหน่วยห้องคลอด	จะหมนุเวยีนไปฝึกปฏบิติั

ที่หน่วยสูติกรรมหลังคลอด	ส่วนนักศึกษากลุ่มท่ีฝึก

ปฏิบัติที่หน่วยสูติกรรมหลังคลอด	จะสลับหมุนเวียน

ไปฝึกปฏิบัติที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรมและ

หน่วยห้องคลอดแทน

เครื่องมือที่ ในการวิจัย  

การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้แบบประเมินผลภาคปฏิบัต	ิ

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	วชิาปฏบิตักิารพยาบาล

มารดา-ทารกและการผดงุครรภ์	1	ของโรงเรยีนพยาบาล

รามาธิบดี	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ซึ่งเป็นสมรรถนะส่วนหนึ่งที่น�ามา

จากคูม่อืการประเมนิสมรรถนะของนกัศกึษาพยาบาลที่

จัดท�าโดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ฉบับ

ปรบัปรงุแก้ไขครัง้ที	่2	เริม่ใช้ในวชิาปฏบิตักิารพยาบาล

ตัง้แต่ปีการศกึษา	2550	คูม่อืนีไ้ด้ผ่านการพจิารณาจาก

คณาจารย์ทกุสาขา	จ�านวน	140	คนในโรงเรยีนพยาบาล

รามาธิบดี	 โดยมีการระบุเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ

รบูรคิ	ส�าหรบัแบบประเมนิผลภาคปฏบิตัวิชิาปฏบิตักิาร

พยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์	1	ได้ผ่านการ

พิจารณาและเลือกสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิชาจาก

คณาจารย์สาขาการพยาบาลมารดา-ทารกและการ

ผดุงครรภ์	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 เพื่อน�ามาใช้

ประเมินการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิกของนักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่	3		

แบบประเมินแต่ละข้อจะระบุพฤติกรรมส�าคัญที่

เป็นตัวชี้วัดไว้	 และมีการให้คะแนนไว้	 4	 ระดับ	ตั้งแต่	

คะแนน	 1	 คือ	 ปฏิบัติด้วยตนเองได้น้อยต้องได้รับ	

ค�าแนะน�าทุกครั้ง	 คะแนน	2	 คือ	ปฏิบัติได้เมื่อได้รับ	

ค�าแนะน�าเป็นส่วนใหญ่	คะแนน	3	คอื	ปฏบัิตไิด้เม่ือได้รบั	

ค�าแนะน�าเลก็น้อย	และคะแนน	4	คอื	สามารถปฏบิตัไิด้

ถูกต้องด้วยตนเอง	สมรรถนะที่ใช้ในแบบประเมินนี้มี	

3	สมรรถนะ	ดังนี้	1)	สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล

และการผดุงครรภ์	 มีรายข้อย ่อยเกี่ยวกับการใช ้

กระบวนการพยาบาล	 ทักษะหัตถการและการใช้

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน	การให้ข้อมูลความรู้/ค�าแนะน�า

และการสร้างเสริมสุขภาพ	การให้การพยาบาลอย่าง

ปลอดภัย	 และปฏิบัติการผดุงครรภ์	 จ�านวน	 35	 ข้อ	

มีคะแนนเต็ม	140	คะแนน	2)	สมรรถนะการบริหาร

จัดการ	จ�านวน	6	ข้อ	มีคะแนนเต็ม	24	คะแนน	และ	

3)	สมรรถนะการตดิต่อสือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

จ�านวน	4	ข้อ	มีคะแนนเต็ม	16	คะแนน	รวมรายข้อที่ใช้

ในแบบประเมินนี้มีทั้งหมด	45	ข้อ	มีคะแนนเต็ม	180	

คะแนน	คะแนนรวมน้อย	หมายถึง	มีสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานน้อย	คะแนนรวมมาก	หมายถึง	มีสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานมาก	สมรรถนะโดยรวมเป็นสมรรถนะ

ทีร่วมทัง้หมด	3	ด้าน	เมือ่น�าแบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ

วชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์	1 

มาทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 	 3	 ของ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 ในกลุ่มอ่ืนที่มาฝึกปฏิบัติ

วชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์	1 

จ�านวน	30	รายได้คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค

เท่ากบั	.97	ในการศึกษาครัง้น้ีได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา

ครอนบาคเท่ากับ	.94

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยครั้งนี้ผ ่านการพิจารณาและอนุมัติ

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวทิยาลยัมหดิล	

ตามเอกสารเลขที่	 2553/388	มีการพิทักษ์สิทธิ์ของ

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา	 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการช้ีแจง

วตัถปุระสงค์		ขัน้ตอนในการด�าเนินการวจิยั		สทิธใินการ

เข้าร่วมหรอืปฏิเสธ	ซ่ึงข้อมลูทีไ่ด้จะถูกเก็บเป็นความลบั

และน�าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 โดยขอ

ความร่วมมือและชี้แจงวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่	3	ภาคการศึกษาที่	2	ประจ�าปีการศึกษา	

2552	ทราบ	 จากน้ันให้นักศึกษาประเมินสมรรถนะ

ตนเองตามแบบประเมินผลภาคปฏิบัติเมื่อสิ้นสุด

การฝึกปฏิบัติทุก	2	สัปดาห์	 รวมเป็น	4	ครั้ง	 ในแต่ละ

ครัง้อาจารย์ประจ�าคลนิกิจะเป็นผูป้ระเมนินกัศกึษาเมือ่

สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน	 โดยใช้แบบประเมินผลภาค

ปฏิบัติชุดเดียวกับที่นักศึกษาประเมินตนเอง	 อาจารย์

และนักศกึษาทกุคนจะมคีูมื่อการประเมนิสมรรถนะของ

นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับจากทางหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบณัฑติ	เพือ่ให้ทราบเกณฑ์การให้คะแนนซึง่ระบุ

เป็นแบบรูบริค	อาจารย์ที่ประเมินมีจ�านวน	8	ราย	เป็น

อาจารย์ประจ�าหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม	2	 ราย	

ห้องคลอด	2	ราย	และสูตกิรรมหลงัคลอด	4	ราย	ก่อนฝึก

ภาคปฏิบัติอาจารย์ทุกคนทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การให้

คะแนนนักศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

คะแนนการประเมนิตนเองของนกัศกึษาพยาบาล	

และคะแนนการประเมินของอาจารย์ในการฝึกปฏิบัติ

งานบนคลินิกสูติกรรมใช้สถิติบรรยาย	 โดยน�ามาหา

ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 วิเคราะห์ความ

สัมพันธ ์โดยใช ้สถิติสหสัมพันธ ์แบบสเปียร ์แมน	

เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายไม่เป็นโค้งปกติ

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	87	ราย	เป็นนักศึกษาเพศ

ชาย	6	ราย	(ร้อยละ	6.90)		และนักศึกษาเพศหญิง	81	

ราย	 (ร้อยละ	93.10)	 	ผลการศึกษาพบว่า	 	 ค่าเฉลี่ย

คะแนนการประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาลใน

สมรรถนะการฝึกปฏบิติัการพยาบาลบนคลนิกิโดยรวม

ทัง้	3	ด้าน	ในครัง้ที	่1,	2,	3,	และ	4	คอื	120.90,	122.51,	

122.27	และ	123.45คะแนน	ตามล�าดบั	 ส่วนค่าเฉลี่ย

ผลการประเมินของอาจารย์ในสมรรถนะโดยรวมทั้ง	 3	

ด้าน	ในครั้งที่	1,	2,	3,	และ	4	คือ	121.23,	123.28,	

124.95	และ	123.87	คะแนน	ตามล�าดับ	(ตารางที่	1)	

ตารางที่ 1	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาลกับการ

ประเมินของอาจารย์ในสมรรถนะการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกสูติกรรม	(N	=	87)

คะแนน ด้านการปฏิบัติการ

พยาบาลและการ

ผดุงครรภ์

ด้านการบริหาร

จัดการ

ด้านการติดต่อ

สื่อสารและการสร้าง

สัมพันธภาพ

สมรรถนะ

โดยรวม

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

การประเมิน

		ตนเองของ		

		นักศึกษา	

		พยาบาล

ครั้งที่	1 87.55 10.34 20.01 2.46 12.93 1.47 120.90 12.37

ครั้งที่	2 88.90 8.26 20.71 2.12 12.98 1.49 122.51 10.53

ครั้งที่	3 88.44 9.34 20.62 2.33 13.22 1.68 122.27 10.53

ครั้งที่	4 89.55 7.86 20.72 2.19 13.28 1.50 123.45 10.60
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ตารางที่ 1	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาลกับการ

ประเมินของอาจารย์ในสมรรถนะการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกสูติกรรม	(N	=	87)	(ต่อ)

คะแนน ด้านการปฏิบัติการ

พยาบาลและการ

ผดุงครรภ์

ด้านการบริหาร

จัดการ

ด้านการติดต่อ

สื่อสารและการสร้าง

สัมพันธภาพ

สมรรถนะ

โดยรวม

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

การประเมิน

		ของอาจารย์

ครั้งที่	1 87.25 7.38 20.55 1.81 13.43 1.24 121.23 8.12

ครั้งที่	2 88.78 7.07 20.87 1.64 13.62 1.26 123.28 7.47

ครั้งที่	3 89.85 7.44 21.34 1.34 13.76 0.91 124.95 7.90

ครั้งที่	4 89.17 6.55 21.11 1.56 13.59 1.14 123.87 7.09

เมื่อทดสอบการแจกแจงของข้อมูลด้วยสถิติ

โคลโมโกรอฟ-สเมียร ์นอฟ	 พบว่าข ้อมูลคะแนน

การประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาล	 	และข้อมูล

คะแนนการประเมินของอาจารย์ในสมรรถนะโดยรวม	

และสมรรถนะด ้านการปฏิบัติการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์	 คร้ังท่ี	 1,	 2,	 และ	 4	 มีการกระจาย

แบบปกติส่วนข้อมูลคะแนนสมรรถนะอื่นส่วนใหญ่มี

การกระจายไม่เป็นโค้งปกติ	 ซึ่งไม่เป็นตามข้อตกลง

เบื้องต้นของการใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพยีร์สนั	การศกึษาครัง้นีจ้งึได้วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์

ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน	ได้ผลดังนี้

การประเมนิตนเองของนกัศกึษาพยาบาลกบัการ

ประเมนิของอาจารย์ในสมรรถนะโดยรวม	และสมรรถนะ

ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 พบว่า

ครั้งที่	1	และ	2	มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	ในครั้งที่	3	มีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ส่วนครั้งที่	4	ไม่มีความ

สัมพันธ์กัน	(ตารางที่	2	และ	3)

คะแนน การประเมินของอาจารย์

ครั้งที่	1 ครั้งที่	2 ครั้งที่	3 ครั้งที่	4

การประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาล

ครั้งที่	1         .30*

ครั้งที่	2 .01 								.30*

ครั้งที่	3 -.17 .01 .57**

ครั้งที่	4 -.14 .23	 .39** .15

*p	<	.05, **p <	.01

ตารางที่ 2 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมนิตนเองของนักศึกษาพยาบาลกับการประเมนิของ

อาจารย์ในสมรรถนะโดยรวม	(N	=	87)
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ตารางที่ 3 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมนิตนเองของนักศึกษาพยาบาลกบัการประเมนิของ

อาจารย์ในสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์		(N	=	87)

คะแนน การประเมินของอาจารย์

ครั้งที่	1 ครั้งที่	2 ครั้งที่	3 ครั้งที่	4

การประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาล

ครั้งที่	1 					.38*

ครั้งที่	2    -.01 					.44**

ครั้งที่	3    -.17 -.16 .60**

ครั้งที่	4    -.32** .15 .39** .15

คะแนน การประเมินของอาจารย์

ครั้งที่	1 ครั้งที่	2 ครั้งที่	3 ครั้งที่	4

การประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาล

ครั้งที่	1 .07

ครั้งที่	2 .14 .15

ครั้งที่	3    -.01 .03 .08

ครั้งที่	4    -.04 -.01 -.11 .28**

คะแนน การประเมินของอาจารย์

ครั้งที่	1 ครั้งที่	2 ครั้งที่	3 ครั้งที่	4

การประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาล

ครั้งที่	1 .19

ครั้งที่	2 .23* .24*

ครั้งที่	3 .13 -.02 .19

ครั้งที่	4 .09 .07 .02 .39**

*p	<	.05, **p <	.01

**p <	.01

*p	<	.05, **p <	.01

การประเมนิตนเองของนกัศกึษาพยาบาลกบัการ

ประเมนิของอาจารย์ในสมรรถนะด้านการบรหิารจดัการ	

ในครัง้ที	่4	มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.01	ส่วนครั้งที่	1,	2,	และ	3	ไม่มีความสัมพันธ์

กัน	 (ตารางที่ 	 4)	 ส�าหรับการประเมินตนเองของ

นักศึกษาพยาบาลกับการประเมินของอาจารย์ใน

สมรรถนะด ้านการติดต ่อสื่อสารและการสร ้ าง

สัมพันธภาพ	ในครั้งที่	 2	มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั	.05	และคร้ังที	่4	มคีวามสมัพนัธ์

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		ส่วนครั้งที่	1	

และ	ครั้งที่	3	ไม่มีความสัมพันธ์กัน	(ตารางที่	5)

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาลกับการประเมิน

ของอาจารย์ในสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ		(N	=	87)

ตารางที่ 5 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนการประเมนิตนเองของนักศึกษาพยาบาลกับการประเมนิของ

อาจารย์ในสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ		(N	=	87)
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การอภิปรายผล

ผลการศึกษาพบว่า	คะแนนการประเมินตนเอง

ของนกัศกึษาพยาบาลเกีย่วกบัการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล

บนคลินิกสูติกรรมในสมรรถนะโดยรวมทั้ง	 4	คร้ัง	มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นยกเว้นในคร้ังที่	 3	 ที่ลดลงเล็กน้อย	

คะแนนที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นเพราะการใช้เวลาฝึกปฏิบัติ

ที่มากขึ้นท�าให้นักศึกษามีทักษะและความรู้	 มีความ

มั่นใจในการปฏิบัติงาน	 ประกอบกับนักศึกษาได้รับ

การประเมนิจากอาจารย์เป็นระยะจงึเป็นแนวทางในการ

พัฒนาสมรรถนะตนเอง	สอดคล้องกับการศึกษาของ

อ�าไพ	จารุวัชรพาณิชกุล,	ยุภาพร		ลิ้มโฆษิต,		วราภรณ์		

เลิศพูนวิไลกุล,	 และพิกุล	 	บุญช่วง	 (2551)	ที่พบว่า

คะแนนการรบัรู้สมรรถนะแห่งตนของนกัศกึษาพยาบาล

ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานบนคลินิกสูงกว่า

ก่อนและหลงัการฝึกปฏบิตัใินห้องปฏบิตักิารด้วยตนเอง		

ผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่า	ในการประเมนิครั้งที	่3	

มีคะแนนการประเมินตนเองของนักศึกษาลดลง

เล็กน้อย	 เนื่องจากเป็นช่วงที่นักศึกษามีการเปลี่ยน

แหล่งฝึก	 จึงอาจเป็นเหตุหนึ่งท�าให้ความมั่นใจของ

นักศึกษาลดลง	นอกจากนี้ยังพบว่า	ผลการประเมินจาก

อาจารย์ในสมรรถนะโดยรวมทั้ง	 4	 ครั้ง	 มีค่าเฉล่ีย

มากกว่าการประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาล	

อาจเนื่องจากการประเมินของอาจารย์มีการค�านึงถึง

พื้นฐานของนักศึกษา	 ซึ่งเริ่มขึ้นฝึกปฏิบัติบนคลินิก

สูติกรรมเป็นครั้งแรกและมีการเรียนภาคทฤษฎีไป

พร้อมกับภาคปฏิบัติ	 จึงเป็นเร่ืองยากที่จะให้นักศึกษา

ปฏิบัติได้ดีครบถ้วนในเวลาฝึกที่จ�ากัด	อีกทั้งการฝึก

ปฏิบัติในคลินิกสูติกรรมเป็นประสบการณ์ที่ใหม่	ท�าให้

รู้สกึตืน่เต้น		มสีิง่ทีต้่องเรยีนรู้หลายอย่าง		เกิดความไม่มัน่ใจ

ในสมรรถนะตนเองจึงประเมินตนเองต�่า	สอดคล้องกับ

การศึกษาของธารีวรรณ	 ไชยบุญเรือง	 และสุสัณหา	

ยิ้มแย้ม	(2556)	ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลไม่มั่นใจใน

การประเมินสตรีตั้งครรภ์ในระยะแรกที่ฝ ึกปฏิบัต	ิ

และรู้สึกว่ามีความรู้และประสบการณ์ไม่พอในการให้

ค�าแนะน�าเพื่อเตรียมตัวคลอด	ต้องการค�าแนะน�าจาก

อาจารย์

การศกึษาของศริพิร	ขมัภลขิิต	และคณะ	(2550)   

พบเช่นเดียวกันว่าอาจารย์ประเมินสมรรถนะการ

สร้างเสริมสุขภาพโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลระดับ

ปรญิญาโทสูงกว่านกัศกึษาประเมนิตนเอง	แตกต่างจาก

การศึกษาของพรทิพย์	อนันตกุล,	ทัศนา	จันทราทิพย์,	

และชลิดา	 	 ธรรมศิริ	 (2553)	ที่พบว่านักศึกษามีการ

รบัรูส้มรรถนะพยาบาลวชิาชพีทัว่ไปของตนเองโดยรวม

และรายด้านอยูใ่นระดับมาก	ซ่ึงสงูกว่าอาจารย์พยาบาล

ที่ประเมินการรับรู้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพท่ัวไปของ

นกัศกึษาในทกุด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง	อาจเนือ่งจาก

การศึกษาดังกล่าวเก็บข้อมูลในนักศึกษาทั้งชั้นปีที่	 3	

และ	4	และอาจารย์พยาบาลที่สอนในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติไปพร้อมกัน	 จึงเป็นการรับรู้สมรรถนะใน

สถานการณ์และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน	 ส่วนการ

ศึกษาครั้งนี้นักศึกษาประเมินตนเองจากการฝึกปฏิบัติ

การพยาบาลในสถานการณ์จรงิ	และอาจารย์ได้ประเมนิ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกคนโดยตรง

การประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาลกับ

การประเมนิของอาจารย์ในสมรรถนะโดยรวม	ส่วนใหญ่

มีความสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์นั้นเพ่ิมขึ้น	อาจ

เน่ืองมาจากนักศึกษาได้รับรู ้สมรรถนะตนเองจาก

ผลการประเมินของอาจารย์ในครั้งต้น	และได้รับข้อมูล

ป้อนกลับระหว่างฝึกปฏิบัติงาน	 จึงท�าให้การประเมิน

ตนเองของนักศึกษาในครัง้ต่อมามคีวามสมัพนัธ์กับการ

ประเมนิของอาจารย์มากขึน้	สอดคล้องกบัเดลารามและ

ทูทูนชิ	 (Delaram	&	 Tootoonchi,	 2010)	ที่พบว่า

คะแนนการประเมินเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาของทั้ง

นกัศกึษาพยาบาลและอาจารย์ไม่แตกต่างกนั	ซึง่ต่างจาก

การศึกษาเปรียบเทียบการประเมินทักษะบนคลินิก

ระหว่างการประเมินด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล	

การประเมินโดยเพื่อน	และการประเมินโดยอาจารย	์	

พบว่าการประเมนิด้วยตนเองกบัการประเมนิโดยเพือ่น

มคีวามแตกต่างกนักบัการประเมนิโดยอาจารย์		ส่วนการ
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ประเมินด้วยตนเองของนักศึกษากับการประเมิน

โดยเพื่อนไม่แตกต่างกัน	 (Mehrdad,et	 al.,	 2012)	

แต ่การศึกษาดังกล ่าวเป ็นการประเมินเมื่อ ส้ินสุด

การฝึกปฏิบัติงานในคร้ังเดียว	 อย่างไรก็ตามการ

ประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาลกับการประเมิน

ของอาจารย์ในสมรรถนะโดยรวมของการศกึษานี	้พบว่า

ในครั้งที่	4	ไม่มีความสัมพันธ์กัน	ตามที่มีการศึกษาอื่น

พบว่า	นักศึกษาพยาบาลบอกว่ามีความมั่นใจมากขึ้น

เมื่อจบการฝึกปฏิบัติงาน	(ธารีวรรณ	ไชยบุญเรือง	และ

สุสัณหา	 ยิ้มแย้ม,	 2556)	 	 จึงเป็นไปได้ว่านักศึกษา

พยาบาลกลุม่นีม้คีวามมัน่ใจในสมรรถนะตนเองมากขึน้	

จึงอาจประเมินตนเองสูงขึ้นกว่าเดิม	ส่วนอาจารย์ยังคง

ใช้เกณฑ์การประเมนิจากพฤตกิรรมของนกัศกึษา	ท�าให้

ผลการประเมินในครั้งสุดท้ายนี้ไม่สอดคล้องกัน

เมื่อพิจารณาสมรรถนะแต่ละด้านพบว่า	 การ

ประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาลกับการประเมิน

ของอาจารย์ด ้านการปฏิบัติการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ใน	4	คร้ังน้ัน	 ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน

อาจเนื่องจากสมรรถนะดังกล่าวมีรายข้อย่อยบางข้อ

เหมือนกันกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน	 ซึ่ง

นักศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการประเมินและเคยได้

รับการประเมินจากอาจารย์มาก่อน	พลาคท์และคณะ	

(Plakht,	Raiyer,	Nusbaurn,	 Lautman,	&	Delbar,	

2010)	 ได้ศึกษาผลต่างในการประเมินตนเองของ

นกัศกึษากบัการประเมนิของอาจารย์เมือ่มกีารให้ข้อมลู

ป้อนกลับขณะฝึกบนคลินิก	พบว่า	 การให้ข้อมูลป้อน

กลับที่เป็นด้านลบจะท�าให้นักศึกษาประเมินตนเอง

ใกล้เคยีงกบัอาจารย์	ขณะทีก่ารให้ข้อมลูป้อนกลบัทีเ่ป็น

ด้านบวกมีความสัมพันธ์กับการประเมินตนเองของ

นกัศกึษาท่ีสงูกว่าอาจารย์	จงึอาจเป็นไปได้ว่าการเริม่ฝึก

ปฏิบตัด้ิานสตูกิรรมของนกัศกึษาเป็นประสบการณ์ใหม่		

อาจารย์จึงมักชี้แนะและบอกข้อบกพร่องของนักศึกษา

ให้ทราบ	 ท�าให้การประเมินหรือการรับรู้สมรรถนะ

ตนเองในด้านดังกล่าวสัมพันธ์กับการประเมินของ

อาจารย์เป็นส่วนใหญ่	

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการพบว่า	 การ

ประเมินตนเองของนักศึกษาพยาบาลกับการประเมิน

ของอาจารย์มีความสัมพันธ์กันเฉพาะในครั้งที่ 	 4	

อาจเน่ืองจากสมรรถนะน้ีต้องใช้ประสบการณ์และ

ความสามารถที่มากขึ้น	จึงมีการใช้เกณฑ์การประเมินที่

แตกต่างกันในนักศึกษาแต่ละชั้นปี	ดังนั้น	การประเมิน

ที่นักศึกษาเคยได้รับจากอาจารย์ในชั้นปีที่	2	จึงมีความ

ต่างจากชั้นปีที่	 3	 น้ี	ท�าให้การประเมินตนเองด้านการ

บรหิารจดัการใน	3	ครัง้แรกยงัไม่มคีวามสมัพนัธ์กับการ

ประเมินของอาจารย์	 แต่พบว่าในการประเมินครั้งที่	 4	

คะแนนการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์มีความ

สมัพนัธ์กนั	อาจเป็นไปได้ว่าเมือ่นกัศกึษาผ่านการฝึกไป

จนถึงช่วงท้ายของการขึ้นฝึกปฏิบัติ	ท�าให้เกิดความ

เข้าใจและสามารถบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น

สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารและการสร้าง

สัมพันธภาพพบว่า	 การประเมินตนเองของนักศึกษา

พยาบาลกบัการประเมนิของอาจารย์มคีวามสมัพนัธ์กนั

ในครัง้ที	่2	และ	4	โดยในครัง้ที	่4	ค่าระดับความสมัพนัธ์

มีมากกว่าในครั้งที่	2	แต่ในครั้งที่	1	และ	3	ไม่มีความ

สัมพันธ์กัน	 อาจเป็นผลมาจากในครั้งที่	 1	 นักศึกษา

เริ่มขึ้นฝึกปฏิบัติในคลินิกสูติกรรมเป็นคร้ังแรก	 และ

ครั้งที่	 3	นักศึกษามีการหมุนเวียนแหล่งฝึกซึ่งมีความ

แตกต่างของสิ่งแวดล้อมและลักษณะของผู้ใช้บริการ	

เหล่าน้ีอาจมีส่วนต่อการประเมินตนเองของนักศึกษาที่

ยังไม่สอดคล้องกับการประเมนิในมุมมองของอาจารย์		

ข้อเสนอแนะ 

1.	ด้านการเรียนการสอน	 ปัจจุบันนักศึกษา

ได้ประเมินตนเองระหว่างฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะ	และ

มีการให้ข้อมูลป้อนกลับกับนักศึกษา	 อย่างไรก็ตาม

เพือ่ให้นกัศกึษาได้ปรบัปรงุสมรรถนะตนเองและมกีาร

ประเมนิสมรรถนะของตนทีต่รงกับความเป็นจรงิ	ควรมี

การวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาตามองค์ประกอบ

ย่อยของสมรรถนะรายด้านและอาจารย์ชี้แนะให้
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นักศึกษาทราบสมรรถนะที่ต้องปรับปรุง	ซึ่งจะน�าไปสู่

การพฒันาทักษะการพยาบาลของตนเองทีเ่หมาะสมต่อไป

2.	ควรศึกษาการประเมินสมรรถนะตนเองของ

นักศึกษาพยาบาลบนคลินิกสูติกรรม	 โดยจ�าแนกตาม

แหล่งฝึกทีนั่กศกึษาหมนุเวยีนฝึกปฏบิติั	ณ	หน่วยตรวจ

ผูป่้วยนอกสตูกิรรม	ห้องคลอด	และสตูกิรรมหลงัคลอด	

เพื่อทราบข้อมูลสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
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Competency of Clinical Nursing Practice at the Obstetric 
Clinic: The Relationship between Students’ Evaluation and 
Clinical Instructors’ Evaluation 
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Abstract: The	purpose	of	this	study	was	to	determine	the	relationship	between	students’	
evaluation		and	teachers’	evaluation	of		nursing		clinical		practice		competency		in		obstetric	
clinic.	Subjects	were	87	 third-year	nursing	students	and	8	 teachers	 from	Bachelor	of	
Nursing	Science	Program,	Ramathibodi	 School	 of	Nursing,	 Faculty	 of	Medicine,	
Ramathibodi	Hospital,	Mahidol	University.	Data	were	collected	4	times	for	8	weeks	
using	 the	Practical	Evaluation	Form	of	Maternal-Newborn	Nursing	 and	Midwifery	
Practicum	1,including	pratice	in	mursing	and	midwife	domain,	management	domain,	
and	communication	and	relationship	domain.	The	data	were	analyzed	by	mean,	standard	
deviation,	and	spearman	rank	correlation.	The	results	were	 found	 that	 the	overall	of	
competency	students’	evaluation	and	practice	in	nursing	and	midwife	domain	at	Time	
1,	2,	and	3	were	significantly	related	to	teachers’	evaluation,	whereas	the	fourth	time	
of	evaluation	was	not	significant.	The	students’	evaluations	in	domain	of	management	
were	significantly	related	to	teachers’	evaluation	at	the	fourth	time	only,	whereas	the	
other	times	of	evaluations	were	not	significant.	The	students’	evaluation	in	domain	of	
communication	and	relationship	at	Time	2	and	4	were	significantly	related	to	teachers’	
evaluation,	but	this	correlation	was	not	showed	at	the	first	and	third	times.	The	results	
of	this	study	indicated	that	the	information	giving,	teachers’	suggestions,	and	continuous	
students’self-evaluation	 during	 practice	 help	 to	 promote	 perceived	 competency	 of	
students	close	to	reality	which	were	a	basis	for	self-development.

Keywords:	 Students’	evaluation,	Clinical	instructors’	evaluation,	Competency	of	clinical		

nursing	practice
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