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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อความปลอดภัย

ของผู้ป่วยในนกัศกึษาพยาบาล กลุม่ตัวอย่าง คอื นกัศกึษาพยาบาลช้ันปีที ่3 และชัน้ปีที ่4 โดยวธิกีารสุม่อย่างง่าย จ�านวน 

113 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล แบบประเมนิการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง

ด้านการปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วย แบบประเมินทศันคตต่ิอความปลอดภยัของผูป่้วย แบบประเมนิ

การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์

ความแปรปรวนสองทาง และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล 

การรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย และทัศนคติต่อความปลอดภัย 

ของผู้ป่วยสามารถร่วมท�านายการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05  

ร้อยละ 20.60 โดยปัจจัยด้านการรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ระดับ

ชั้นปี และทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�านายการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย 

ของผู้ป่วยได้ (b = .318, p < .01, b = -.216, p < .01, b = .188, p < .05 ตามล�าดับ) นักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่างกันมีค่าเฉลี่ยคะแนนของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียคะแนนของการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัย 

ของผู้ป่วยสูงกว่าชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม 

ให้นักศึกษาพยาบาลมีการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้น โดยการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะ 

ของตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยให้กับ

นักศึกษาพยาบาล     
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Abstract

 The purpose of this descriptive research was to study factors related to the performance of 

clinical practice for patient safety among nursing students. The sample consisted of 113 third- and 

fourth-year nursing students recruited by simple random sampling. The research instruments were a 

personal data record form, the perception of self-efficacy in nursing practice for patient safety  

evaluation, and the attitude towards patient safety and performance of clinical practice for patient 

safety evaluation. Data were analyzed by descriptive statistics, independent t-tests, two-way ANOVA, 

and multiple regression.   

 The results revealed that level of education, perception of self-efficacy in nursing practice for 

patient safety, and attitude towards patient safety could significantly explain 20.6% of the variation 

in clinical practice for patient safety (p < .05). Significant predictors of performance of clinical practice 

for patient safety were perception of self-efficacy in nursing practice for patient safety (b = .318,  

p < .01), level of education (b = -.216, p < .01), and attitude towards patient safety (b = .188, p < .05). 

Difference in learning achievement was significantly related to performance of clinical practice for 

patient safety (p < .01). The mean scores of performance of clinical practice for patient safety for 

third-year students was significantly higher than for fourth-year students (p < .05). These results  

suggest that the improvement of nursing students’ performance of clinical practice for patient safety 

should place emphasis on strengthening nursing students’ self-efficacy and attitude towards patient 

safety.
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ในนักศึกษาพยาบาล

ความส�าคัญของปัญหา 

 ความปลอดภัยของผูป่้วยเป็นส่ิงทีผู่ป้ระกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลต้องตระหนักและปฏิบตัติามมาตรฐานวิชาชพี

อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนจากภัย

หรืออันตรายที่ไม่ควรเกิดขึ้นจากการบริการทางสุขภาพ 

จากข้อมลูรายงานขององค์การอนามยัโลกระบวุ่าร้อยละ 50 

ของสาเหตท่ีุเกดิความไม่ปลอดภยัเป็นเหตุการณ์ทีส่ามารถ

ป้องกนัได้ ในแต่ละปีทีผู่ป่้วยท่ัวโลกทีเ่ข้ารบับรกิารในสถาน

บริการทางด้านสุขภาพจะเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย

หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และท�าให้เกิดความเสียหาย

ต่อผู ้ป่วย เฉลี่ยปีละ 16.8 ล้านคน (World Health  

Organization [WHO], 2010) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเกิด       

ความพิการ จ�านวน 22.6 ล้านคน และร้อยละ 80 ท�าให ้

ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (WHO, 2014) เหตุการณ์

ความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษาที่มัก 

เกดิขึน้ในสถานบรกิารสขุภาพ ได้แก่ การตดิเชือ้จากการใส่

สายสวนปัสสาวะ การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก 

การใช้ยา การพลัดตกหกล้ม การติดเชื้อในกระแสเลือดที่

สัมพันธ์กับการใส่สายสวนเข้าหลอดเลือด การเกิดโรค 

ปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล การเกิดแผลกดทับ และ

การเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดด�าอุดตัน (Jha et al., 

2013)  

 ความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นผลลพัธ์ของการบรกิาร 

ทางการพยาบาลที่แสดงถึงมาตรฐานและคุณภาพของ 

การบริการ พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ท่ีให้ 

การดแูลผูป่้วยอย่างใกล้ชดิตลอด 24 ชัว่โมง การปฏิบตักิาร

พยาบาลจึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย

ของผูป่้วย (Vaismoradi, Salsali, & Marck, 2011) ส�าหรับ

ประเทศไทย สภาการพยาบาลก�าหนดให้ความปลอดภัย

ของผู ้ป ่วยเป ็นหนึ่ งในมาตรฐานของพยาบาลและ 

การผดุงครรภ์ เพื่อให้ผู้รับบริการทางด้านสุขภาพได้รับ 

การบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ดังนั้นสถาบัน

การศึกษาทางการพยาบาลจ�าเป็นต้องเตรียมนักศึกษา

พยาบาลให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพก่อนเข้าสู่

วชิาชพีพยาบาล เพ่ือให้ปฏบิตังิานในวชิาชพีพยาบาลอย่าง

ปลอดภยั ลดความผดิพลาดทางการพยาบาลอนัเป็นปัจจยั

ที่คุกคามต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Debourgh &  

Prion, 2012) และหล่อหลอมตนเองให้เกิดค่านิยมทาง

วิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู ้ป่วยอย่างปลอดภัย 

(Vaismoradi, Salsali, & Marck, 2011) ซึ่งการจัด 

การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

ได้สอดแทรกความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยของ 

ผู้ป่วยในการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับ

นักศึกษาพยาบาล 

 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย 

ของผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาล เป็นการปฏิบัติกิจกรรม  

การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลให้ผู้ป่วยปลอดภัยจาก

อันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา

พยาบาล เช่น การบริหารยา การป้องกันและควบคุม 

การติดเช้ือ การป้องกันการเกิดแผลกดทับ การป้องกัน 

การเกิดพลัดตก เป็นต้น การที่นักศึกษาพยาบาลจะปฏิบัติ

การพยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วยได้ดเีพียงใด อาจ

เป็นผลมาจากการรับรู ้สมรรถนะตนเอง หากนักศึกษา 

คนใดมีการรับรู้ว่าตนเองสามารถปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ดีย่อมแสดงออกซึ่งพฤติกรรม

การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ดี

ตามไปด้วย ตามแนวคิดของ Bandura (1997) กล่าวว่า 

หากบุคคลใดมีความมั่นใจและประเมินความสามารถ 

ของตนว่าท�าได้ดีก็จะท�าให้การปฏิบัติของบุคคลนั้นดีด้วย 

การรับรู้สมรรถนะตนเองจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีพื้นฐาน 

มาจากประสบการณ์ท่ีประสบความส�าเร็จด้วยตนเอง  

การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์จากผู้อื่น การชักจูง

ด้วยค�าพูด และสภาวะด้านร่างกายและอารมณ์ ดังนั้น 

ในการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ 

ความปลอดภยัของผู้ป่วยในนกัศกึษาพยาบาล เป็นส่ิงทีเ่กดิ

จากนักศึกษาได้ประเมินความสามารถของตนโดยน�า

ประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติได้ส�าเร็จมาใช้ในการประเมิน

ตนเองว่ามคีวามมัน่ใจในตนเองต่อการปฏบิตักิารพยาบาล

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย จึงตัดสินใจปฏิบัติการ

พยาบาล ดังนั้น ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล

ของนักศึกษาพยาบาล จึงอาจส่งผลต่อการปฏิบัติการ

พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู ้ป่วยด้วย ในการจัด 

การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล 

จะจัดให้ชั้นปีที่ 1 และ 2 มีการเรียนภาคทฤษฎีเพื่อให้

นักศึกษามีองค์ความรู้ของศาสตร์ทางการพยาบาล และใน

ชั้นปีที่ 3 และ 4 จะจัดให้นักศึกษาได้ขึ้นฝึกปฏิบัติทาง 
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การพยาบาลเพือ่ให้นกัศกึษาน�าความรู้ภาคทฤษฎีประยกุต์

น�าสู่การปฏิบัติทางการพยาบาล เพิ่มพูนประสบการณ์ใน

การปฏิบัติให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการจัด 

การเรียนการสอนน้ันจ�าเป็นต้องมีการวัดคุณภาพของ 

การเรียนรู้ของนกัศกึษาด้วยการวดัผลสมัฤทธิท์างการศึกษา 

เพื่อบ่งชี้คุณลักษณะและความสามารถในการเรียนรู ้ 

ของผู้เรียนว่ามีความรู้เพียงใด และการเรียนของนักศึกษา

พยาบาลในแต่ละช้ันปีจะมีการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติที่ต่างกัน ส่งผลให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย

ของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน (Usher et al., 2018) รวมถึงใน

นักศึกษาแต่ละคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่างกัน 

อาจท�าให้นักศึกษามีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต่างกันได้ 

 การเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์เป็นสิง่ท่ีผูป้ระกอบ

วิชาชีพสามารถป้องกันได้ การท่ีนักศึกษาจะแสดงออกถึง

การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

อย่างไรนั้น ส่วนหน่ึงมาจากทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อ

บทบาทหน้าที่ ในความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีต ่อ 

การปฏิบัติ การพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่ง

ทัศนคติเป็นเป็นแรงผลักดันที่ท�าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม

ต่าง ๆ (Almaramhy et al., 2011) ดังนั้นทัศนคติต่อ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วยอาจเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อ

การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วย 

เช่น หากนักศึกษามีความรู้สึกกลัวการถูกลงโทษภายหลัง

จากการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อาจท�าให้

นักศึกษาตัดสินใจท่ีจะไม่รายงานความคลาดเคลื่อนได้ 

(García-Gámez et al., 2019) แต่หากนักศึกษามีทัศนคติ

ต่อการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ว่าเป็นสิ่งท่ีจะช่วย

ป้องกนัความผดิพลาดมใิห้เกดิขึน้ซ�า้อกี นกัศกึษาย่อมทีจ่ะ

รายงานเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนโดยไม่กลวัการถกูลงโทษ การที่

นักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ถูกต้องจะส่ง

ผลต่อการปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วย

ด้วย (Sngounsiritham, 2011)

 การเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์อาจเกิดจากหลาย

ปัจจัย เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือมีไม่เพียงพอ การสื่อสาร

ของทีม การเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือ 

ซับซ้อน การก�าหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติขององค์กรที่

ไม่ชัดเจน บุคลากรมีข้อจ�ากัดด้านความรู ้ ทักษะและ

ประสบการณ์ในการท�างาน มคีวามอ่อนล้าขณะปฏิบตังิาน 

เป็นต้น (Mitchell, Williamson, & Molesworth, 2016) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ

พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู ้ป ่วยและการเกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในนักศึกษาพยาบาล พบว่าขณะ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดข้ึน 

ได้แก่ ความผิดพลาดในการบริหารยา เกิดการพลัดตก

หกล้มของผู้ป่วย และเกิดความผิดพลาดในการเจาะและ

เก็บเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การติดตาม 

เฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย และการสอดใส่อุปกรณ์ทาง 

การแพทย์ในร่างกายผู้ป่วย (Stevanin et al., 2015; 

Dickel, Villasecas & Fluxá, 2020; García-Gámez, 

2020) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน 

ชั้นปีสุดท้ายของการเรียน (Stevanin et al., 2015) ความ

ไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ความคลาดเคล่ือน

จากการให้ยา โดยมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามหลัก

การให้ยา 10 Rights และมีความบกพร่องในการตัดสินใจ

ทางคลินิก (Dickel et al., 2020) นอกจากน้ี Usher  

et al. (2018) ได้ศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วยในการป้องกนัการเกดิแผลกดทบั

ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า ระดบัชัน้ปีและประสบการณ์

การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลมคีวามสมัพันธ์กบัการปฏบิติัการ

พยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

 นอกจากนี้ Raymond, Medves, และ Godfrey 

(2016) พบว่าเม่ือนักศึกษาที่มีส ่วนในการท�าให้เกิด

เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จะมคีวามรูส้กึกลวัว่าจะถูกท�าโทษ

และรูส้กึล�าบากใจทีจ่ะสอบถามเกีย่วกบัการเกดิเหตกุารณ์

ไม่พึงประสงค์จากบุคลากรทางด้านสุขภาพภายหลังที่เกิด

เหตุการณ์ ส่วน Nabilou, Feizi และ Seyedin (2015) 

ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ ความรู ้ และทัศนคต ิ

ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อความปลอดภัย

ของผู้ป่วยพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าเหตกุารณ์

ไม่พงึประสงค์ท่ีเกดิขึน้กบัผูป่้วย เป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถ

ป้องกนัหรือแก้ไขได้ ภายหลังท่ีเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์

นักศึกษามีความเห็นว่าไม่จ�าเป็นต้องรายงานเหตุการณ ์

ไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง และจากการประเมินตนเองของ

นักศึกษา ส่วนใหญ่ระบุว ่าหากตนเองพบเหตุการณ์ 
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ในนักศึกษาพยาบาล

ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู ้ป่วยจะเก็บเร่ืองราวน้ันไว ้

เป็นความลับ 

 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา แม้จะอยู่

ภายใต้การดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด แต่ยังคงพบว่ามี

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดข้ึน ดังน้ันทีมนักวิจัยซ่ึงเป็น 

ผู้ท่ีมีส่วนในการเตรียมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความพร้อม 

ในการปฏิบตักิารพยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วย จงึ

สนใจที่จะศึกษาว่า ปัจจัยใดท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ

พยาบาลเพ่ือความปลอดภยัของผูป่้วยในนกัศกึษาพยาบาล 

โดยการทบทวนวรรณกรรมและคัดสรรปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับชั้นปี ประสบการณ์

การปฏิบัติการพยาบาล การรับรู้สมรรถนะตนเอง และ

ทศันคตต่ิอความปลอดภยัของผูป่้วย โดยมุง่หวงัว่าข้อมลูที่

ได้จากการวจิยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการศึกษา

ในการทีจ่ะน�าข้อมลูไปเป็นแนวทางในการปรบัปรงุการจดั 

การเรียนการสอนหรือพัฒนาหลักสูตรในการท่ีจะส่งเสริม

ให้นักศึกษาพยาบาลได้มีสมรรถนะด้านความปลอดภัย 

ของผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศกึษาปัจจยัท�านายการปฏบิติัการพยาบาลเพือ่

ความปลอดภัยของผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นปี ประสบการณ์การปฏิบัติ

การพยาบาล การรบัรูส้มรรถนะตนเอง ด้านการปฏบิตักิาร

พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และทัศนคติต่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

กรอบแนวคิดในการท�าวิจัย

 การวิจัยนี้ได้ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู ้สมรรถนะ

ตนเอง (Bandura, 1997) เป้าหมายความปลอดภัยของ 

ผู้ป่วยที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการร่วมรับรองมาตรฐาน

สถานพยาบาล (The Joint Commission on the  

Accreditation of Healthcare Organization  

[JCAHO], 2017) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป้าหมาย 

ความปลอดภัยประกอบด้วย 1) ความถูกต้องในการระบุ 

บ่งชี้ผู้ป่วย 2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารของ

ทีมสุขภาพ 3) ความปลอดภัยจากการใช้ยา 4) การใช้

สัญญาณเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย 5) การป้องกัน 

การติดเชื้อ 6) การระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  

7) การป้องกันความผิดพลาดในการผ่าตัด ส่วนแนวคิด 

การรับรู้สมรรถนะตนเองจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม และการเลือกการกระท�าในกิจกรรมต่าง ๆ  โดย

มีความพยายามที่จะกระท�าในกิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง  

ถ้าบุคคลตัดสินใจว่าตนเองมีความสามารถก็จะกระท�า

กิจกรรมน้ัน แต่ถ้ามีความเชื่อว่าตนเองไม่มีความสามารถ 

ก็จะหลีกเลี่ยงการกระท�ากิจกรรมนั้น การรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนของบุคคลจะเกิดขึ้นได ้โดยมีพื้นฐานมาจาก 

การกระท�าทีป่ระสบความส�าเรจ็ ประสบการณ์จากการเหน็

การกระท�าของผู้อื่น การชักจูงด้วยค�าพูด และการกระตุ้น 

ทางอารมณ์ ดังน้ันการทีน่กัศกึษาพยาบาลจะแสดงออกซึง่

พฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของ

ผูป่้วยอย่างไรนัน้ ตามแนวคดิของ Bandura ประสบการณ์

เดมิของนกัศกึษาจากการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลในรายวิชา

ต่าง ๆ ในแต่ละระดับชั้นปีซึ่งมีรายวิชาที่ความแตกต่างกัน 

ท�าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสภาพจริง ทั้งการฝึก

ปฏิบัติด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติของผู้อื่น เกิด

เป็นประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 

และน�ามาสู่การรับรู้สมรรถนะแห่งตน จากการทบทวน 

งานวจัิยพบปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 

ระดบั ชัน้ปี ประสบการณ์การปฏิบตักิารพยาบาล การรบัรู้ 

สมรรถนะตนเอง และทศันคตต่ิอความปลอดภยัของผูป่้วย

มาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1
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วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลที่ก�าลังศึกษา 

อยู่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 3 และ 4  

ปีการศกึษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลที่ก�าลังศึกษา

อยู่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 3 และ 4   

ปีการศกึษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 

และยนิดเีข้าร่วมการวจิยั ก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยการเปิด

ตารางเครซี่และมอร์แกน (Cohen, 1992) จ�านวนตัวแปร

ที่เป็นปัจจัยคัดสรร จ�านวน 5 ตัวแปร มาใช้ในการค�านวณ

กลุม่ตวัอย่าง และก�าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนทีย่อมรบั

ได้ 5% และระดบัความเชือ่มัน่ 95% ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

จ�านวน 91 คน เพ่ือป้องกันความสูญหายของตัวอย่าง  

ผู้วิจัยจึงค�านวณกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 (Polit & 

Beck, 2004) ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

113 คน ท�าการคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ ่ม 

อย่างง่าย โดยจับฉลากรายชื่อนักศึกษาแบบไม่ใส่คืน ได้

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ�านวน 56 คน และ 

ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 57 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ผูว้จัิยสร้างเครือ่งมอืวจิยัจากการทบทวนวรรณกรรม 

ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ข ้อมูลส่วนบุคคล ค�าถามเป็นแบบ 

เลือกตอบและแบบเติมค�า จ�านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย

ข้อมูลเก่ียวกับ เพศ ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล 

 ส่วนที่ 2 แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะของ

ตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย

ของผู้ป่วย โดยเนื้อหาเป็นการสอบถามเกี่ยวกับความ 

เชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาพยาบาลว่าสามารถปฏิบัติ

การพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยตามที่ก�าหนด 

ไว้ได้ จ�านวน 46 ข้อ มีลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 (1 คือ  

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง) คะแนน

เฉล่ียรวมอยู่ระหว่าง 46- 230 คะแนน คะแนนรวมมาก 

หมายถงึ นกัศกึษาพยาบาลมกีารรบัรูส้มรรถนะของตนเอง

ด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย

มาก 

 ส่วนที่ 3 แบบประเมนิทศันคตต่ิอความปลอดภัย

ของผู้ป่วย โดยเน้ือหาเป็นการสอบถามความรู้สึกของ

นักศึกษาพยาบาลต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

บทบาทในการปฏบัิตกิารพยาบาล เพือ่ความปลอดภยัของ

ผู้ป่วย การรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และ

วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย จ�านวน 17 ข้อ เป็น

ข้อค�าถามทางบวก 8 ข้อ และทางลบ 9 ข้อ มีลักษณะ 

ค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าคะแนน

ตั้งแต่ 1 ถึง 5 (1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5 คือ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง) คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ระหว่าง 17-85 คะแนน  

คะแนนรวมมาก หมายถึง นักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติต่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยมาก 

 ส่วนที่ 4 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล

เพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วย โดยเนือ้หาเป็นการประเมนิ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา

การรบัรูส้มรรถนะตนเองด้านการปฏบิตักิาร

พยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล

ทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย

ของผู้ป่วย

1) การบ่งชี้ผู้ป่วย  

2) การบริหารยา  

3) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

4) การป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

5) การป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้ม 

6) การป้องกันการเลื่อนหลุดของอุปกรณ์

 ทางการแพทย์ 

7) การให้การพยาบาลในระยะวิกฤต 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ในนักศึกษาพยาบาล

ตนเองของนกัศกึษาพยาบาลต่อการท�ากจิกรรมการพยาบาล 

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 

การบ่งชี้ผู ้ป่วย การบริหารยา การป้องกันและควบคุม 

การติดเช้ือ การป้องกันการเกิดแผลกดทับ การป้องกัน 

การเกิดพลัดตกหกล้ม การป้องกันการเลื่อนหลุดของ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ การให้การพยาบาลในระยะวิกฤต 

และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จ�านวน 25 ข้อ มี

ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า

คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 (1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5 คือ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง) คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ระหว่าง 25-125 

คะแนน คะแนนรวมมาก หมายถงึ นกัศกึษาพยาบาลปฏบิตัิ

การพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยมาก 

 แบบสอบถามทกุส่วนได้ผ่านการตรวจสอบความตรง 

ตามเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้างจากผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 3 ท่าน และน�าไปค�านวณหาค่าดัชนีความตรงของ

เนื้อหาของเครื่องมือ ได้ค่าเท่ากับ .89 จากนั้นน�าเครื่องมือ

ที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมั่นในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติ

คล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษามากทีส่ดุ จ�านวน 30 คน 

และน�ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคของแบบ 

การประเมินการรับรู้สมรรถนะของตนเองด้านการปฏิบัติ

การพยาบาลเพ่ือความปลอดภยัของผูป่้วย ได้ค่าเท่ากบั .92 

แบบประเมินทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ได้ค่า

เท่ากับ .86 และแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย ได้ค่าเท่ากับ .96  

 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

รหสัโครงการวจิยัเลขท่ี Sci 013/2561 อนมุตัผ่ิานจรยิธรรม

การวจิยัในมนษุย์เลขที ่9/2561 (10 มกราคม 2561) ผูว้จิยั

ด�าเนินการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่างโดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอน ระยะเวลา ข้อมูลต่าง ๆ การเก็บรักษาความลับ

ของข้อมูล ผลการศึกษาจะแสดงในภาพรวมเท่าน้ัน และ

รกัษาสทิธใินการตอบรบัหรอืปฏเิสธการเข้าร่วมวจิยัเป็นไป

โดยสมัครใจโดยไม่มีผลใดๆ ต่อการเรียนของนักศึกษา ใน

รายท่ียินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยต้องลงนามแสดงความ

ยินยอมในเอกสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามผู้วิจัย

สร้างขึ้นโดยสมัครใจ

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 เกบ็รวบรวมข้อมลูตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 ถงึ

เดือนมีนาคม 2561 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. เมือ่คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจัิยฯ

อนุมัติให้ด�าเนินการแล้วผู ้วิจัยจะท�าจดหมาย เพื่อขอ

อนญุาตเกบ็รวบรวมข้อมลูในนกัศกึษาพยาบาลจากคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์

 2. เ มื่ อ ไ ด ้ รั บ ก า รอนุ มั ติ จ า กคณบดี คณะ 

พยาบาลศาสตร์แล้ว ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมอื ช้ีแจงวัตถปุระสงค์การวจิยั

และรายละเอียดต่าง ๆ ในการท�าวิจัย และให้ข้อมูลตาม

เอกสารพิทักษ์สิทธ์ิ ให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบ 

แจกแบบสอบถามให้กบักลุม่ตวัอย่างพร้อมนดัหมายวนัรับ

แบบสอบถามคืน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ก�าหนดค่า

ความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติการแจกแจง

ความถี่และจ�านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 2. วเิคราะห์ปัจจยัท�านายการปฏิบตักิารพยาบาล

เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาลด้วย 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter multiple 

regression) ก่อนด�าเนนิการวเิคราะห์ถดถอยพหไุด้ทดสอบ

สภาพที่เกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรท�านาย มี

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.307 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 

0.65 จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity (Grove, Burns 

& Gray, 2013) ค่า Tolerance อยู่ในช่วง 0.588-0.901 

และค่า VIF อยู่ในช่วง 1.005-1.121 ซึ่งหมายความว่า

ตัวแปรมีความเป็นอิสระต่อกัน (Vanichbuncha, 2012) 

และค่า Dubin-Watson เท่ากับ1.873 แสดงว่าไม่เกิด 

autocorrelation หรือข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ภายใน 

ตัวเอง (Srisatidnarakul, 2010) 

 3. ท�าการเปรียบเทียบการปฏิบัติการพยาบาล 

เพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วยระหว่างนกัศกึษาพยาบาลชัน้

ปีที ่3 และ 4 วเิคราะห์ผลโดยการใช้ Independent t-test  

 4. ศึกษาอทิธพิลของผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และ

ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลที่มีผลต่อการปฏิบัติ
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การพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในนักศึกษา 

วิเคราะห์โดยการใช้สถิติ Two- way ANOVA

ผลการวิจัย

 1. ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง กลุม่ตวัอย่าง

เป็นนกัศกึษาพยาบาล ก�าลงัศกึษาชัน้ปีที ่3 จ�านวน 56 คน 

และชัน้ปีที ่4 จ�านวน 57 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ�านวน 

105 คน คิดเป็นร้อยละ 92.90 อายุเฉลี่ย 21.29 ปี มีผล

สมัฤทธิท์างการเรียนเฉลีย่ 3.12 (SD = 0.24) มปีระสบการณ์

การปฏบิตักิารพยาบาลเฉล่ีย 10 รายวชิาปฏบิติัการพยาบาล 

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียการรับรู ้สมรรถนะตนเอง 

ด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย

เท่ากับ 183.89 คะแนน (SD = 19.83) ทัศนคติต่อ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 65.28 

คะแนน (SD = 9.97) และการปฏิบตักิารพยาบาลเพือ่ความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 111.57 คะแนน 

(SD = 9.65) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อ 

  ความปลอดภัยของผู้ป่วย ทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัย         

  ของผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาล (N = 113 คน)

                         ตัวแปร คะแนนที่เป็นไปได้ คะแนนจริง x ̅ SD

การรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาล

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 46-230 136 - 222 183.89 19.83

ทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 17 - 85 45 - 83 65.28 9.97

การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 25 - 125 70 - 124 111.57 9.65

 2. การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุระหว่างปัจจยั

ท�านายการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของ 

ผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล 

การรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย และทัศนคติต่อความปลอดภัย

ของผู้ป่วย สามารถร่วมกันท�านายการปฏิบัติการพยาบาล

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ร้อยละ 20.60 อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 โดยปัจจยัด้านการรบัรูส้มรรถนะ 

ตนเองด้านการปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของ

ผูป่้วย ระดบัชัน้ปี และทศันคตต่ิอความปลอดภยัของผูป่้วย

เป็นปัจจยัทีท่�านายการปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่ความปลอดภยั 

ของผู้ป่วยได้ (b = .318, p < .01, b = -.216, p < .01, 

b = .188, p < .05 ตามล�าดับ) ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยท�านายการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

  ในนักศึกษาพยาบาล (N = 113 คน)

                   ปัจจัยท�านาย   b SE b T p-value

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .244 .166 -.127 -1.465 .146

ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา .248 .085 -.216 -2.927 .004

ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล .075 .074 .532 1.015 .312

การรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการปฏิบัติการ  .299 .085 .318 3.516 .001

   พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  .164 .083 .188 1.990 .049

Constant = 3.082, R = 0.454c, R2 = 0.206, F = 3.958, p - value < .001
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ในนักศึกษาพยาบาล

 3. เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติการ

พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยตามการรับรู้ของ

นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประสบการณ์ 

การปฏิบัติการพยาบาลที่ต่างกัน พบว่า นักศึกษาพยาบาล

ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรียนต่างกันมคีะแนนเฉล่ียการปฏบิตัิ

การพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ .05 ดังตารางที่ 3 จึงต้องท�าการ 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนสองทางเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การปฏบัิตกิารพยาบาล เพือ่ความปลอดภยั 

  ของผูป่้วยในนกัศกึษาพยาบาลทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และประสบการณ์การปฏิบตักิารพยาบาลท่ีต่างกัน

                      ปัจจัย SS df MS F p-value

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.612 2 0.806 4.846 .010

ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล 0.047 1 0.047 0.281 .597

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ 0.802 2 0.401 0.27 .095

   ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล 

ความคลาดเคลื่อน 17.793 107 0.230  

รวม 20.038 113   

 จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบ สรุปได้ว่า นักศึกษา

พยาบาลที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง 2.47-2.88  

(ผลการเรียนระดับอ่อน) มีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระหว่าง 2.89-3.30 (ผลการเรียนระดับ 

ปานกลาง) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  (p < .01) 

ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉล่ียการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 

  ในนักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน 

ผลสัมฤทธิ์  Mean Difference Std.error p - value        95% Confidence Interval

ทางการเรียน กลุ่ม Group    Lower Bound Upper Bound

2.47-2.88  2.89-3.30 0.476 0.170 .006 0.140 0.813

 3.31-3.72 0.063 0.261 .810 -0.452 0.580

2.89-3.30 2.47-2.88 -0.476 0.170 .006 -0.813 -0.140

 3.31-3.72 -0.414 0.229 .073 -0.867 0.040

3.31-3.72 2.47-2.88 -0.063 0.261 .810 -0.580 0.454

  2.89-3.30 0.414 0.229 .073 -0.040 0.867

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน: GPA = 2.47-2.88 หมายถึง เรียนอ่อน; GPA = 2.89-3.30 หมายถึง เรียนปานกลาง;

GPA = 3.31-3.72 หมายถึง เรียนดี

 4. ผลการวเิคราะห์สถติทิแีบบอสิระของการปฏบิตัิ 

การพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย จากประเมิน

ตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 พบ

ว่า นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่3 มค่ีาเฉลีย่ของการปฏบิติัการ

พยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วยสงูกว่าชัน้ปีที ่4 อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 5
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อภิปรายผล 

 ปัจจัยท�านายการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความ

ปลอดภยัของผู้ป่วยในนกัศกึษาพยาบาล ในการวจิยันี ้พบ

ว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ชัน้ปีทีก่�าลงัศกึษา ประสบการณ์

การปฏิบัติการพยาบาล การรับรู้สมรรถนะตนเองด้าน 

การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และ

ทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นปัจจัยที่สามารถ

ร่วมท�านายการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย 

ของผู ้ป่วยได้ร ้อยละ 20.60 โดยปัจจัยด้านการรับรู ้

สมรรถนะตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย ระดับชั้นปี และทัศนคติต่อความ

ปลอดภัยของผู ้ป่วยเป็นปัจจัยท่ีท�านายการปฏิบัติการ

พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู ้ป่วยได้ อธิบายผล 

การวิจัยรายปัจจัย ดังนี้ 

 การรับรู ้สมรรถนะตนเองด้านการปฏิบัติการ

พยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วย เป็นปัจจยัทีท่�านาย 

การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยได ้

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ .318 (b = .318,  

p < .01) อธบิายได้ว่า การรบัรูส้มรรถนะตนเองตามทฤษฎี

ของ Bandura กล่าวว่า หากบุคคลใดมีความมั่นใจและ

ประเมินความสามารถของตนว่าท�าได้ดกีจ็ะท�าให้การปฏบัิติ 

ของบคุคลนัน้ดด้ีวย การรบัรูส้มรรถนะตนเองของบคุคลจะ

เกิดขึ้นได้ โดยมีพื้นฐานมาจากการกระท�าของตนเองที่เคย

ประสบความส�าเร็จ ประสบการณ์จากการได้เห็นกระท�า

ของผู้อื่น การชักจูงด้วยค�าพูด และการกระตุ้นทางอารมณ์ 

(Bandura, 1997) ซ่ึงการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยนั้น นักศึกษาพยาบาลจะต้องเชื่อมโยง

ความรู ้จากเรียนภาคทฤษฎีสู ่การฝึกปฏิบัติ และน�า

ประสบการณ์การปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่คยฝึกปฏบิตัจินเกิด

ความมัน่ใจว่าท�าได้ส�าเร็จ หรอืประสบการณ์จากการได้เหน็

การปฏิบัติของอาจารย์นิเทศหรือพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งจะ

ท�าให้นกัศกึษาเกดิการประเมนิตนเองว่าสามารถปฏบิตักิาร

พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ดีเพียงใด และ 

ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย 

ของผูป่้วยเมือ่ต้องให้การพยาบาล ดังนัน้นกัศกึษาพยาบาล

ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการปฏิบัติการ

พยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วยในระดบัสงู จงึท�าให้

เกิดการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยในระดับสูง

ตามไปด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ Zengin et al. 

(2014) ทีพ่บว่า การรบัรูส้มรรถนะตนเองเป็นปัจจยัท�านาย

ส�าคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติทางคลินิกของ

นกัศกึษาพยาบาล นกัศกึษาพยาบาลทีม่กีารรบัรูส้มรรถนะ

ตนเองที่สูงจะมีความสามารถในการปฏิบัติทางคลินิก  

(Lewallen & DeBrew, 2012) หากนักศึกษาพยาบาลมี

การรับรู้สมรรถนะตนเองในระดับต�่าจะไม่สามารถปฏิบัติ

การพยาบาลท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้ป่วยได้ อาจมีพฤติกรรม 

หลีกเล่ียงการปฏบิติัการพยาบาลทีต่นเองไม่มัน่ใจ ซึง่ส่งผล

ต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Masoudi Alavi, 2014)

 ระดับชั้นปี เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่สามารถท�านาย 

การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยได ้

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .318 (b = -.216,  

p < .01) อธิบายได้ว่า การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นการน�าความองค์ความรู้สู ่

การปฏิบัติ และน�าประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติใน

รายวชิาทีเ่คยฝึกปฏิบตัมิาประยกุต์ใช้ ซึง่ในการจดัการเรยีน

การสอนส�าหรับนักศึกษาพยาบาลจะให้มีการเรียนภาค

ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลท่ีซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ในระดับชั้นปีที่สูงขึ้น ท�าให้นักศึกษาได้ส่ังสมความรู ้ 

ประสบการณ์ทั้งการประเมินอาการของผู ้ป ่วยและ 

การปฏิบัติการพยาบาล ดังนั้นเมื่อนักศึกษาที่อยู่ระดับชั้น

ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์สถติทิแีบบอสิระของการปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่ความปลอดภัยของผูป่้วยในนกัศกึษาพยาบาล 

  ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4

กลุ่ม mean S.D. Mean T df p             95%Cl

   difference    LL UL

ชั้นปีที่ 3 4.483 0.386 0.212 3.164 182.22 .002* 0.080 0.345

ชั้นปีที่ 4 4.270 0.564            
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ในนักศึกษาพยาบาล

ปีที่สูงขึ้นจึงมีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย 

ผู ้ป่วยที่มากขึ้น ซึ่งระดับการศึกษาเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมี

อิทธิพลต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง ท่ีจะท�าให้บุคคลน้ัน

รู้คิด ตัดสินใจพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ และช่วยให้บุคคล

สามารถน�าเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสู่แสดง

พฤตกิรรมต่าง ๆ  (Bandura, 1997) สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ Usher et al.  (2018) ที่พบว่านักศึกษาในระดับ 

ชั้นปีที่สูงขึ้นและประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล

ของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ ์กับการปฏิบัติ 

การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

 ทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่สามารถพยากรณ์การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย

เท่ากบั .188 (b = .188, p < .05) อาจอธบิายว่า การปฏบิตั ิ

การพยาบาลต่อผู ้ป่วยนั้น ผู ้ให้การพยาบาลเป็นผู ้ที่มี

บทบาทส�าคัญในการป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือลดสิ่งที่จะ

ท�าให้ผู ้ป่วยเกิดความไม่ปลอดภัย ซ่ึงทัศนคติต่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีผลมาจากความรู้สึกนึกคิด

ของนักศึกษาพยาบาลต่อบทบาทของตนเองในการเป็น 

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย การเกิด

เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ การรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ 

และวฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภยัของผูป่้วย การที่

ผูใ้ห้การพยาบาลมทีศันคตทิีดี่ต่อความปลอดภยัของผูป่้วย 

ย่อมท�าให้เกิดการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัย

ของผู้ป่วยตามไปด้วย (Ozer et al., 2019) สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Kong et al. (2019) ที่พบว่า ทัศนคติต่อ 

ความปลอดภยัของผูป่้วยมคีวามสมัพันธ์กบัการปฏบิตักิาร

พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

 ปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกับการปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่

ความปลอดภัยของผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาล ได้แก่  

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ประสบการณ์การฝึกปฏบิตั ิและ

ระดับชั้นปี พบว่า นักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนระหว่าง 2.47-2.88 (ระดบัอ่อน) มกีารปฏบัิตกิาร

พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงกว่านักศึกษา 

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง 2.89-3.30 (ระดับ 

ปานกลาง) อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05 อธบิายว่า 

การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยน้ัน 

มีหลายปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติการพยาบาลได้ เช่น 

ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ประสบการณ์

การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่ผ่านมาทั้งจากที่เคยได้ฝึก

ปฏบิตั ิและการได้เหน็แบบอย่างจากการปฏบิตักิารพยาบาล 

ของอาจารย์นิเทศ ซ่ึงอาจท�าให้นักศึกษาน�าปัจจัยเหล่าน้ี

มาประยุกต์สู่การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย

ของผู ้ป่วยเมื่อต้องให้การพยาบาล ดังนั้นนักศึกษาที่ม ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอ่อน จึงอาจมีค่าคะแนน

เฉล่ียของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของ 

ผู้ป่วยจากการประเมนิตนเองสูงกว่านกัศึกษาทีม่ผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับปานกลางได้ 

 นอกจากน้ีผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาพยาบาล 

ช้ันปีที ่3 มค่ีาเฉล่ียคะแนนของการปฏิบตักิารพยาบาลเพือ่

ความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการประเมินตนเองสูงกว่า 

ชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 อธิบายว่า 

ในการเตรียมพร้อมแก่นักศึกษาพยาบาลก่อนเข้าสู่วิชาชีพ 

การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาจึงก�าหนด

ให้นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

ในรายวิชาที่มีความซับซ้อน มากกว่าช้ันปีที่ 3 และ 

มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลที่มีบทบาทและ

ความรับผิดชอบที่ใกล้เคียงกับพยาบาลวิชาชีพ ท�าให้

นักศึกษาจ�าเป็นต้องคิดวิเคราะห์ แยกแยะปัญหา ตัดสินใจ

เฉพาะหน้า และลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์ที่ซับซ้อน

มากขึ้น มีผลให้นักศึกษาพยาบาลเกิดการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนว่าการปฏิบัติการพยาบาลด้านใดที่ตนเองยังคง

บกพร่อง จงึอาจมผีลให้ค่าเฉลีย่ของคะแนนการปฏบิตักิาร

พยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการประเมิน

ตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลดลงเมื่อเทียบกับชั้นปีที่ 3 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Stevanin et al. (2014) 

และการศึกษาของ Usher et al. (2017) ที่พบว่านักศึกษา

พยาบาลในชั้นปีระดับต้น มีการรับรู ้สมรรถนะตนเอง 

ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงกว่าระดับชั้นปีสุดท้าย 

(Stevanin et al., 2014; Usher et al., 2017) จากการที่ 

ช้ันปีที่สูงขึ้นมีการฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่ซับซ้อนและ

หลากหลายท�าให้นกัศกึษาพยาบาลรับรูแ้ละประเมนิตนเอง

ว่าสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย

ของผู้ป่วยในด้านใดที่ยังไม่มีความมั่นใจ และต้องการที่จะ

พัฒนาสมรรถนะของตนเอง แม้ผลการวิจัยในเรื่องน้ี 

จะแสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท�านาย
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การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย แต่

จากข้อมูลการศึกษาของ Stevanin et al. (2015) และ 

Dickel et al. (2020) พบว่าการเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ 

จะเกดิขึน้ในชัน้ปีสดุท้ายของการเรยีนเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้

ในจดัการการเรียนการสอนส�าหรบันกัศกึษาในชัน้ปีที ่4 จงึ

เป็นช่วงเวลาทีส่�าคญัเนือ่งจากเป็นช่วงก่อนการเปลีย่นผ่าน

เข้าสู่วิชาชีพ สถาบันการศึกษาจ�าเป็นต้องเตรียมนักศึกษา

ให้เป็นผู ้ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

 การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการรับรู ้

สมรรถนะตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความ

ปลอดภยัของผูป่้วย ระดบัช้ันปี และทศันตต่ิอความปลอดภัย 

ของผู ้ป่วย เป็นปัจจัยท่ีสามารถท�านายการปฏิบัติการ

พยาบาลเพ่ือความปลอดภยัของผูป่้วยในนกัศกึษาพยาบาล 

นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และระดับชั้นปีที่ต่างกันเป็นปัจจัยที่ท�าให้นักศึกษามีการ

ปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วยท่ีแตกต่าง

กันอีกด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาล 

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยแก่นักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น 

การเสรมิสร้างการรบัรูส้มรรถนะของตนเองด้านการปฏบิตัิ

การพยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วย และทศันคตต่ิอ

ความปลอดภัยของผู้ป่วยให้กับนักศึกษาพยาบาลในทาง

บวก ทัง้ในการเรียนภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัเิป็นสิง่ส�าคญั 

ข้อเสนอแนะ การน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ด้านการศึกษาพยาบาล การวิจัยน้ีสามารถ 

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนทาง 

การพยาบาล โดยการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะของ

ตนเองด้านการปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของ

ผูป่้วยแก่นกัศกึษาพยาบาล และทศันคตต่ิอความปลอดภยั

ของผู้ป่วย ทั้งในการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 2. ด้านการวิจัย นักวิจัยสามารถน�าผลการวิจัยนี้

เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติการ

พยาบาลเพ่ือความปลอดภยัของผูป่้วยในนกัศกึษาพยาบาล 

โดยให้ความส�าคัญกับการรับรู้สมรรถนะของตนเองด้าน 

การปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วย ระดับ

ชั้นปีของผู้เรียน และทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 
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