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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เภพื่อพัฒนาและประเภมินผลรูปแบบการสอบ (OSCE) ส าหรับทักษะการ
รกัษาพยาบาลเภบื้องต้นของนักศกึษาพยาบาลศาสตร์ชัน้ปีที่ 4 วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม โดยมขีัน้ตอนการวจิยั       
3 ระยะ  ดงันี้ 1) การศกึษาวเิภคราะหส์ภาพปัญหา 2) พฒันารปูแบบการสอบ OSCE 3) ประเภมนิผลรปูแบบการสอบ OSCE 
ทีพ่ฒันาขึน้ ม ี5 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 1) การศกึษาวเิภคราะหส์ภาพปัญหา(A- Analyze Phase) 2) ขัน้ตอนการออกแบบ
ขอ้สอบ แบบประเภมนิและการเภตรยีมนักศกึษา (D- Design Phase) 3) ขัน้ตอนการพฒันาขอ้สอบและแบบประเภมนิ (D- 
Development Phase) 4) ขัน้ตอนการการด าเภนินการจดัสอบ (I- Implement Phase) และ 5) ขัน้ตอนการประเภมนิรูปแบบ
การสอบ (E-valuation Phase) ผลการประเภมนิรูปแบบการสอบ OSCE พบว่า คะแนนเภฉลีย่ของทกัษะการซกัประวตัิการ
ตรวจร่างกาย การแปลผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร/การส่งตรวจพเิภศษ การวนิิจฉัยแยกโรค การรกัษาและการใหค้ าแนะน า
ในการปฏบิตัติวั เภท่ากบั 68.26 (SD 14.66), 72.06 (SD 13.32), 22.46 (SD 3.85), 21.43 (SD 3.45) และ 36.57 (SD 
3.88) ตามล าดบั รอ้ยละของการสอบผ่านโดยคดิทีค่ะแนนรอ้ยละ 70 พบว่า ทกัษะการรกัษาและการให้ค าแนะน าในการ
ปฏบิตัติวั มกีารสอบผ่านสงูทีสุ่ด (90%, N 151), รองลงมาคอื ทกัษะการตรวจร่างกาย (64.00 %, N 151) ทกัษะการซกั
ประวตั ิ(52 %, N 151) ทกัษะการแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร(44 % , N 151) และทกัษะการวนิิจฉัยแยกโรค  
(36.70 %, N 151) ความพงึพอใจต่อรปูแบบการสอบ OSCE กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเภฉลีย่ความพงึพอใจในภาพรวมต่อการ
สอบ OSCE เภท่ากบั 4.21 (SD 1.24) จดัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เภมื่อพจิารณารายดา้นพบว่านักศกึษามคีวามพงึพอใจ ดา้น
ผลลพัธต่์อนกัศกึษามากทีส่ดุ (Mean 4.16, SD 1.82) รองลงมาคอื ดา้นโจทยส์ถานการณ์ (Mean 4.11, SD 1.59) ดา้นการ
จดัสอบ (Mean 4.18, SD 1.54) และดา้นการเภตรยีมความพรอ้มนักศกึษา (Mean 4.05, SD 1.47) ตามล าดบั ผลการวจิยั
สรุปไดว้่ารปูแบบการสอบ OSCE ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธผิลในการประเภมนิทกัษะดา้นการรกัษาพยาบาลเภบือ้งต้น และเภตรยีม
ความพรอ้มดา้นทกัษะใหน้กัศกึษาก่อนการขึน้ฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 
 
ค าส าคญั : การพฒันารปูแบบ, การประเภมนิทกัษะทางคลนิิก, การรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ 
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Abstract 
 This research and development aimed to develop and evaluate a model of objective structured clinical 
examinations (OSCE) developed for evaluating primary medical care skills of the forth-year nursing students. The 
development process included 3 phase: 1.Analysis and explore the teaching and learning condition of the 
Primary Medical Care 2. Design and develop OSCE model 3.Evaluation of OSCE model. Data analysis included 
descriptive statistics and content analysis. The finding of this study were as follows: The developed OSCE model 
comprised 5 steps: 1. Analysis 2. Design test scenario 3. Development OSCE model 4. Implement OSCE 5. 
Evaluate OSCE. The evaluation revealed that the OSCE model revealed that an average score of History taking 
skill, physical examination skill, investigation or laboratory interpretation skill, differential diagnosis skill, medical 
prescription and health education skill was 68.26 (SD 14.66), 72.06 (SD 13.32), 22.46 (SD 3.85), 21.43 (SD 3.45) 
and 36.57 (SD 3.88), respectively. Percentage of passing the exam was judged by using a cut point of 70%. It 
was found that the medical prescription and health education skill had the highest percentage of passing (90 %, 
N 151), (90 %, N 151), following by physical examination skill (64.00 %, N 151), history taking skill (52 %, N 
151), investigation or laboratory interpretation skill (44 %, N 151) and differential diagnosis skill (36.70 %, N 151). 
The overall satisfaction to the OSCE score fell at highest satisfaction (Mean 4.21, SD 1.24). When classified by 
aspects, it was found that the student highest satisfied on the aspect of learning outcome of the student (Mean 
4.16, SD 1.82), following by quality of test scenario (Mean 4.11, SD 1.59), management of OSCE (Mean 4.18, 
SD 1.54), and student preparation (Mean 4.05, SD 1.47), respectively. The finding indicates that OSCE model is 
effective for evaluating clinical skills and preparing nursing students before practice in clinical setting. 
 
Keywords: Model development, Objective Structured Clinical Examinations, Primary medical care 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
ของไทย มีการพฒันาศกัยภาพในการจดัการเภรียนการ
สอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ คือ นักศึกษา
พยาบาลมผีลลพัธก์ารเภรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จรยิธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ด้าน
ทกัษะการวเิภคราะห์เภชงิตวัเภลขการสื่อสารและเภทคโนโลยี
สารสนเภทศ และดา้นทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี  
 วิชาชีพพยาบาลเภป็นวิชาชีพที่ต้องเภน้นศาสตร์
ทางการปฏบิตั ิจ าเภป็นต้องมอีงคค์วามรูท้ีเ่ภป็นเภอกลกัษณ์
ของวชิาชพีเภกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิ (Practice-Oriented 
Discipline)  ดงันัน้กระบวนการวัดและการประเภมินผล
การเภรยีนการสอนทีม่คีุณภาพ เภป็นเภครื่องมอืส าคญัทีช่่วย
พฒันาคุณภาพการเภรยีนการสอน   แบบประเภมนิควรเภป็น
เภครื่องมอืที่สามารถวดัคุณลกัษณะหรอืผลการเภรยีนรู้ได้
ถูกต้อง ตรงตามความเภป็นจริง และมีความน่าเภชื่อถือ  
เภพื่อสะท้อนให้เภห็นว่าบัณฑิตมีคุณลกัษณะและผลการ
เภรยีนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒปิรญิญาตรี  ดงันัน้จงึควรมี
การเภลือกวิธีการประเภมินทักษะปฏิบัติที่เภหมาะสมกับ
วธิกีารจดัการเภรยีนการสอน ซึง่การประเภมนิทกัษะปฏบิตัิ
ทางคลินิกเภป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ประเภมินทักษะปฏิบัติที่
ส าคญั เภพราะเภป็นการประเภมนิขณะผูเ้ภรยีนปฏบิตัจิรงิ ท า
ให้ผู้เภรียนเภกิดความมัน่ใจในการปฏิบัติและสามารถ
ประเภมนิผลการปฏบิตัไิดจ้รงิ  
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการประเภมิน
ทกัษะทางคลนิิกแบบ Objective Structured Clinical 
Examinations (OSCE) เภป็นวิธีการที่เภริ่มมีการใช้กัน
อย่างกว้างขวางในสาขาพยาบาลส าหรบัประเภมนิทกัษะ
ทางคลินิก ในต่างประเภทศ เภช่น ออสเภตรเภลีย (Mitchell, 
Jeffrey, Henderson, Glover, Nulty, Kelly, et al., 
2014; Mitchell, Henderson, Jeffrey, Nulty, Groves, 
Kelly, et al., 2015) องักฤษ (Traynor & Galanoull, 
2015) และ ไอรแ์ลนด ์(Brosnan, Evans, Brosnan, & 
Brown, 2006; Barry, Noonan, Bradshaw, & Murphy-
Tighe, 2012) พบว่าการสอบ OSCE สามารถประเภมนิ
ทกัษะทางคลนิิกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถใช้
การสอบ OSCE ส าหรบัการเภตรยีมความพรอ้มนักศกึษา
ก่อนขึ้นฝึกปฏิบตัิการพยาบาลในแหล่งฝึก ( formative 

evaluation) และใช้ส าหรบัประเภมินทกัษะการพยาบาล
เภมื่อสิน้สุดการฝึกภาคปฏบิตั ิ(summative evaluation) 
(สุภาพร วรรณสนัทดั ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ กรองทอง 
ออมสนิ โสภา รกัษาธรรม, 2560) 
        การน า Objective Structure Clinical Examination                           
(OSCE)  มาใช้ในการประเภมินทักษะปฏิบัติจึง เภ ป็น
ทางเภลอืกทีด่อีกีวธิกีารหนึ่ง  โดยการแบ่งการสอบเภป็นขอ้
ย่อยๆ และมีการให้คะแนนที่มีเภกณฑ์ชัดเภจน เภพื่อให้มี
ความเภที่ยงตรง และความน่าเภชื่อถืออยู่ในเภกณฑ์ด ีได้รบั
การยอมรบัและได้รบัการใช้มากขึ้นเภรื่อยๆ ทัง้การสอน
และประเภมนิผล การจดัสอบ OSCE โดยแบ่งออกเภป็น 3 
ตอน ตามส่วนประกอบของ OSCE ได้แก่ เภนื้อหาของ
โจทย ์(content )ผูป่้วยมาตรฐาน (standardized patient ) 
และอาจารย์ผู้ให้คะแนน (rater) รูปแบบการสอบ OSCE 
เภป็นวิธีการประเภมินผลทักษะทางคลินิกที่มีมาตรฐาน
สามารถประเภมนิพฤตกิรรมนักศกึษาไดค้รอบคลุมทัง้ดา้น
ความรู ้ทกัษะ และเภจตคต ิ(อนญัญา คอูารยิะกุล, 2560) 
 ส าหรับในประเภทศไทย  สถาบันการศึกษา
พยาบาลหลายแห่งเภริ่มมีการประเภมินทกัษะทางคลินิก
ของนักศกึษาโดยใชก้ารสอบ OSCE โดยพบว่ามกีารใช้
รูปแบบการสอบ OSCE เภพื่อประเภมนิความรู้และทกัษะ
ทางคลินิกด้านการรกัษาโรคเภบื้องต้น (นันทรียา โลหะ
ไพบลูยก์ุล และ บุญชยั ภาละกาล, 2556) และใชส้ าหรบั
ประเภมนิผลสมัฤทธิก์ารฝึกปฏบิตัิการพยาบาลรวบยอด
ทางอายุรศาสตร์ (ประทุม สรอ้ยวงศ์, ดวงฤด ีลาศุขะ, 
จนิดารตัน์ ชยัอาจ, ทศพร ค าผลศริ,ิ รชันิทรโ์พธกิุล, และ 
สมจติ เภกยีรตวิฒันเภจรญิ, 2557) การประเภมนิความรูแ้ละ
ทกัษะการพยาบาลเภด็กของนักศึกษา (สุภาพร วรรณ
สนัทดั ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ กรองทอง ออมสนิ โสภา 
รกัษาธรรม, 2560) การประเภมินทกัษะทางคลินิกใน
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต 
(มญช์พาณี ข าวงษ์ และคณะ, 2561)  ซึ่งผลการวจิยัมี
ความสอดคล้องกนัว่ารูปแบบการสอบ OSCE มคีวาม
เภป็นไปได้และมปีระสทิธภิาพส าหรบัประเภมนิทกัษะทาง
คลินิกในนักศึกษาพยาบาลและผลการสอบสามารถใช้
เภป็นแนวทางส าหรบันักศึกษาในการพฒันาทักษะการ
พยาบาลของตนเภองและเภป็นแนวทางส าหรบัผูส้อนในการ
พฒันาการจดัการเภรยีนการสอน 
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          ก า ร จั ด ก า ร เภ รี ย น ก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า ก า ร
รักษาพยาบาลเภบื้องต้น  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที่ 4 วิทยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม มกีารเภตรยีมความพร้อมทกัษะปฏบิตัิทาง
คลินิกที่ส าคัญให้กับนักศึกษา ได้แก่ ทักษะปฏิบัติ
เภกี่ยวกบัการซกัประวตัิ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย
แยกโรค การแปลผลการตรวจพเิภศษและการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร การรกัษาพยาบาลเภบือ้งต้นรวมถงึการส่ง
ต่อ และการให้ค าแนะน าทางด้านสุขภาพ  แต่รูปแบบ
การวัดประเภมินผลยังไม่ชัดเภจน ขาดการประเภมินและ
บันทึ ก อ ย่ า ง เภ ป็ น ร ะบบ  ว่ า ใ น แ ต่ ล ะทักษ ะ ก า ร
รกัษาพยาบาลเภบื้องต้นนัน้นักศกึษาแต่ละคนปฏบิตัิเภป็น
อย่างไร  โดยจากการศึกษาของมลฤดี แสนจันทร์, 
ผดุงศษิฏ์ ช านาญบรริกัษ์, สมัฤทธิ ์ขวญัโพน (2557) 
เภกี่ยวกบัสภาพการศกึษาภาคปฏบิตัิรายวชิาปฏบิตัิการ
รกัษาพยาบาลเภบื้องต้น: กรณีศกึษาโรงพยาบาลชุมชน
พบว่าแหล่งฝึกปฏบิตัมิคีวามตอ้งการพฒันาทกัษะปฏบิตัิ
ของนกัศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (M = 4.18 S.D. = 
0.61)  จากสภาพการศกึษาดงักล่าว ผู้วิจยัจึงต้องการ
พฒันารูปแบบการสอบ OSCE เภพื่อประเภมนิทกัษะดา้น
การรกัษาพยาบาลเภบือ้งต้น ส าหรบันักศกึษาพยาบาลศา
สตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่4 วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม 
เภพื่อจะได้รูปแบบการประเภมนิทกัษะการรกัษาพยาบาล
เภบือ้งต้นทีม่คีวามน่าเภชื่อถอืและสามารถใชเ้ภป็นเภครื่องมอื
ส าหรบัเภตรยีมนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบตัิการพยาบาล 
นอกจากนี้ผลการสอบยงัสามารถใชเ้ภป็น แนวทางในการ
พฒันาการจดัการเภรยีนการสอนทกัษะการรกัษาพยาบาล
เภบือ้งตน้ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์ 
 1. พฒันาและประเภมนิผลรูปแบบการสอบ OSCE 
ต่อทักษะการรักษาพยาบาลเภบื้องต้นในรายวิชาการ
รักษ าพยาบาล เภบื้ อ ง ต้ น  วิท ย าลัยพย าบ าลศ รี
มหาสารคาม 
 2. ประเภมินความพงึพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
สอบ OSCE ต่อทกัษะการรกัษาพยาบาลเภบื้องต้นใน
รายวชิาการรกัษาพยาบาลเภบือ้งต้น วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม 
 
 

3. วิธีด าเนินการวิจยั  
 การวจิยัในครัง้นี้ด าเภนินการโดยใชร้ะเภบยีบวธิวีจิยั
เภชิงพฒันา (research and development; R&D) 
ด าเภนินการวจิยัระหว่าง เภดอืนมถุินายน 2559 - มถุินายน 
2561  
3.1 พื้นทีศ่ึกษา วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม  
3.2 ขัน้ตอนด าเนินการวิจยั ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มูลพืน้ฐาน ไดแ้ก่ เภป็น
การศึกษาวิเภคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และ
ความจ าเภป็นโดย 1) ศึกษาเภอกสารที่เภกี่ยวข้องกับการ
ประเภมินผลการจดัการเภรียนการสอนในคลินิก รูปแบบ
การสอบแบบ OSCE 2) การสนทนากลุ่ม (focus group) 
ในกลุ่มอาจารย์พยาบาล จ านวน 7 คน เภกี่ยวกบัสภาพ
ปัญหาและความจ าเภป็นในการประเภมินทักษะการ
รกัษาพยาบาลเภบือ้งต้น รวมถงึการวเิภคราะห์ผลลพัธก์าร
เภรียนรู้ที่ต้องการ ให้ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
 ขัน้ตอนที่ 2  พัฒนารูปแบบการสอบ OSCE 
ประกอบดว้ย  
  2.1 การสร้างโจทย์สถานการณ์ และแบบ
ประเภมินทักษะทางคลินิกแบบ OSCE ตามผลการ
วเิภคราะห์ผลลพัธ์การเภรียนรู้ที่ต้องการ จ านวน 5 สถานี 
ได้แก่ สถานีที่ 1 การซักประวัติ สถานีที่ 2 การตรวจ
ร่างกาย สถานีที ่3 การแปลผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร/
การส่งตรวจพเิภศษ  สถานีที่ 4 การวนิิจฉัยแยกโรค และ
สถานีที5่ การรกัษาและการใหค้ าแนะน าในการปฏบิตัติวั 
  2.2 พัฒนารูปแบบการสอบ OSCE และ
พฒันาแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบการ
สอบ OSCE เภพื่อประเภมินทักษะการรักษาพยาบาล
เภบือ้งตน้ รายวชิาการรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้  
  2.3 น ารูปแบบการสอบ OSCE เภพื่อประเภมนิ
ทกัษะการรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ และแบบประเภมนิความ
พงึพอใจต่อการใช้รูปแบบการสอบ OSCE  ตรวจสอบ
ความเภที่ยงตรงตามเภนื้อหา (content validity) โดย
ผู้เภชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน และหาค่าความสอดคล้อง 
(index of consistency)  
             2.4 ปรบัปรุงรูปแบบการสอบ OSCE เภพื่อ
ประเภมินทักษะการรักษาพยาบาลเภบื้องต้น และแบบ
ประเภมนิความพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบการสอบ OSCE
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ตามข้อคิดเภห็นและข้อเภสนอแนะของผู้เภชี่ยวชาญก่อน
น าไปทดลองใช ้
  2.5 น ารูปแบบการสอบ OSCE เภพื่อประเภมนิ
ทกัษะการรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ และแบบประเภมนิความ
พงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบการสอบ OSCE ไปทดลองใช้
กบัผูเ้ภขา้อบรมหลกัสูตรเภวชปฏบิตัิทัว่ไป จ านวน 45 คน 
โดยการเภลอืกแบบจ าเภพาะเภจาะจง  
  2.6 ประเภมนิผลรูปแบบการสอบ OSCE เภพื่อ
ประเภมนิทกัษะการรกัษาพยาบาลเภบื้องต้น และวเิภคราะห์
ผลการประเภมนิความพงึพอใจต่อการใช้รูปแบบการสอบ 
OSCE 
  2.7 ด าเภนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
เภครื่องมอื  และกระบวนการใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ ไดรู้ปแบบ
การสอบ OSCE ส าหรับประเภมินทักษะการ
รกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ ฉบบัสมบรูณ์ 
 ขัน้ตอนที่ 3 ประเภมนิผล เภป็นการน ารูปแบบการ
เภรียนการสอนที่พฒันาไปใช้เภพื่อตรวจสอบประสทิธิผล
ของรูปแบบ โดยน าร่างรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่างคือ นักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
ชัน้ ปีที่  4  ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ทีเ่ภรยีนรายวชิา การรกัษาพยาบาลเภบือ้งต้น
ทัง้หมด จ านวน 151 คน  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เภครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 1) แบบประเภมินทักษะทางคลินิกของทุกสถานี 
เภป็นแบบสงัเภกตทกัษะทางคลนิิกและตรวจสอบรายการ 
(checklist) ตามพฤตกิรรม โดยแบ่งคะแนนรายขอ้เภป็น 3 
ระดบั ประกอบดว้ย  
  1. ปฏบิตัคิรบถว้นและถูกตอ้ง   
  2. ปฏบิตัคิรบถว้นแต่ไม่ถูกต้องหรอืปฏบิตัไิม่
ครบถว้น/ไม่รายงานผล   
  3. ไม่ปฏบิตัเิภรื่องส าคญั 
 การให้คะแนนระดบัที่ 1 – 2 จะให้มากน้อยตาม
ความส าคญัของพฤตกิรรมรายขอ้นัน้ๆ ส าหรบัส่วนที ่3 
จะให้ คะแนนเภท่ากับ 0  แบบประเภมินทักษะการ
รกัษาพยาบาลเภบือ้งต้น ประกอบดว้ย สถานีที ่1 การซกั
ประวัติ สถานีที่ 2 การตรวจร่างกาย สถานีที่ 3 การ
วินิจฉัยแยกโรค สถานีที่ 4 การแปลผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร/การตรวจพเิภศษ และสถานีที ่5 การรกัษา
และใหค้ าแนะน าก่อนกลบับา้น มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง 

IOC เภท่ากบั 0.78, 0.80, 0.74, 0.82 และ 0.88 
ตามล าดบั  
 2) แบบประเภมนิความพงึพอใจต่อการสอบ OSCE 
พฒันาขึ้นจากการศึกษาเภอกสารที่เภกี่ยวข้อง มี 20 ข้อ 
เภป็น มาตรประมาณค่า (rating scale)  ระดบั (มากทีสุ่ด 
มากปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) และค าถามปลายเภปิด
เภกี่ยวกบัปัญหาและอุปสรรคในการสอบ และขอ้คดิเภห็น
และขอ้เภสนอแนะต่อการสอบ OSCE เภครื่องมอืภายหลงั
การปรบัปรุงแลว้มคี่าดชันีความสอดคล้อง เภท่ากบั 0.84 
และไดต้รวจสอบความเภชื่อมัน่ (reliability) โดยทดลองใช้
กบัผูเ้ภขา้อบรมหลกัสตูรการพยาบาลเภฉพาะทางสาขาเภวช
ปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาพยาบาลเภบื้องต้น) วิทยาลัย
พยาบาลศรมีหาสารคาม จ านวน 45 คน วเิภคราะหค์วาม
เภชื่อมัน่โดยใช้สูตร สมัประสิทธิแ์อลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ไดเ้ภท่ากบั 0.80 
 แนวค าถามการสนทนากลุ่มนักศกึษาม ี5 ขอ้ ใช ้
ส าหรบัสนทนากบันกัศกึษาใน 5 ประเภดน็ ประกอบดว้ย  
  1. รูปแบบการสอบ OSCE ได้แก่ โจทย์
สถานการณ์ การจดัสถานีสอบ บรรยากาศการสอบ สิง่
สนบัสนุนการสอบ  
  2. การเภตรยีมความพรอ้มของนกัศกึษา  
  3. ความสอดคล้องของการจดัการเภรียนการ
สอนกบัการสอบ  
  4. ประโยชน์ของการสอบต่อนกัศกึษา  
  5. ขอ้เภสนอแนะต่อการจดัสอบ OSCE  
 แนวค าถามสนทนากลุ่มอาจารย ์ม ี4 ขอ้ ส าหรบั
สนทนากลุ่มกบัอาจารยภ์าควชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และ
ผูส้งูอายุใน 4 ประเภดน็ ประกอบดว้ย ความคดิเภหน็ต่อ 1. 
รูปแบบการสอบ OSCE ได้แก่ ขอ้สอบ การจดัสถานี
สอบ บรรยากาศการสอบ การแสดงของผู้ป่วยเภสมือน 
แบบประเภมนิและการประเภมนิทกัษะ 2. การเภตรยีมความ
พรอ้มแก่นกัศกึษา 3.ประโยชน์ของการสอบต่อนักศกึษา 
และ 4. ขอ้เภสนอแนะส าหรบัพฒันาการจดัสอบ OSCE  
3.4 การพิทกัษ์สิทธิข์องกลุ่มตวัอย่าง  
 โครงร่างวจิยันี้ไดร้บัการรบัรองจรยิธรรมการวจิยั
ในมนุษยจ์ากวทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม ผูว้จิยัได้
ชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการวจิยัจนเภขา้ใจและเภปิดโอกาส
ให้ซกัถามกรณีที่สงสยั ผู้วจิยัได้แจ้งผู้ร่วมวจิยัว่ามสีทิธิ
ปฏเิภสธการเภขา้ร่วมวจิยัโดยไม่มผีลกระทบต่อการจดัการ
เภรยีนการสอน หรอืการวดัและประเภมนิผล และขอ้มูลทีไ่ด้
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จากการวจิยัจะถือเภป็นความลบัและน าเภสนอในภาพรวม
เภท่านัน้ 
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. วเิภคราะห์ขอ้มูลเภชงิคุณภาพ โดยการวเิภคราะห์
เภนื้อหา (Content analysis) จากการสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus group) และการประชุมระดมสมอง 
 2. วเิภคราะหข์อ้มลูเภชงิปรมิาณ โดยการหาค่าเภฉลีย่ 
(mean) และสว่นเภบีย่งเภบนมาตรฐาน 
 

4. สรปุผลการวิจยั  
 การวิจัยในครัง้นี้  น าเภสนอผลการวิจัย เภป็น 2 
ประเภดน็ ดงันี้ 
  1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอบ OSCE 
ส าหรบัการประเภมินทักษะการรักษาพยาบาลเภบื้องต้น 
รายวิชาการรักษาพยาบาลเภบื้องต้น รูปแบบการสอบ 
OSCE ส าหรบัการประเภมินทกัษะการรกัษาพยาบาล
เภบือ้งตน้ ทีพ่ฒันาขึน้ แบ่งเภป็น 5 ขัน้ตอน 
 

ตารางท่ี 1 ขัน้ตอนและกจิกรรมของรปูแบบการประเภมนิทกัษะการรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ 

ขัน้ตอน กิจกรรม 
ขัน้ท่ี 1 การวเิภคราะห์
สถานการณ์ (Analysis) 

1. การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน เภป็นการศกึษาวเิภคราะหส์ภาพปัญหา และความจ าเภป็นในการ
ประเภมนิทกัษะการรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้  
1) ศึกษาเภอกสารที่เภกี่ยวข้องกับการประเภมินผลการจัดการเภรียนการสอนในคลินิก 
รปูแบบการสอบแบบ OSCE 
 2) การสนทนากลุ่ม (focus group)  
 3) วิเภคราะห์ผลลพัธ์การเภรียนรู้ที่ต้องการ ให้ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ขัน้ท่ี 2 การออกแบบ
ขอ้สอบและแบบประเภมนิ 
(Design) 

1. ก าหนดตารางวเิภคราะหห์ลกัสตูร การพฒันารปูแบบการสอบ OSCE ส าหรบัประเภมนิ
ทกัษะการรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ 
2.สรา้งรปูแบบการสอบ OSCE ประกอบดว้ย 1) วตัถุประสงคก์ารประเภมนิ 2) โจทย์
สถานการณ์ 3) อุปกรณ์ทีใ่ช ้4) ค าสัง่ในการปฏบิตัทิกัษะ 5) บทผูป่้วยมาตรฐาน 6) 
แบบประเภมนิทกัษะทางคลนิิก 7) แบบประเภมนิความพงึพอใจ 
3. ตรวจความตรงเภชงิเภนื้อหาของโจทยส์ถานการณ์ แบบประเภมนิทกัษะทางคลนิิก แบบ
ประเภมนิความพงึพอใจ โดยผูเ้ภชีย่วชาญ  

ขัน้ท่ี 3 การพฒันาและการ
ปรบัปรุง (Development) 

1.แกไ้ข ปรบัปรุงรปูแบบการสอบ OSCE ส าหรบัประเภมนิทกัษะการรกัษาพยาบาล
เภบือ้งตน้ และแบบประเภมนิทกัษะทางคลนิิกตามขอ้เภสนอแนะของผูเ้ภชีย่วชาญ 
2. ทดลองใชข้อ้สอบกบักลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะใกลเ้ภคยีงกบันกัศกึษา 
3. ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) กบันกัศกึษา และประชุมอาจารยผ์ูค้มุสอบเภพื่อรบั
ฟังความคดิเภหน็ต่อรปูแบบการสอบ OSCE ส าหรบัประเภมนิทกัษะการรกัษาพยาบาล
เภบือ้งตน้ 
4. แกไ้ข ปรบัปรุงตามขอ้เภสนอแนะ 

ขัน้ท่ี 4 การประเภมนิทกัษะ
การรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ 
(Implement) 

1. ชีแ้จงอาจารยผ์ูคุ้มสอบเภพื่อท าความเภขา้ใจขัน้ตอนการด าเภนินการประเภมนิทกัษะทาง
คลนิิก 
2. เภตรยีมความพรอ้มผูป่้วยมาตรฐาน โดยการซอ้มบท และประเภมนิตาม check list  
3. จดัเภตรยีมสถานที ่อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการประเภมนิทกัษะทางคลนิกิ 
4. ชีแ้จงนกัศกึษา เภกีย่วกบัรปูแบบและขัน้ตอนการประเภมนิทกัษะ 
5. ด าเภนินการประเภมนิทกัษะการรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ ดว้ย OSCE เภมื่อสิน้สดุการ
เภรยีนรายวชิา การรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ 
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ขัน้ตอน กิจกรรม 
6. อาจารยผ์ูคุ้มสอบแจง้ผลการสอบ และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัต่อนกัศกึษา เภพื่อใหท้ราบ
ขอ้บกพร่องในการปฏบิตัทิกัษะการรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้  เภป็นขอ้มลูในการพฒันา
ตนเภองต่อไป 

ขัน้ท่ี 5 การประเภมนิผล 
(Evaluation) 

1.นกัศกึษาประเภมนิผลการสอบ OSCE และใหข้อ้เภสนอแนะในการจดัสอบ 
2. อาจารยผ์ูคุ้มสอบประเภมนิผลการสอบ OSCE และใหข้อ้เภสนอแนะเภกีย่วกบัโจทย์
สถานการณ์ และแบบประเภมนิทกัษะทางคลนิิก                           
3. ผูว้จิยัประชุมสรุปผลการประเภมนิ กระบวนการจดัสอบ OSCE เภพื่อประเภมนิทกัษะการ
รกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ และแนวทางพฒันาส าหรบัการด าเภนินการครัง้ต่อไป 

 
2. ผลการประเภมนิรปูแบบการสอบ OSCE 

ส าหรบัการประเภมนิทกัษะการรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ 
ประเภมนิดงันี้  

 2.1 ผลการประเภมนิรูปแบบการสอบ OSCE 
พบว่าคะแนนเภฉลี่ยของทกัษะการซกัประวตัิ การตรวจ
ร่างกาย การแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การส่ง
ตรวจพิเภศษ การวนิิจฉัยแยกโรค การรกัษาและการให้
ค าแนะน าในการปฏบิตัติวั เภท่ากบั 68.26 (SD 14.66), 
72.06 (SD 13.32), 22.46 (SD 3.85), 21.43 (SD 3.45) 

และ 36.57 (SD 3.88) ตามล าดบั รอ้ยละของการสอบ
ผ่านโดยคดิทีค่ะแนนรอ้ยละ 70 พบว่า ทกัษะการรกัษา
และการให้ค าแนะน าในการปฏบิตัิตวั มกีารสอบผ่านสูง
ทีสุ่ด (90 %, N 151), รองลงมาคอื ทกัษะการตรวจ
ร่างกาย (64.00 %, N 151) ทกัษะการซกัประวตั ิ(52 %, 
N 151) ทกัษะการแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
(44 %, N 151)  และทกัษะการวินิจฉัยแยกโรค       
(36.70 %, N 151) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงพสิยัของคะแนน คะแนนเภฉลีย่ จ านวน และ รอ้ยละของการสอบผ่าน จ าแนกตามสถานี  

ทกัษะ คะแนน 
Min/Max 

คะแนนเฉล่ีย 
Mean/SD 

สอบผา่น (%) 

1.การซกัประวตั ิ 100 30/92 68.26/14.66 52 
2.การตรวจร่างกาย  100 25/90 72.06/13.32 64 
3.การแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร/การ
ตรวจพเิภศษ 30 

10/30 22.46/3.85 44 

4.การวนิิจฉยัแยกโรค 30 5/30 21.43/3.45 36.70 
5.การรกัษาและการใหค้ าแนะน าในการ 
ปฏบิตัติวั 50 

17/48 36.57/3.88 90 

รวม 176/286 220.79/17.32 66 
*เภกณฑก์ารสอบผ่าน ก าหนดที ่≥ 70 คะแนน (รอ้ยละ 70) 

 2.2 ความพงึพอใจต่อรูปแบบการสอบ OSCE 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเภฉลีย่ความพงึพอใจในภาพรวมต่อ
การสอบ OSCE เภท่ากบั 4.13 (SD 1.60) จดัอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ เภมื่อพจิารณารายดา้นพบว่านกัศกึษามคีวามพงึ
พอใจ ด้านผลลพัธต่์อนักศกึษามากทีสุ่ด (Mean 4.20, 

SD 1.82) รองลงมาคอื ด้านการจดัสอบ (Mean 4.18, 
SD 1.54) ดา้นโจทยส์ถานการณ์ (Mean 4.11, SD 1.59) 
และดา้นการเภตรยีมความพรอ้มนักศกึษา (Mean 4.05, 
SD 1.47) ตามล าดบั ดงัตารางที ่3  
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ตารางท่ี 3 ความพงึพอใจต่อรปูแบบการสอบ OSCE ส าหรบัประเภมนิทกัษะการรกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ 

ความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย 
Mean/SD 

ระดบั 

1.ดา้นการเภตรยีมความพรอ้มนกัศกึษา 4.05/1.47 มากทีส่ดุ 
2.ดา้นโจทยส์ถานการณ์ 4.11/1.59 มากทีส่ดุ 
3.ดา้นการจดัสอบ 4.18/1.54 มากทีส่ดุ 
4.ดา้นผลลพัธต่์อนกัศกึษา 4.20/1.82 มากทีส่ดุ 

รวม 4.13/1.60 มากทีส่ดุ 
 

 2.3 ความคิดเภห็นของนักศึกษาต่อการสอบ 
OSCE การสนทนากลุ่มนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 จ านวน 10 
คน สรุปผลตามประเภดน็ไดด้งันี้  
      2.3.1 ความคดิเภหน็/ความรูส้กึของนกัศกึษา 
ต่อการสอบ OSCE ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มพบว่า 
นักศกึษา 1) รบัรูถ้งึประโยชน์ของการสอบ OSCE โดย
การสอบ OSCE ท าใหเ้ภหน็ขอ้บกพร่องของตนเภอง โดย
กล่าวว่า “ ท าใหรู้ข้อ้บกพร่องของตนเภอง ว่าท าไม่ไดห้รอื
ผดิพลาดสว่นไหน ต่อไปจะไดน้ าไปปรบัปรุงแกไ้ข 
 2) การสอบ OSCE สามารถประเภมนิทกัษะปฏิบตัิได้
มากกว่าการสอบขอ้เภขยีน โดยกล่าวว่า “ชอบและสนุกได้
แสดงบทบาทสมมติในโจทย์ เภหมือนเภป็นนักแสดง ซึ่ง
สามารถวดัการปฏบิตัไิดม้ากกว่าการสอบขอ้เภขยีน’’   
 3) การจดัอุปกรณ์ ควรมกีารจดัอุปกรณ์ให้เภหมอืนในหอ
ผูป่้วยจรงิ อุปกรณ์ในการตรวจร่างกายควรทุกระบบ ไม่
เภตรยีมเภฉพาะระบบทีจ่ าเภป็น 
      2.3.2 ความคดิเภหน็ของนักศกึษาต่อการจดั 
สอบ OSCE นักศึกษามีความคิดเภห็นว่า โจทย์
สถานการณ์บางข้อมีความซบัซ้อน การบริหารจดัการ
สอบดี การเภวียนสถานีสอบควรท าให้ตรงเภวลา และเภผื่อ
เภวลาในแต่ละสถานีใหม้ากกว่านี้   
      2.3.3 การเภตรียมความพร้อม นักศึกษา
กล่าวว่า อาจารย์มกีารชี้แจงเภกี่ยวกบัการด าเภนินการจดั
สอบ แต่ควรมีการจัดเภตรียมอุปกรณ์ให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกปฏิบตัิก่อน ซึ่งน่าจะเภป็นประโยชน์ต่อความ
พรอ้มในการสอบ OSCE 
      2.3.4 การรับรู้ประโยชน์ของการสอบ 
OSCE นักศกึษาคดิว่าการสอบมปีระโยชน์มาก ท าให้
ประเภมินได้ว่า สิ่งที่เภรียนมาในทฤษฎีสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการฝึกทักษะและเภป็นการเภตรียมความ
พรอ้มในการฝึกภาคปฏบิตัขิองนักศึกษา ท าใหต้ระหนัก

ถึงความส าคัญของการฝึกทักษะการพยาบาลและ
กระตอืรอืรน้ในการ ฝึกปฏบิตัใินหอผูป่้วยมากขึน้ การได้
ประเภมนิตนเภองหลงัสอบ ท าให้กลบัมาทบทวนว่าทกัษะ
ใดที่ตนเภองบกพร่องหรอืไม่สามารถปฏบิตัิได้ ต้องมกีาร
ฝึกฝนเภพิม่เภตมิก่อนฝึกภาคปฏบิตั ิ
      2.3.5 ข้อเภสนอแนะต่อการจัดสอบ 
นกัศกึษา ใหข้อ้เภสนอแนะต่อการจดัสอบ OSCE และการ
เภตรยีมนักศกึษา ว่า 1) ควรจดัสอบ OSCE อกีและเภพิม่
โจทย์สถานการณ์ให้ครบทุกระบบหรือกลุ่มอาการ 2) 
ควรมีการเภตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
ก่อนสอบ OSCE จรงิ 
 
5. อภิปรายผล 
 การวจิยัเภรื่อง การพฒันารูปแบบการสอบ OSCE  
ส าหรับทักษะการรักษาพยาบาลเภบื้องต้น รายวิชา 
รกัษาพยาบาลเภบือ้งตน้ สามารถอภปิรายผล ดงันี้ 
 1. รูปแบบการสอบ OSCE  ส าหรบัทกัษะการ
รกัษาพยาบาลเภบือ้งต้น รายวชิารกัษาพยาบาลเภบื้องต้น 
พบว่าทกัษะการรกัษาและการใหค้ าแนะน าในการปฏบิตัิ
ตวั มกีารสอบผ่านสงูทีสุ่ด (90 %, N 151), รองลงมาคอื 
ทกัษะการตรวจร่างกาย (64.00 %, N 151) ทกัษะการ
ซกัประวตั ิ(52 %, N 151) ทกัษะการแปลผลการตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิาร/การตรวจพเิภศษ(44 %, N 151)  และ
ทกัษะการวนิิจฉัยแยกโรค  (36.70 %, N 151) อธบิาย
ไดว้่านักศกึษามปีระสบการณ์ในการใหค้ าแนะน าในการ
ปฏิบัติตัวผู้ป่วยมาก่อนจึงท าให้ปฏิบัติในสถานีนี้ได้ด ี
สอดคล้องกบัการศึกษาของ สุภาพร และคณะ (2560) 
ซึง่พฒันารปูแบบการสอบ OSCE ส าหรบัประเภมนิความรู้
และทกัษะการพยาบาลเภดก็พบว่านกัศกึษามทีกัษะในการ
ให้ค าแนะน าก่อนกลบับ้านสูงสุด สอดคล้องกบัแนวคิด
ระดบัขัน้การเภรยีนรูข้องมลิเภล่อร ์(Miller, 1990) คอื 1. รู ้
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(Knows), 2. รูว้่าท าอย่างไร (Knows How), 3. แสดงว่า
ปฏบิตัิอย่างไร (Shows How), และ 4. การปฏบิตัิใน
สถานการณ์จริง (Does) ดงันัน้จากโจทย์ถ้านักศึกษารู้
ปัญหาว่าผู้ป่วยเภป็นอะไร ท าให้รู้ว่าต้องท าอย่างไร และ
ปฏบิตัอิย่างไร  จงึท าใหป้ฏบิตัไิดด้ใีนสถานีนี้ สว่นทกัษะ
การวนิิจฉยัแยกโรคนกัศกึษาปฏบิตัไิดน้้อยทีส่ดุ  อธบิาย
ได้ว่า นักศึกษามีประสบการณ์ในการวินิจฉัยแยกโรค
น้อย ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งการฝึก
ภาคปฏิบตัิที่ผ่านมาส่วนใหญ่ การวนิิจฉัยแยกโรคเภป็น
บทบาทของแพทย์ อกีทัง้ในการวนิิจฉัยแยกโรคต้องใช้
กระบวนการคิดวิเภคราะห์หาข้อมูลสนับสนุน ซึ่งในการ
สอบ มีระยะเภวลาจ ากัด อาจท าให้นักศึกษา ตื่นเภต้น 
สบัสนและมีความกังวลขณะสอบท าให้ระดับความจ า
ลดลงซึง่มผีลท าใหก้ารคดิวเิภคราะหล์ดลงดว้ย  สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของชญาภรณ์ เภอกธรรมสุทธิ,์ ปภาวด ีทวี
สุข, และรุง้ตวรรณ์ ชอ้ยจอหอ (2560) ที่พฒันารูปแบบ
การสอบทกัษะทางคลนิิกโดยใช ้OSCE วชิาปฏบิตักิาร
พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 พบว่าการสอบ 
OSCE ท าให้นักศกึษามคีวามตื่นเภต้น ความวติกกงัวล 
และอาจสบัสน ท าให้จ ากระบวนการพยาบาลในช่วงนัน้
ไม่ได ้ซึง่จะเภหน็ไดว้่ารูปแบบการสอบ OSCE สามารถ
ประเภมนินกัศกึษาไดเ้ภป็นรายบุคคล และสามารถทราบถงึ
ทกัษะด้านทีน่ักศกึษาต้องปรบัปรุง ท าใหผู้้สอนสามารถ
พัฒนานักศึกษาได้ เภ ป็นรายบุคคล สอดคล้องกับ
การศกึษาของนันทรยีา โลหะไพบูลยก์ุล และบุญชยั ภา
ละกาล (2556) ผลการใชรู้ปแบบการสอบ OSCE เภพื่อ
ประเภมินความรู้และทกัษะทางคลนิิกด้านการรกัษาโรค
เภบื้องต้นและการรับรู้ของอาจารย์พี่เภลี้ยงต่อทกัษะทาง
คลินิกของนักศึกษา พบว่า การใช้รูปแบบการสอบ 
OSCE ในวชิาการรกัษาโรคเภบือ้งต้น สามารถประเภมนิ
ทกัษะทางคลนิิกและความรู้ของนักศกึษาไดจ้รงิ จ าแนก
ความสามารถในการปฏบิตัไิด ้และรูว้่าตอ้งปรบัปรุง หรอื
ต้อ งซ่ อม เภสริมทักษะที่ ยัง ไม่ ผ่ าน  ซึ่ ง ก ารทราบ
ขอ้ผดิพลาดหรอืจุดทีต่อ้งพฒันา เภป็นการแกปั้ญหาทีต่รง
จุดและยงัสามารถท าให้นักศกึษามีทกัษะการแก้ปัญหา
เภฉพาะหน้าในเภวลาที่จ ากัดได้ (อารีวรรณ กลัน่กลิ่น, 
2555) 

 2. ผลการประเภมินความพงึพอใจต่อรูปแบบการ 
OSCE ส าหรับทักษะการรักษาพยาบาลเภบื้องต้น 
รายวิชารกัษาพยาบาลเภบื้องต้น คะแนนเภฉลี่ยความพึง
พอใจในภาพรวมต่อการสอบ OSCE เภท่ากบั 4.13 (SD 
1.60) จัดอยู่ในระดับมากที่สุด เภมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่านกัศกึษามคีวามพงึพอใจ ดา้นผลลพัธต่์อนักศกึษา
มากทีสุ่ด (Mean 4.20, SD 1.82) รองลงมาคอื ดา้นการ
จดัสอบ (Mean 4.18, SD 1.54) ดา้นโจทยส์ถานการณ์ 
(Mean 4.11, SD 1.59) และดา้นการเภตรยีมความพรอ้ม
นกัศกึษา (Mean 4.05, SD 1.47) อธบิายไดว้่านักศกึษา
มคีวามพึงพอใจในการวดัและประเภมนิทกัษะทางคลนิิก 
สอดคลอ้งกบัการสนทนากลุ่มทีพ่บว่า การประเภมนิทกัษะ
ทางคลนิิกท าใหร้บัรูว้่าตนเภองมขีอ้บกพร่องในการปฏบิตัิ
ทกัษะทางคลินิกอย่างไร ซึ่งถ้ามีการให้ข้อมูลสะท้อน
กลบัจะท าให้สามารถประเภมินตนเภองได้ว่ามีทกัษะทาง
คลินิกอยู่ ร ะดับใด และน าไปพัฒน าตนเภอง ต่อไป 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของมญชพ์าณี ข าวงษ์ และคณะ 
(2561) ทีพ่ฒันารปูแบบการประเภมนิทกัษะทางคลนิิกดว้ย 
OSCE ในรายวชิาปฏบิตัิการพยาบาลบุคคลที่มปัีญหา
ทางสขุภาพจติ พบว่าการประเภมนิทกัษะทางคลนิิกมสี่วน
กระตุน้ใหน้กัศกึษาคน้พบทกัษะทีบ่กพร่องของตนเภองใน
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต (Mean 
4.21, SD 0.64) ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของประทุม  
สร้อยวงศ์และคณะ (2557) ที่พบว่า การประเภมินด้วย 
OSCEเภป็นการประเภมนิที่ได้มาตรฐาน สามารถประเภมิน
ทกัษะทางคลนิิกได้ ตรงกบัความสามารถของนักศกึษา 
จึงท าให้สามารถประเภมินผู้เภรียนเภป็นรายบุคคลได้ จึง
สามารถน าวิธีการนี้ไปเภตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ภาคปฏบิตัไิด ้ 
6. ข้อเสนอแนะ  
 1. พัฒนาและประเภมินรูปแบบการสอบ OSCE 
โดย เภพิ่มทักษะการวินิจฉัยแยกโรค และการแปลผล
ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร/การตรวจพเิภศษใหม้ากขึน้  
 2. พฒันาและประเภมนิรปูแบบการเภตรยีมนกัศกึษา 
อย่างเภป็นระบบ โดยมกีาร 
 3. ก าหนดใหก้ารสอบ OSCE เภป็นส่วนหนึ่งของ
การวดัและประเภมนิผลการจดัการเภรยีนการสอนรายวชิา
ภาคปฏบิตั ิ
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