
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

เลขที่คำขอ                         .  หมายเลขผู้สมัคร 
วัน เดือน ปี                        . 

แบบยืน่คำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 

(*) ที่อยู่ที่จัดส่ง
เอกสาร และ 

 

 

     /   

C B -     -      รหัสองค์กรรับรอง 
เจ้าหน้าท่ีรับคำขอ                                           . 
ตำแหน่ง                                                       . 

สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพ        ข้าราชการ      พนักงานรัฐวิสาหกิจ    
 พนักงานเอกชน     ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว    
 นักศึกษา     อื่นๆ  อาจารย์ สถาบันเอกชน 

1. ข้อมูลผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมิน (ผู้สมัคร)      หมายเหตุ (*) กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

เข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ  บริการการศึกษา วิจัย และภาษา                                        .      
สาขา  วิจัยและพัฒนา                                              อาชีพ  นักวิจัย                                            ช้ัน  8              .   

ประวัติผู้สมัคร 

2 6 - 0 6 - 2 5 1 0   นาย     นาง      นางสาว          วัน-เดือน-ปี(พ.ศ.) เกิด                                                                       อายุ  55         ปี    

(*)ช่ือ  ดร.รภัทภร                         นามสกุล  เพชรสุข                                ศาสนา  พุทธ         สัญชาติ  ไทย            . 
(*)ช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (โปรดระบุตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นวรรค 1 ช่องระหว่างชื่อกับนามสกุล) 
 D R  R A P H A T P H O R N  P E T C H S U K               

 

3 - 1 0 1 2 - 0 0 1 1 3 - 9 6 - 2 (*)เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 

 (*) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

ที่อยู่   46/13                                        หมู่ที่   5       ตรอก/ซอย  กาญจนาภิเษก 57            ถนน                              .  
1 0 2 2 0 ตำบล/แขวง  ท่าแร้ง        อำเภอ/เขต  บางเขน    จังหวัด กรุงเทพฯ                       รหัสไปรษณีย์ 

0 6 1 4 6 5 8 2 2 4 (*)เบอร์โทรศัพท์มือถือ           เบอร์โทรศัพท์  

(*) อีเมล์  petchsuk@hotmail.com                                                                                                                                   . 
 

 ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน 

ที่อยู่   999/2                   หมู่ที่          ตรอก/ซอย   คู้บอน 38                           ถนน เลียบคลองสอง                             .  
1 0 5 1 0 ตำบล/แขวง   บางชัน          อำเภอ/เขต คลองสามวา       จังหวัด  กรุงเทพฯ                    รหัสไปรษณีย์ 

0 6 1 4 6 5 8 2 2 4 เบอร์โทรศัพท์มือถือ           เบอร์โทรศัพท์  

ที่อยู่ที่ทำงาน / สถานศึกษา 

ชื่อสถานที่ทำงาน (ชื่อตามนิติบุคคล)   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต                                                                                    . 
หน่วยงาน  คณะพยาบาลศาสตร์                  ที่อยู่   8                                                                                         . 
                                                                หมู่ที ่ 5      ตรอก/ซอย                              ถนน                                     .  

1 2 1 6 0 ตำบล/แขวง เชียงรากน้อย           อำเภอ/เขต   สามโคก       จังหวัด  ปทุมธานี                      รหัสไปรษณย์ี 
0 2 3 7 5 4 4 8 0 -  เบอร์โทรศัพท์  0 2 3 7 5 4 4 8 9 -  โทรสาร 

เว็บไซต์   https://www.rbac.ac.th/nursing/                                                                                                                    . 
 

Photo 1” 



สามารถติดต่อได้ 

 ที่อยู่ปัจจุบัน              ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน       ที่อยู่สถานทีท่ำงาน  

2. ข้อมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 Ph.D., ปรด. 
การจดัการ สาขาวิชาเอกการจดัการ
บริการสุขภาพ 

มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

2 กจ.ม. การจดัการ มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

3 พย.บ. พยาบาลศาสตร์        วิทยาลยัคริสเตียน 

3. ประวัติการทำงาน (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ลำดับ 
ปี พ.ศ. 

ตำแหน่ง / สังกัด บริษัท / หน่วยงาน 
จาก ถึง 

1 1 พย. 2564 ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

2 16 พย. 2561 16 มิย. 2564 
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

3 1 มิย. 2560 30 กย. 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการ
ทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

4 2 เม..ย. 2555 31 พค. 2560 
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5 1 พย. 2553 31 มีค. 2555 
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยา
เขตวัชรพล 

6 1 มีค. 2550 31 ตค. 2553 Research Nurse         ศูนย์สมอง โรงพยาบาลกรุงเทพ 

7 1 มิย. 2545 28กพ. 2550 
Clinical Research Coordinator 
(Research Nurse) (Chief site) 

ศูนย์ทดสอบวัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 1 กค. 2544 31 พค. 2545 
Heart Coordinator Nurse and Heart 
Clinic Nurse 

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรงุเทพ 

9 1 มีค. 2537 30 มิย. 2544 รักษาการหัวหน้า OPD ,ER  Nurse โรงพยาบาลปิยะเวท 

10 1 มีค. 2536 28 กพ. 2537 
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพยาบาล  
จิตเวช 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยคริสเตียน 

11 1 มีค. 2533 28 กพ. 2536 พยาบาล ICU Neuro surg โรงพยาบาลกรงุเทพคริสเตียน 

4. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ลำดับ ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ 

1 
หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกลุ่มย่อยในการนำเสนอผลงาน (Session Chair) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย  

2 หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 



3 

 

3 
หนังสือเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลย
อลงกรณ์ฯ 

4 หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

5 หนังสือเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย โครงการย้ิมสวยสดใสใส่ใจสุขภาพช่องปาก โรงเรียนศาลาพัน  

6 ได้รับทุนวิจัยจาก สกสว ปีงบประมาณ 2564 เรื่อง การพัฒนาต้นแบบศูนย์เป็นเลิศด้านบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจร 9.5 ล้านบาท 

7 
ได้รับทุนวิจัยจาก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ เรื่อง ความคิดเห็นต่อการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปลอดบุหรี่
ของผู้บริหารและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

8 
ได้รับทุนวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน เรื่อง ผลของการให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้สูงอายุที่ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ชุมชนวัดภคินีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

9 
ได้รับทุนวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนในโรงเรยีนประถมศึกษา แห่ง
หน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

10 รางวัล บุคคลตัวอย่าง 2563 สาขาการวิจัยและพัฒนา มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 

11 รางวัล Best Practice Award 2561 สาขาการวิจัยและพัฒนา มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 

12 รางวัลสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2561 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ    จากมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 

13 รางวัลบทความวิจัยดีเด่น ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

14 
“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017 สาขา การจัดการบริการสุขภาพ มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย ประจำปี 
2560 

15 พยาบาลดีเด่น ด้านการสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี ่ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 

16 นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดี สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2559 

17 ศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นเพชรน้ำหน่ึง ประจำปี 2557 

18 ตำราการบริหารงานในสถานพยาบาล 2561 

19 
Saipin Kongkaew Sukanya Sabaisook Paweenuch Jeanagool Prenpis Leularp Raphatphorn Petchsuk and Pramote 
Thangkratok. (2022).  A Situational Analysis of Waiting Times in the Emergency Department of Central Chest 
Institute of Thailand.  Ramathibodi Medical Journal. Vol. 45 No. 4 October-December 

20 
พิไลพร สุขเจริญ จิดาภา พลรักษ์ และรภัทภร เพชรสุข. (2563). ความสุขในการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล.  
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. 31 (2): 158 – 170. 

21 
พิไลพร สุขเจริญ จิดาภา พลรักษ์ และรภัทภร เพชรสุข. (2563). การเสริมสร้างความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 
โดยใช้กระบวนการ สุนทรียแสวงหา. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 13 (1). 

22 
ปราโมทย์ ถ่างกระโทก รภัทภร เพชรสุข ฐิตาพร เขียนวงษ์ วินัย ไตนาทถวัลย์ พรวดี ธาตุดี และปริศนา บุญประดิษฐ์.  
(2563). รูปแบบการจัดการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรือ้รังในชุมชน. วารสารแพทย์นาวี. 47 (1). 

23 
วินัย ไตรนาทถวัลย์ ณัฐปัณฑ์ เพียรธัญญกรรม ภราดร ย่ิงยวด พนิดา ชัยวัง รภัทภร เพชรสุข และ ปราโมทย์ ถ่างกระโทก.  
(2563). การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ. (บทความวิชาการ). วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ. 27 (3): 131 – 144. 

24 ลัดดาวัลย์ เตชางกูร พิไลพร สุขเจริญ สิริวรรณ วงศ์พงศ์เกษม และรภัทภร เพชรสุข. (2562). การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก 



เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับสูง. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย. 12 (2): 100-115. 

25 
รภัทภร เพชรสุข จิระ จิตสภุา และเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ. (2562). ความคิดเห็นต่อการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปลอดบุหรี่ของ
ผู้บริหารและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสารพยาบาล. 68 (2): 45 – 50. 

26 
ชลธิชา จิตนุ่ม รภัทภร เพชรสุข และ นคเรศ ณ พัทลุง. (2561). การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีประจำท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. การประชุมวิชาการระดับชาติ
สวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 “งานวิจัยสร้างมูลค่าบูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0”. (Processing). 

27 

กรรณิกา เภาทอง, ทาริกา ศรรีุ่ง, จุฑามาศ คงเครือ, ญาฏิมา ไพยา, ธวัลพร มุณทาเย็น และ รภัทภร เพชรสุข. (2561). การศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 “งานวิจัยสร้าง มูลค่าบูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0”. 
(Processing). 

28 
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5. ประวัติการอบรม / ประสบการณ์อื่นๆ 

ลำดับ การฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ สถานที่ 

1 ศาสตร์และศลิปะการสอนทางการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้าฯ 

3 “การพยาบาลกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ: ทางเลือกและทางรอด” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4 
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal  

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5 Digital Technology for Health care and Nursing Service  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6 
"โครงการ “เสริมสร้างพลงัในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัคร
สาธารณสุข” 

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย 

7 โครงการอบรมเชิงวิชาการ Mini case manager CKD clinic สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

9 
โครงการการจัดการความรู้หัวข้อ "การใชส้ถานการณ์เสมือนจริงในการจัดการเรียน 
การสอน 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 

6. เอกสารประกอบการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ      

  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  จำนวน  2  รูป  
  ประวัติการทำงานปัจจุบัน (Resume) จำนวน 2 ชุด 
  สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา)  จำนวน 2 ชุด 
  สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา)   จำนวน 2 ชุด      
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา)   จำนวน 2 ชุด        
  หนังสือรับรองการผ่านงาน  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด       
  ตัวอย่างผลงาน กิจกรรม หรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากรตามขอบข่ายที่กำหนด (ถ้ามี) 

7. การชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเขา้รับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(*)ผู้สมัครมีความประสงค์ 
 สร้างเอกสาร Pay-in Slip ด้วยตนเอง โดยสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ลงทะเบียนการประเมิน และเขา้ไปสร้างเอกสาร Pay-in Slip                               
 รับเอกสาร Pay-in Slip ณ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ที่สมัครประเมิน  

ช่องทางการนำเอกสาร Pay-in Slip ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทัว่ประเทศ 
1. ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ (KTB Teller Payment) ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ 
2. ชำระเงินผ่าน KTB ATM ค่าธรรมเนียมในเขต 10 บาทต่อรายการ, นอกเขต 20 บาทต่อรายการ 
3. ชำระเงินผ่าน Internet (KTB NetBank) ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ 

หมายเหตุ 
- ค่าธรรมเนียมเป็นค่าธรรมเนียมการทำรายการของธนาคารกรุงไทยไม่ใช่ค่าธรรมเนียม ที่สถาบันฯ กำหนด 
- กรณีในเอกสาร Pay-in Slip มียอดชำระรวมเกิน 50,000 บาท ต่อรายการ ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ + 0.1% ของยอดชำระ 



 

1. ข้อสงวนสิทธิ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ  
1.1. กรณีบาดเจ็บ ระหว่างการประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล โดยพิสูจน์แล้วว่า ไมไ่ด้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ประเมิน หรือ 

เจ้าหน้าที่สอบ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
1.2. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ ผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สามารถเปลีย่นแปลงขั้นตอน หรือวิธีการประเมินให้มี

ความสอดคล้อง และเหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ผู้เขา้รับการประเมินสามารถแสดงสมรรถนะได้ตามมาตรฐานอาชีพ  
1.3. หากมีข้อสงสยัในขั้นตอนการประเมิน หรือ หลักฐานในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันมีสิทธิระงับ หรือ ถอดถอนผลการ

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพน้ันได้ 
1.4. หากมีข้อสงสยัในหลักฐานของการประเมิน สถาบัน หรือ ผู้ที่สถาบนัมอบหมาย หรือ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบคุคล หรือ หัวหน้าคณะของผู้

ประเมินสมรรถนะของบุคคล สามารถให้ผูข้อเข้ารับการประเมิน แสดงผลเพิ่มเติม หรือ ถูกประเมินใหม่ได้ โดยผู้ขอเข้ารับการประเมินเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น 
1.5. คำตัดสินของ หัวหน้าคณะผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

2. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

สำหรับเจ้าหน้าที ่
 

 ชำระเงินแล้ว  
      (ลงชื่อเจ้าหน้าท่ี                                            ) 

 บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลแล้ว 
      (ลงชื่อเจ้าหน้าท่ี                                            ) 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครแล้ว ถูกต้องตรงตามท่ีผู้สมัคร
กรอกทุกประการ 
      (ลงชื่อเจ้าหน้าท่ี                                             ) 

การตกลงรับข้อมูลข่าวสาร 
 

ท่านสนใจรับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชพี หรือ ไม่ 
 

   ท่านสนใจรับ    ข้อมูลข่าวสาร   ข้อเสนอพิเศษ  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ 

 
 

ข้อกำหนดของผู้เข้ารับการประเมิน 
1. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องแสดงตนก่อนเวลานัดหมายเพ่ือขอรับการ

ประเมิน อย่างน้อย 30 นาที  
2. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
3. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นตามแต่

กรณี ตามที่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองได้แจ้งต่อผู้เข้ารับการประเมิน 
4. กรณี ที่ผู้เข้ารับการประเมิน ไม่ได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ครบถ้วน 

ผู้เข้ารับการประเมิน ยินดีดำเนินการตามความเห็นของผู้ประเมิน 

5. ผู้เข้ารับการประเมิน สามารถตรวจสอบผลการประเมิน ด้วยตนเอง
ผ่านเว็บไซต์  https://tpqi-net.tpqi.go.th/certified-person 

 

 

C B -     -  

บัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล 
 
 

                                 นาย     นาง      นางสาว            
                          ชื่อ  ดร.รภัทภร                                                     
                           นามสกุล  เพชรสุข                                          
                           คุณวุฒิ   ปริญญาเอก PhD                             
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการบริการสขุภาพ                                 
วันที่        เดือน                     พ.ศ.            . เวลา                          
ณ                                                                                      . 

 
 
 

               . 
(ลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ) 

P
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2.1. สถาบันจะใช้ข้อมูลส่วนบคุคลเพยีงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยูเ่พื่อใช้ในการติดต่อให้บริการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง สำรวจ
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการประเมินในกิจการ หรือกิจกรรมของ สถาบันฯ เท่านั้น 

2.2. สถาบันขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สถาบันฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากผู้เข้ารับการประเมินเท่านั้น 

2.3. ในกรณีที่สถาบันได้ว่าจ้างหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้ดำเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการประเมิน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิง
สถิติในกจิการหรือกิจกรรมของ สถาบันเป็นต้น จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เข้ารับการประเมินและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกจิการของสถาบัน 

3. การรับรองข้อมูล และ การอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

- ข้อมูลตามท่ีระบุไว้ในคำขอ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาท้ังหมดน้ันเป็นความจริงทุกประการ 
- ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ ข้อสงวนสิทธิ ขอบเขตความรับผิดชอบ นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้ 

สถาบันใช้ข้อมูลตามท่ีสถาบันเห็นสมควร 

- ข้าพเจ้าได้ชำระค่าธรรมเนียมซึ่งเกิดข้ึนจากการดำเนินการตามคำขอน้ีภายในระยะเวลาท่ีสถาบันกำหนด 

 

      ยอมรับข้อตกลงและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

   
 

                                                                                ลงช่ือ                        ผู้ยื่นคำขอ 

                                                                                                       (ดร.รภัทภร เพชรสุข) 
                                                                                           วันที ่  7      / มกราคม  / 2566    .         

หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โทร. 02 035 4900 – 4929 หรือผ่าน เว็บไซต์ https://tpqi-net.tpqi.go.th 
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ที่  ศธ  ๐๔๐๘๖.๑๐๗/๑๙๘                           โรงเรียนศาลาพัน   
   ต.เชียงรากน้อย  อ.สามโคก   
   จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๖๐ 

                                                                   ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร 

เรียน     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับ และก าหนดการการอบรม  จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วย โรงเรียนศาลาพัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑       
ก าหนดจัดโครงการยิ้มสวยสดใสใส่ใจสุขภาพช่องปาก เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก 
และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม ไม่มีฟันผุ พร้อมทั้งฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี        
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนศาลาพัน ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี         
นั้น 

   ในการนี้ ทางโรงเรียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในด้านนี้ จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้แก่ ดร.รภัทภร เพชรสุข 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน         
ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนศาลาพัน              
ทั้งนี้การด าเนินการให้ความรู้ ขอให้ท่านประสานกับครูอารมณ์ ค าสวัสด์ิ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๕๗-๙๘๓๖ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 
 
                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                                   (นางสาวศิริลักษณ์ สืบไทย) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนศาลาพัน 

 
โรงเรียนศาลาพัน   
โทร./โทรสาร ๐-๒๑๐๑-๓๒๑๘ 
Email:slpschool2016@gmail.com 
 

ให้ความอนุเคราะห์/แจ้งอจ.ดร.รภัทภรทราบ

(ศ. ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์)
              คณบดี

20 กันยายน 2565



 
 
 
 
ที่  อว 7105/175                                คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
       1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กทม. 10800 
 
        22  มิถุนายน  2565  
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกลุ่มย่อยในการน าเสนอผลงาน (Session Chair) 
 

เรียน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เมธาพันธ์  กิจพรธีรานันท์   
 

  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  รับเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565                  
เวลา 8.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสหวิชาการสาขาเทคโนโลยีสุขภาพ  โดยทางคณะกรรมการ
การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกลุ่มย่อยในการน าเสนอผลงาน 
(Session Chair) ในวันเสาร์ที่  25 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00-15.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  

   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หวังเป็น              
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น) 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

             ประธานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2    
 

 
 
 
 
 



ให้ความอนุเคราะห์/แจ้ง อจ.ดร. รภัทภร ทราบ

(ศ. ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์)
คณบด

8 กันยายน 2565



ที่  อว 7105/176 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กทม. 10800 

  22  มิถุนายน  2565 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกลุ่มย่อยในการน าเสนอผลงาน (Session Chair) 

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรวุฒิ  พงศ์โรจน์เผ่า 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  รับเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565  
เวลา 8.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสหวิชาการสาขาเทคโนโลยีสุขภาพ  โดยทางคณะกรรมการการจัด
งานประชุมวิชาการในครั้งนี้  ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกลุ่มย่อยในการน าเสนอผลงาน (Session 
Chair) ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00-15.30 น. ณ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หวังเป็น              
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 ประธานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2   



 
 
 
 
ที่  อว 7105/177                                คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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การศึกษาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนน่ิงของ

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

The e-Learning Readiness of Nursing Students of Suan 

Dusit Rajabhat University 

    รภัทภร  เพชรสุข*

                  ดร.จิระ  จิตสุภา** 
           รศ.ดร.ปรัชญนันท  นิลสุข*** 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงพรรณนาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิร

นนิ่งของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     และเปรียบเทียบความพรอม

ในการเรียนดวย     อีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาลในแตละชั้นป ประชากรทั้งหมดมีจํานวน 

358 คน เคร่ืองมือที่ใชในวิจัยคร้ังนี้ คือแบบประเมินความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่ง 6 

ดาน (Watkins, Leigh and Triner, 2004) จํานวน 27 ขอ ไดแก ดานการเขาถึงเทคโนโลยี 

ดานความสัมพันธและทักษะออนไลน ดานแรงจูงใจ ดานภาพและเสียงออนไลน ดานการ  

*อาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

**อาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
***อาจารยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
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อภิปรายบนอินเทอรเน็ต และดานส่ิงสําคัญตอความสําเร็จ ซึ่งนําไปทดลองใชกับกลุมที่

คลายคลึงกับกลุมประชากรในแตละช้ันปจํานวน 30 คน หลังจากนั้นนําไปหาความเช่ือมั่น

ไดคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นเทากับ .809 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหา

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความพรอมดานการเขาถึงเทคโนโลยี ดาน

ความสัมพันธและทักษะออนไลน ดานแรงจูงใจ ดานภาพและเสียงออนไลน ดานการ

อภิปรายบนอินเทอรเน็ต และดานส่ิงสําคัญตอความสําเร็จอยูในระดับมาก และมีความ

พรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งโดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบความพรอม

ในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาลในแตละชั้นป พบวาชั้นปที่แตกตางกันมีผล

ตอความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยเม่ือ

พิจารณารายคู พบวานักศึกษาช้ันที่ 1 มีความพรอมในการเรียนที่แตกตางกันกับนักศึกษา

ชั้นที่ 2, 3 และ 4 สวนนักศึกษาช้ันที่ 2, 3 และ 4 พบวาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่ง

ไมมีความแตกตางกัน 

คําสําคัญ :ความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่ง, อีเลิรนนิง่, นักศึกษาพยาบาล 

 

Abstract 

 This descriptive research aims to investigate e-Learning readiness of 358 

nursing students of Suan Dusit University. Particularly, the readiness of those 

students was also tested by comparing with each year of study. Self-assessment 

tool was applied by measuring six dimensions in totally 27 items such as 

technology access, online skill and relationship, motivation, online audio/video, 
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internet discussions and importance to the success, respectively. Generalization 

was made by making through try-out process with other 30 nursing student who 

contain similar characteristic to those sample students. Result of the test yields its 

reliabilities at 0.809. Meanwhile, software program was applied for data analysis to 

produce mean, standard deviation and one-way ANOVA analysis, respectively. 

 Outcome of the study reveals that, degree of e-Learning readiness of 

nursing students is high when comparing is made to the readiness which was 

measured by the year of study. Statistic also shows significantly difference at .05. 

In particular, readiness score of e-Learning among the first to the fourth year of 

study shows significantly different while the readiness of the second to the fourth 

year of study reveals no significant different in this case. 

Keywords: e-Learning readiness, e-Learning, Nursing students 

 

บทนํา 

 ปจจุบันโลกเปนสังคมแหงการเรียนรู ทุกสังคมในโลกจําเปนตองปรับตัวเปนสังคม

แหงการเรียนรู หรือสังคมที่ตองเรียนรูอยางตอเนื่องและไรพรมแดน จากพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีปรัชญาความเชื่อที่วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองได และเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความสําคัญที่สุด ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

การจัดการเรียนการสอนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่ ผูสอน

จําเปนตองจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรู ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรูจึงเปนหัวใจ

สําคัญที่จะสงผลใหรูปแบบของการเรียนรูเกิดความหลากหลาย อีกทั้งสังคมในโลกปจจุบันมี
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การพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางรวดเร็วและมีบทบาทใน

สังคมไทยอยางมากมาย รวมถึงแวดวงการศึกษา สงผลใหเกิดความพยายามในการนํา e-

Learning มาประยุกตใชในการจัดการศึกษาเพื่อใหการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน เมื่อกลาวถึง e-Learning ในปจจุบันหมายถึงการเรียนเนื้อหาผานการสอนซ่ึงใช

ภาพนิ่ง ผสมผสานกับภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศนและเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการ

ถายทอดเนื้อหารวมถึงการจัดบทเรียนที่มีลักษณะเปนเนื้อหา ผูเรียนสามารถแสดงความ

คิดเห็น หรือโตตอบระหวางผูสอนได เปนการติดตอส่ือสารแบบ 2 ทาง ซึ่งการจัดการเรียน

การสอนโดย e-Learning ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเพิ่มเติมจากส่ือขอความเพียงอยาง

เดียวหรือจากการสอนภายในหองเรียนของผูสอนซ่ึงเนนการบรรยายในหองเรียน นอกจากนี้

ยังชวยใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนการสอนไดดวยตนเอง จะเห็นวาการจัดการเรียน

การสอนผานเว็บมีจํานวนเพิ่มข้ึนมากเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสงเสริม

ใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา แตเหนือส่ิงอ่ืนใดสถาบันทางการศึกษาควรตองให

ความสําคัญแกผูเรียนอีกอยางหนึ่งที่สําคัญคือความเขาใจผูเรียนวาผูเรียนมีความพรอมใน

ระดับใดตอการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส การประเมินความพรอมของผูเรียนกอนเขาสู

ระบบอีเลิรนนิ่งจึงเปนส่ิงที่จําเปน (Aydin and Tasci, 2005) มีปจจัยหลายประการที่

สนับสนุนการจัดการเรียนโดยใชอีเลิรนนิ่ง เชน ปจจัยสําคัญของความพรอมทางดาน 

อีเลิรนนิ่ง คือการเตรียมความพรอมแกผูเรียน การเตรียมความพรอมใหกับผูสอน โครงสราง

พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนจากฝายบริหาร (So and Swatman, 

2006) ดังนั้นกอนที่จะใหผูเรียนเขาไปเรียนรูระบบอีเลิรนนิ่งดวยตนเองความพรอมของ

ผูเรียนที่จะเขาไปเรียนรูและใชประโยชนเปนส่ิงจําเปน หากผูเรียนขาดความพรอมในการ

เรียนรู    อีเลิรนนิ่งจะทําใหการเรียนรูของผูเรียนไมประสบความสําเร็จ การใชอีเลิรนนิ่งก็จะ

กลายเปนเคร่ืองมือที่ไรประโยชนสําหรับผูเรียนที่ยังไมมีความพรอมในการเรียนดวย 

อีเลิรนนิ่ง ความพรอมในการเรียนการสอนผานระบบอีเลิรนนิ่งจึงมีความจําเปนและมี
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ความสําคัญเนื่องจากผูเรียนจะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชนเดียวกันหรือดีกวาการ

เรียนการสอนแบบปกติ 

 การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลจะตองมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชใหเกิด

ประโยชน และอีกทั้งยังตองตามเทคโนโลยีใหทันอีกดวย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2555) มีความเชื่อวาการจัดการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปนการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติการ

พยาบาลแบบองครวม โดยใชความรูจากศาสตร 4 รูปแบบ ประกอบดวย ศาสตรเชิง

ประจักษ ความรูเชิงสุนทรียศาสตรในการพยาบาลหรือศิลปะการพยาบาล ความรูที่เกิดจาก

ประสบการณเฉพาะตน และความรูเชิงจริยศาสตร ใหเกิดผลลัพธที่ดีตอผูใชบริการ องคกร 

และสังคม มีทักษะทางปญญา ศักยภาพการนําทักษะการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความสนใจใฝรูและศรัทธาในวิชาชีพ เปนพลเมืองดี พัฒนาตนเองไดอยาง

ตอเนื่อง มีความเปนสากลเปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของสังคม จะเห็นวาผลการเรียนรู

ของนักศึกษาทักษะหนึ่งที่สําคัญคือ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษารูจักเลือกใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล และจัดการขอมูล 

ดังนั้นจะเห็นวาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสําคัญ เนื่องจากเปนทักษะหนึ่ง

ในการวัดผลการเรียนรูของหลักสูตรพยาบาล การศึกษาความพรอมในการเรียนดวย 

อีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงนาสนใจ เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางอีเลิรนนิ่งอยางเต็มที่

ทั้ง ฮารดแวร ซอฟแวร ระบบเครือขายและการสื่อสาร รวมไปถึงความพรอมดานบุคลากร 

เชน ผูพัฒนาระบบอีเลิรนนิ่ง ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร และอาจารยผูสอน ดังนั้นเมื่อทุก

อยางดังกลาวมามีความพรอมเพรียงแลว นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

จะมีความพรอมมากนอยเพียงไร จึงเปนประเด็นที่นาสนใจอยางยิ่ง การวิจัยคร้ังนี้จะชวยให

ทราบวานักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความพรอมดานใดที่จะเรียนรู
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ดวยอีเลิรนนิ่ง โดยใชแบบประเมินความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของ Watkins, 

Leigh and Triner (2004) ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานการเขาถึงเทคโนโลยี 

(Technology Access) ดานความสัมพันธและทักษะ ออนไลน (Online skill and 

relationships) ดานแรงจูงใจ (Motivation) ดานภาพและเสียงออนไลน (Online 

Audio/Video) ดานการอภิปรายบนอินเทอรเน็ต (Internet Discussions) และดานส่ิงสําคัญ

ตอความสําเร็จ (Importance to your success)  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่ของนกัศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่ของนกัศึกษาพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแตละช้ันป 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นักศึกษาพยาบาลแตละช้ันป 

- ช้ันปที่ 1 

- ช้ันปที่ 2 

- ช้ันปที่ 3 

- ช้ันปที่ 4 

ความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่ง 6 ดาน    

- ดานการยอมรับเทคโนโลยี         

- ดานความสัมพันธและทักษะออนไลน             

- ดานแรงจูงใจ 

- ดานภาพและเสียงออนไลน        

- ดานการอภิปรายบนอินเทอรเน็ต                    

- ดานส่ิงสําคัญตอความสําเร็จในการเรียน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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สมมุติฐานการวิจยั 

 นักศึกษาพยาบาลมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แตละช้ันปมีความพรอมในการเรียน

ดวยอีเลิรนนิ่งที่แตกตางกัน 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งเฉพาะนักศึกษา

พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเทานั้น 

ขั้นตอนการวจิัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (Variance analysis) ประชากรคือนักศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 358 คน เนื่องจากจํานวนนักศึกษาพยาบาลทั้งหมดมี

จํานวนไมมากนักจึงใชนักศึกษาทั้งหมดเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากที่สุด  เคร่ืองมือวิจัย 

เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยนําแบบประเมินความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งซึ่งเปนแบบ

ประเมินตนเองที่พัฒนาข้ึนเพื่อศึกษาความพรอมของผูเรียนหรือผูที่จะเขาอบรมผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสของ Watkins, Leigh and Triner (2004) มาปรับปรุงเปนฉบับภาษาไทย เพื่อ

วัดระดับความพรอมใน 6 ดาน ไดแก ดานการเขาถึงเทคโนโลยี ดานความสัมพันธและ

ทักษะออนไลน ดานแรงจูงใจ ดานภาพและเสียงออนไลน ดานการอภิปรายบนอินเทอรเน็ต 

และดานส่ิงสําคัญตอความสําเร็จจํานวน 27 ขอ ซึ่งนําไปใชในนักเรียนที่มีลักษณะ

คลายคลึงกับประชากร จํานวน 30 คน ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเทากับ .809 โดย

มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคในแตละดานดังนี้ ดานการเขาถึงเทคโนโลยี ดาน

ความสัมพันธและทักษะออนไลน ดานแรงจูงใจ ดานภาพและเสียงออนไลน ดานการ
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อภิปรายบนอินเทอรเน็ต และดานส่ิงสําคัญตอความสําเร็จ เทากับ .826, . 802, .768, .737, 

.774 และ .767  ตามลําดับ  

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขออนุญาตจากผูบริหาร คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให

นักศึกษาตอบในหองเรียน และรับกลับเมื่อตอบเสร็จใชเวลาประมาณ 15 - 20 นาทีตอฉบับ 

นําแบบประเมินความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งแจกใหกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1-

4 ไดแบบสอบถามที่มีขอมูลสมบูรณจํานวน 343 ชุด หลังจากนั้นนําแบบประเมินที่ไดมา

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ   

 การพิทักษสิทธิ์กลุมประชากร  ผูวิจัยแจงวัตถุประสงคและการดําเนินการวิจัยให

นักศึกษาทราบ การรักษาความลับของขอมูลรายบุคคล และใหสิทธิ์ในการตัดสินใจตอบ

แบบสอบถามดวยความสมัครใจ   

 การใหคะแนนและเกณฑการแปลคาเฉลี่ยแบบประเมินความพรอมในการเรียนดวย  

อีเลิรนนิ่งคร้ังนี้มีลักษณะเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตัวเลือกใหตอบเปน

การแสดงความคิดเห็นต้ังแตเห็นดวยนอยที่สุดถึงเห็นดวยมากที่สุด ใหคะแนน 1 ถึง 5 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: ANOVA) และการวิเคราะหความ

แตกตางรายคูดวยเชฟเฟ (Scheffe) 
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ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษา ความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 

พบวามีคาเฉลี่ย (X  ) เทากับ 3.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.56 อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งเปนรายดาน พบวาดานการ

อภิปรายบนอินเทอรเน็ต และดานส่ิงสําคัญตอความสําเร็จ นักศึกษาพยาบาลมีความพรอม

มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย (X  ) เทากับ 3.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.62 และ 

0.72 อยูในระดับมาก ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่ของ 

                นักศึกษาพยาบาลช้ันปที ่1 

ความพรอมในการเรียนดวยอีเลรินนิ่ง X  S.D. การแปลผล 

1. ดานการเขาถึงเทคโนโลย ี 3.14 .85 ปานกลาง 

2. ดานความสัมพันธและทกัษะออนไลน 3.74 .65 มาก 

3. ดานแรงจูงใจ 3.20 .75 ปานกลาง 

4. ดานภาพและเสียงออนไลน  3.48 .78 ปานกลาง 

5. ดานการอภิปรายบนอินเทอรเน็ต  3.75 .62 มาก 

6. ดานส่ิงสําคัญตอความสําเร็จ  3.75 .72 มาก 

ดานความพรอมโดยรวม 3.55 .56 มาก 

 2. ผลการศึกษาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาลชัน้ปที่ 2 

พบวา มีคาเฉล่ีย (X  ) เทากับ 4.09 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.50 อยูในระดับ
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มาก เมื่อพจิารณาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่เปนรายดาน พบวาดาน

ความสัมพันธและทักษะออนไลน นักศึกษาพยาบาลมีความพรอมมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 

(X  ) เทากับ 4.28 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.54 อยูในระดับมาก ดังตารางที ่

2 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่ของ        

                 นกัศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 2 

ความพรอมในการเรียนดวยอีเลรินนิ่ง X  S.D. การแปลผล 

1. ดานการเขาถึงเทคโนโลย ี 4.18 .74 มาก 

2. ดานความสัมพันธและทกัษะออนไลน 4.28 .54 มาก 

3. ดานแรงจูงใจ 3.86 .72 มาก 

4. ดานภาพและเสียงออนไลน  3.96 .77 มาก 

5. ดานการอภิปรายบนอินเทอรเน็ต  4.16 .60 มาก 

6. ดานส่ิงสําคัญตอความสําเร็จ  4.12 .62 มาก 

ดานความพรอมโดยรวม 4.09 .50 มาก 

 3. ผลการศึกษาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาลชัน้ปที่ 3 

พบวามีคาเฉลีย่ (X  ) เทากับ 4.07 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.55 อยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่เปนรายดาน พบวาดาน

ความสัมพันธและทักษะออนไลน นักศึกษาพยาบาลมีความพรอมมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 
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(X  ) เทากับ 4.24 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.54 อยูในระดับมาก ดังตารางที ่

3 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่ของ    

                 นกัศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 3 

ความพรอมในการเรียนดวยอีเลรินนิ่ง X  S.D. การแปลผล 

1. ดานการเขาถึงเทคโนโลย ี 4.23 .70 มาก 

2. ดานความสัมพันธและทกัษะออนไลน 4.24 .54 มาก 

3. ดานแรงจูงใจ 3.87 .74 มาก 

4. ดานภาพและเสียงออนไลน  3.92 .70 มาก 

5. ดานการอภิปรายบนอินเทอรเน็ต  4.12 .64 มาก 

6. ดานส่ิงสําคัญตอความสําเร็จ  4.06 .67 มาก 

ดานความพรอมโดยรวม 4.07 .55 มาก 

  4. ผลการศึกษาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาลชัน้ปที่ 

4 พบวา มีคาเฉล่ีย (X  ) เทากบั 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.45 อยูใน

ระดับมาก เมือ่พิจารณาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่เปนรายดาน พบวาดาน

ความสัมพันธและทักษะออนไลน นักศึกษาพยาบาลมีความพรอมมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 

(X  ) เทากับ 4.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.51 อยูในระดับมาก ดังตารางที ่

4 
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่ของ  

                 นกัศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 4 

ความพรอมในการเรียนดวยอีเลรินนิ่ง X  S.D. การแปลผล 

1. ดานการเขาถึงเทคโนโลย ี 4.32 .56 มาก 

2. ดานความสัมพันธและทกัษะออนไลน 4.42 .51 มาก 

3. ดานแรงจูงใจ 3.96 .72 มาก 

4. ดานภาพและเสียงออนไลน  4.03 .69 มาก 

5. ดานการอภิปรายบนอินเทอรเน็ต  4.13 .56 มาก 

6. ดานส่ิงสําคัญตอความสําเร็จ  4.13 .57 มาก 

ดานความพรอมโดยรวม 4.17 .45 มาก 

 5. ผลการศึกษา ความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม 

พบวามีคาเฉลีย่ (X  ) เทากับ 3.98 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.56 อยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่เปนรายดาน พบวาดาน

ความสัมพันธและทักษะออนไลน นักศึกษาพยาบาลมีความพรอมมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 

(X  ) เทากับ 4.18 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.61 อยูในระดับมาก ดังตารางที ่

5 

 

 



รังสิตสารสนเทศ ปที่ 21  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2558      94 

  

 
 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่ของ  

                 นกัศึกษาโดยรวมรายดาน 

ความพรอมในการเรียนดวยอีเลรินนิ่ง X  S.D. การแปลผล 

1. ดานการเขาถึงเทคโนโลย ี 4.04 .80 มาก 

2. ดานความสัมพันธและทกัษะออนไลน 4.18 .61 มาก 

3. ดานแรงจูงใจ 3.73 .79 มาก 

4. ดานภาพและเสียงออนไลน  3.85 .76 มาก 

5. ดานการอภิปรายบนอินเทอรเน็ต  4.04 .63 มาก 

6. ดานส่ิงสําคัญตอความสําเร็จ  4.02 .66 มาก 

ดานความพรอมโดยรวม 3.98 .56 มาก 

 6. ผลการศึกษาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งโดยรวมของนกัศึกษา

พยาบาลในแตละช้ันป พบวานักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 มีความพรอมในการเรียนดวย 

อีเลิรนนิง่โดยรวมมากที่สุดมากกวานักศึกษาพยาบาลชัน้ปอ่ืนๆ โดยมีคาเฉลี่ย (X  ) เทากับ 

4.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.45 และพบวานกัศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 1 มี

ความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่โดยรวมนอยที่สุด นอยกวานักศึกษาพยาบาลชั้นป

อ่ืนๆ โดยมีคาเฉล่ีย (X  ) เทากบั 3.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.54 ดัง

ตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่  

                 โดยรวมของนักศึกษาพยาบาลในแตละช้ันป   

             นักศกึษาพยาบาลแตละชัน้ป X  S.D. การแปลผล 

นักศึกษาพยาบาลช้ันที่ 1 3.55 .54 มาก 

นักศึกษาพยาบาลช้ันที่ 2 4.09 .50 มาก 

นักศึกษาพยาบาลช้ันที่ 3 4.07 .55 มาก 

นักศึกษาพยาบาลช้ันที่ 4 4.17 .45 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.98 .56 มาก 

 7. ผลการเปรียบเทยีบความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่ของนักศึกษาพยาบาล

ในแตละช้ันป พบวาช้ันปที่แตกตางกนัมีผลตอความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่ที่

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิง่ของนักศึกษาพยาบาลในแต     

                 ละช้ันปโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 20.135 3 6.712 25.495 .00* 

ภายในกลุม 89.242 339 .263   

รวม 109.37 342    

   * มีนัยสําคัญทางสถิติ p < .05 
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 โดยเมื่อพิจารณารายคู พบวานักศึกษาช้ันที ่1 มีความพรอมในการเรียนที่แตกตางกัน

กับนักศึกษาช้ันที ่2, 3 และ 4 สวนนักศึกษาช้ันที ่2, 3 และ 4 พบวาความพรอมในการเรียน

ดวยอีเลิรนนิ่งไมมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความพรอมในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลรายคู 

นักศกึษา X  ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

ชั้นปที ่1 3.55 -    -.539* -.520*     -.614* 

ชั้นปที ่2 4.09     .018      .074 

ชั้นปที ่3 4.07        -.093 

ชั้นปที ่4 4.17     

* มีนัยสําคัญทางสถิติ p < .05      

สรุปผลการวจิัย 

 1. ความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต โดยรวมทกุดานอยูในระดับมาก (X= 3.98, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานความสัมพันธและทกัษะออนไลนอยูในระดับมาก ในลําดับแรก (X= 
4.18, S.D. = 0.61) รองลงมามีสองดานคือ ดานการเขาถึงเทคโนโลยี (X= 4.04, S.D. = 
0.80) และดานการอภิปรายบนอินเทอรเนต็ (X= 4.04, S.D. = 0.63) 

 2. ความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิตทั้ง 6 ดาน โดยรวมทุกช้ันปอยูในระดับมาก (X= 3.98, S.D. = 0.56) เมื่อ

พิจารณาเปนรายช้ันป พบวานักศึกษาพยาบาลชั้นที่ 4 มีความพรอมในการเรียนดวย 
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อีเลิรนนิ่งอยูในระดับมาก ในลําดับแรก ( X= 4.17, S.D. = 0.45) รองลงมา คือนักศึกษา

พยาบาลช้ันที่ 2(X= 4.09, S.D. = 0.50)  

 3. ผลการเปรียบเทียบความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ชั้นปที่ 1 – 4 พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางกลุม พบวานักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 - 

4 มีความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งแตกตางกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 โดย

นักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 2 - 4 มีคาเฉลี่ยความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งสูงกวา 

ในขณะที่นักศึกษาพยาบาลชั้นที่ 2- 4 มีความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งไมแตกตางกัน  

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบวาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยรวมทุกดานอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของจิระ     
จิตสุภา และคณะ (2557) ที่พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความพรอมใน
การเรียนดวยอีเลิรนนิ่งอยูในระดับมาก และสอดคลองกับจิระ จิตสุภา และคณะ (2556) 
บุศรินทร ผัดวัง และสุภาภรณ อุดมลักษณ (2554) ไพศาล จันทรังษี และชิษณุพงศ ทองพวง 
(2556) และอลิสา ทรงศรีวิทยา (2554) ที่พบวานักศึกษามีความพรอมในการเรียนดวย 
อีเลิรนนิ่งอยูในระดับสูง โดยมีความพรอมดานความสัมพันธและทักษะออนไลนอยูในลําดับ
แรก สอดคลองกับงานวิจัยของ อลิสา ทรงศรีวิทยา (2554) และจิระ จิตสุภา และคณะ 
(2557) ที่ไดอธิบายไววามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีนโยบายบริการคอมพิวเตอรสวน
บุคคล (Notebook) ใหกับนักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และจัดบริการระบบเครือขายไรสาย
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทําใหนักศึกษามีความพรอมในการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความทันสมัยและมีโอกาสเขาถึงสารสนเทศแบบออนไลนตลอดเวลาผาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูลจากทั่วโลก เครือขายสังคมออนไลน ระบบทะเบียน
ออนไลน และระบบสืบคนขอมูลออนไลนผานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนตน ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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สงเสริมใหผูสอนจัดการเรียนการสอนดวยอีเลิรนนิ่งผาน MOODLE ระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนที่เปนที่ยอมรับ โดยจัดต้ังศูนยอีเลิรนนิ่งข้ึนมารองรับการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหมนี้ และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญทิพย สิริธรังศรี (2552) ที่พบวานักศึกษามี
ความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งรอยละ 79.55 โดยกลุมที่มีความพรอมใหเหตุผลไว 3 
ประการ คือ มีอุปกรณคอมพิวเตอรและความรูพื้นฐาน เห็นวาเปนประโยชนเปนการสงเสริม
ใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอนไดสะดวกยิ่งข้ึน 

 เมื่อเปรียบเทียบความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในแตละชั้นป พบวาระดับชั้นปที่แตกตางกันมีผลตอความ

พรอมในการเรียนดวย  อีเลิรนนิ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เปนไปตาม

สมมติฐานที่วางไว สอดคลองกับงานวิจัยของ จิระ จิตสุภา และคณะ (2556) บุศรินทร ผัด

วัง และสุภาภรณ อุดมลักษณ (2554)  และ อลิสา ทรงศรีวิทยา (2554) ที่พบวาระดับชั้นปมี

ผลตอความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งที่แตกตางกัน โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 มี

ความพรอมในการเรียนแตกตางกับชั้นปที่ 2, 3 และ 4 โดยมีคาเฉลี่ยความพรอมในการเรียน

ดวยอีเลิรนนิ่งเพิ่มข้ึนตามระดับชั้นปสอดคลองกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิตที่ตองการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาใหสูงข้ึน  

 สรุปไดวานักศึกษาพยาบาลชั้นปที่สูงข้ึนจะมีความพรอมในการเรียนดวยระบบ 

อีเลิรนนิ่งสูงข้ึนตามไปดวย อธิบายไดวาอาจเนื่องมาจากการหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนี้มีความตองการผลการเรียนรูในดานพัฒนาความรู

และทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในช้ันปที่ 2 และการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา นักศึกษา

ตองใชคอมพิวเตอรเขาอินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูลและงานวิจัย รวมถึงการประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอนนั้น ตองมีการประเมินผลทางเว็บไซด จึงเปนการสงเสริมทําใหนักศึกษา

ไดเรียนรู และมีทักษะทางเทคโนโลยี อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีนโยบายในการ
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สงเสริมใหนักศึกษาเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีบริการคอมพิวเตอรสวนบุคคลใหกับ

นักศึกษาทุกคนทุกคณะรวมถึงคณะพยาบาลศาสตรดวย จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให

นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2, 3 และ 4 มีความพรอมในการเรียนดวยระบบอีเลร์ินนิ่งมากกวา

ชั้นปที่ 1 ที่เพิ่งเขามาศึกษาใหมมีทักษะทางดานเทคโนโลยีนอยกวาช้ันปอ่ืนๆ และยังตองมี

การปรับตัวในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหมๆ อีกดวย 

ขอเสนอแนะ 

 การจัดการเรียนการสอนดวยอีเลิรนนิ่งเปนชองทางหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Active Learning) ผูสอนอาจจะเร่ิมจากการนําอีเลิรนนิ่งมาเปน

สื่อเสริมเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาในบางประเด็นหรือบางหัวขอกอน ควบคูไปกับการจัดการ

เรียนการสอนแบบปกติ (Face to Face) โดยมีการตกลงในเบ้ืองตนกับผูเรียนกอนวาจะ

จัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบอีเลิรนนิ่ง เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในกระบวนการเรียน

การสอนที่แตกตางออกไป และเรียนรูการเขาใชงานอีเลิรนนิ่งซึ่งอาจจะยุงยากสําหรับผูเรียน

ในชวงแรก เนื่องจากอาจจะเปนส่ิงใหมสําหรับผูเรียน ดังนั้นผูสอนยังไมควรจัดการเรียนการ

สอนดวยอีเลิรนนิ่งเต็มรูปแบบในชวงแรก 

 สําหรับทานที่สนใจศึกษาความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนิ่งของนักศึกษา เพื่อให

ไดผลลัพธของการวิจัยในอีกมุมมองหน่ึง และเปนการยืนยันผลการศึกษาความพรอมเดิม

ดวย ผูวิจัยควรใหผูเรียนไดเขาเรียนรูดวยอีเลิรนนิ่งจริงสักระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดทั้งภาค

เรียน แลวเก็บผลมาเปรียบเทียบกันกับการศึกษาความพรอมกอนเขาเรียนจริง  

 ปจจุบันมีระบบจัดการเรียนการสอนดวยอีเลิรนนิง่ผานเครือขายสังคมออนไลนทีม่ี

ความเปนมิตรกับผูสอนและผูเรียน อยาง Edmodo ซึ่งเปนการผนวกระบบการจัดการเรียน

กาสอนดวยดวยอีเลิรนนิ่งเขากับเครือขายสังคมออนไลนที่ผูเรียนคุนเคย    

    



รังสิตสารสนเทศ ปที่ 21  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2558      100 

  

 
 

บรรณานุกรม 

จิระ จิตสุภา ปรัชญนันท นลิสุข และนวลศรี สงสม. (2556). ความพรอมในการเรียนดวยอี

 เลิรนนงิของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุม

 วิชาการระดับชาติดานอีเลิรนนิง2556. (2556) : 459-464. 

จิระ จิตสุภา นวลศรี สงสม และ ปรัชญนนัท นิลสุข. การศึกษาความพรอมในการเรียนดวยอี

 เลิรนนงิของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. วารสารครุ

 ศาสตรอุตสาหกรรม. 10, 3 (2557) : 66-73. 

เจือจันทร วัฒกีเจริญ และ ปรัชญนันท นลิสุข. ความพรอมในการเรียนดวยอีเลิรนนงิของ

 นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอก. การประชุมวชิาการระดับชาติดาน 

        อีเลรินนิง2556.(2556) : 491-496. 

บุศรินทร ผัดวงั และสุภาภรณ อุดมลักษณ. “ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของ

 นักศึกษาพยาบาล วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง”. วารสารพยาบาล

 กระทรวงสาธารณสขุ, 21, 2 (2554) : 74-84 

ไพศาล จนัทรังษี และชิษณุพงศ ทองพวง. ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา

 ระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน. การประชุมวิชาการ

 ระดับชาติดานอีเลิรนนงิ2556. (2556) : 482-487. 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ, 2555. 

อลิสา ทรงศรีวิทยา. ความพรอมของนกัศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี

 สารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี ที่มีตอการเรียนแบบ 

         อีเลิรนนิง่. การประชมุวิชาการระดับชาติดานอีเลิรนนิ่ง2554, (2554) : 568-572. 



รังสิตสารสนเทศ ปที่ 21  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2558      101 

  

 
 

Aydin, C. H., and Tasci, D. ”Measuring Readiness for e-Learning:  

       Reflections from an Emerging Country”. Educational Technology &  

 Society. 8, 4 (2005) : 244-257. 

So Learning Readiness of Hong Kong Teachers. South Australia: University of 

 South Australia. Watkins, R. , Leigh, D. and Triner, D.  “Assessing Readiness 

 for E-Learning”. Performance Improvement Quarterly. 17, 4 (2004) : 66-79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการเสริมสร้างความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้

กระบวนการสุนทรียแสวงหา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย แบบเจาะจง

ด้วยแบบวัดความสุขในการเรียน คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 

2561 ที่มีระดับความสุขในการเรียนตํ่า จํานวน 12 คน เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบคําถามสนทนากลุ่มท่ีสร้างข้ึนจาก

กรอบแนวคิดโปรแกรมสุนทรียแสวงหา 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การค้นพบประสบการณ์ 2) การสร้างฝันภาพ 3) การ

ออกแบบวิธีการปฏิบัติ และ 4) การลงมือปฏิบัติเพ่ือสานฝันให้เป็นจริง และสร้างความเช่ือถือได้ด้วยการตรวจสอบ

สามเส้าด้านบุคคลผู้ให้ข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูลใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการทบทวน 

หลังการปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัย พบว่า ความสุขในการเรียน มี 3 ประเด็น ได้แก่ การมีความสามารถด้านการเรียน การมีความ

สามารถด้านการดูแลผู้อื่นและครอบครัว และการได้รับการยอมรับจากสังคม ภาพฝันท่ีเสริม สร้างความสุขใน 

การเรยีน ได้แก่ การมีสัมพันธภาพทีด่กีับผูอ้ื่น และสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ที่กําหนด กจิกรรมเสรมิสร้างความ

สุขในการเรียน มี 4 กิจกรรม ได้แก่ การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมในการเรียนท้ัง 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การสํารวจตนเองเพื่อแก้ไขและพัฒนา และการขอคําแนะนําจากบุคคลที่ไว้วางใจ และ
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีเพ่ือประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 

ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เลือกผู้ให้ข้อมูลสำาคัญแบบเจาะจง คือ 

นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 10 คน 

รวบรวมข้อมูล 2 เดือน โดยใช้กรอบสุนทรียสาธก เคร่ืองมือ ได้แก่ แนวคำาถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม 

สร้างความเช่ือถือได้ด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านบุคคลผู้ให้ข้อมูล วิธีรวบรวมข้อมูล และความตรงจาก

ผู้ให้ข้อมูล ผลการวิจัย 4 ข้ันตอนของโปรแกรมสุนทรียสาธก ดังน้ี 1) ค้นหาประสบการณ์ โดยพบ
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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ชนิดเชิงปริมาณน�าเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาระดับ

ความสุขในการเรียน และองค์ประกอบด้านความสุขในการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ จ�านวน 100 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ จ�านวน 

12 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความสุขในการเรียน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูล

ทัว่ไป และความสขุในการเรยีน มค่ีาความเชือ่มัน่ .80 และแนวค�าถามในการสนทนากลุม่ เกบ็รวบรวม

ข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความสุขในการเรียนโดยรวมในระดับมาก 

(M = 3.88, SD = .32) องค์ประกอบด้านความสุขในการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การมีความสามารถด้านการปรับตัวต่อการเรียน 2) การอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3) การมีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือครอบครัว 4) การมี
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ความคิดเห็นต่อการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปลอดบุหรี่

ของผู้บริหารและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Opinion toward the management of smoke-free Suan Dusit University 

among administrators and faculty at Suan Dusit University

รภทัภร เพชรสขุ,* จริะ จติสภุา,** และเพลนิตา พพิฒัน์สมบตั*ิ**

Raphatphorn Petchsuk,* Jira Jitsupa,** and Pleonta Pipatsombat***

*คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยัวทิยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์ ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์
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บทคัดย่อ

 ความคดิเหน็ต่อการจดัการมหาวทิยาลยัสวนดสุติปลอดบหุรี่ของผูบ้รหิารและคณาจารย์ในมหาวทิยาลยัสวนดสุติ

นี้ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บรหิาร และคณาจารย์ ในมหาวทิยาลยัสวนดสุติ จ�านวน 7 คน ผู้บรหิารและคณาจารย์ได้ให้

ความคดิเหน็ดงันี้ 1) ผูบ้รหิารระดบัสูงมส่ีวนส�าคญัมากในการก�าหนดนโยบาย หรอืมาตรการห้ามสบูบหุรี่ในมหาวทิยาลยั

ที่มีการตรวจสอบเฝ้าระวังติดตามอย่างเคร่งครัด และก�าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน 2) คณาจารย์มีส่วนช่วยในการสร้าง

จติส�านกึและแรงจูงใจให้กบันกัศกึษาในการเลกิบหุรี่ และ 3) ทกุหน่วยงานต้องร่วมมอืกนั และมสี่วนร่วมในการเป็นแกน

น�ารณรงค์เพื่อการไม่สบูบหุรี่ และให้มกีารใช้นโยบายอย่างเคร่งครดั แนวทางในการด�าเนนิงานให้มหาวทิยาลยัสวนดสุติ

ปลอดบหุรี่ ได้แก่ การปรบัทศันคตแิละสร้างแรงจูงใจในการ ลด ละ เลกิ การสูบบหุรี่ พร้อมทั้งรณรงค์การไม่สูบบหุรี่ 

และออกมาตรการเชงินโยบายโดยมหาวทิยาลยัเพื่อน�าไปสู่การปฏบิตัติ่อไป 

ค�าส�าคัญ:  มหาวทิยาลยัปลอดบหุรี่,  มหาวทิยาลยัสวนดสุติ

Abstract

 Opinion toward the management of smoke-free Suan Dusit University among administrators and faculty at 

Suan Dusit University is presented as the result of interviewing seven executives and lecturers at Suan Dusit  

University. Their opinion are as followings; 1) Chief executives should take the major role in policy maker on smoke-free 

Corresponding author E-mail: petchsuk@hotmail.com



46

วารสารพยาบาล, 68(2), 45-50, 2562 Thai Journal of Nursing, 68(2), 45-50, 2019

ความน�า

 ผลการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติใน  

พ.ศ. 2550 พบว่าจ�านวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุ 11-19 ปี ที่ 

สูบบุหรี่เป็นประจ�ามีมากถึง ร้อยละ 70.6 ของผู้สูบบุหรี่

ไทย แม้ได้มีมาตรการควบคุมยาสูบที่ดีแต่ยังมีจุดอ่อนที่

เป็นข้อจ�ากัดท�าให้การควบคุมการบริโภคยาสูบไม่ได้ผล

เท่าที่ควร  ปัจจบุนัรฐับาลได้หนัมาให้ความส�าคญักบัการ

รณรงค์เพื่อการไม่สูบบหุรี่ของเยาวชนเป็นอย่างมาก เช่น 

มีนโยบายต่อต้านการสูบบุหรี่ มีการป้องกันการสูบบุหรี่

ของเยาวชนด้วยวธิกีารต่างๆ เปน็ต้น อย่างไรกต็ามวธิกีาร

ป้องกันการสูบบุหรี่มีหลายวิธีที่ต้องประสานกันไป โดย

เฉพาะภายในสถาบันการศึกษาซึ่งต้องดูแลเอาใจใส่เป็น

พเิศษ พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้

กระท�าโดยมแีนวทางในข้อ 2 กล่าวคอื ให้มสีขุภาพและ

พลานามัยแข็งแรง รู้จักการป้องกันตนเองจากโรคและ 

สิ่งเสพตดิ จากประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 19 

พ.ศ. 2553 ที่ออกโดยอาศยัอ�านาจ ตามพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบหุรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งมผีลบงัคบั

ใช้ 28 มถินุายน 2553 ก�าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรอื

ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็น “เขตสูบบุหรี่” หรือ 

“เขตปลอดบหุรี่” ข้อ 2 (2.3) ก�าหนดให้สถานศกึษาระดบั

อดุมศกึษา เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารหรอืสิ่งปลูกสร้าง เป็น

สถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ 

สูบบหุรี่ เป็นเขตปลอดบหุรี่ทั้งหมด  กระทรวงศกึษาธกิาร

รบันโยบายจากรฐับาลมาปฏบิตั ิโดยได้ออกระเบยีบต่างๆ 

เช่น ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการส่งเสรมิและ

คุ้มครองสทิธเิดก็และเยาวชนโดยสถานศกึษา พ.ศ. 2543 

ในข้อที่ 16 ได้กล่าวไว้อย่างชดัเจนว่า “ให้บคุลากรทางการ

ศึกษาถือเป็นหน้าที่ในการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม

ในการป้องกนับ�าบดั ฟื้นฟเูดก็และเยาวชนในสถานศกึษา

ที่มปีัญหาเกี่ยวกบับหุรี่และยาเสพตดิทกุชนดิ”  อกีทั้งยงั

มมีาตรการทางกฎหมายในการควบคมุการสบูบหุรี่ในสถาน

ศึกษาออกมาบังคับใช้ในสถานศึกษาอีกด้วย (พัชมณ  

ใจสะอาด และเบญจวรรณ ธรรมรตัน์, 2557). 

 สถานศกึษาเป็นสถานที่รวมของประชากรกลุ่มวยั

เรยีนและเยาวชนซึ่งอาศยัอยู่ในชมุชนและที่เป็นประชากร

กลุม่เปา้หมายที่ส�าคญัในการพฒันาประเทศ สถานศกึษา

ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสุขภาพ ต้องมีการให้

บริการสุขภาพที่ดีแก่นักศึกษา การให้นักศึกษามีสุขนิสัย 

สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ

และสิ่งมอมเมา สถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องเป็นสถานที่ที่

ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพดีแบบองค์รวมเป็นก�าลัง

ส�าคญัต่อไปของประเทศ  จากการสงัเกตและการลงส�ารวจ

พื้นที่ที่รายงานในสนุนัทานวิส์ซึ่งได้จากการร้องเรยีน และ

Suan Dusit University and  setting up any measures for smoking prohibition in campus areas, surveillance, monitoring 

and penalty systems; 2)  Lecturers should help students to raise their awareness and  to support their motivation to 

quit smoking;  3)  All sectors should strictly follow the policy implementation and cooperate with non-smoking  

campaign. Two measures for developing smoke-free zone within the campus are: attitude adjustment and,  

motivation enhancement to reduce, stop, and quit smoking. Campaign running for non-smoking should be supported 

by the university in order to ensure the translation of policy into practice.

Keywords:  Smoke Free University,  Suan Dusit University
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การสัมภาษณ์พูดคุย สรุปรายงานปัญหาบุหรี่ในครั้งนี้ได้

ว่ามหาวิทยาลัยยอมรับปัญหา และแก้ไขใน 3 ทาง  

ด้วยกนั คอื (1) จะจ�ากดัพื้นที่การสูบบหุรี่และรณรงค์ให้ 

ความรูแ้ก่นกัศกึษาโดยหวงัว่านกัศกึษาจะ ลดละเลกิบหุรี่ 

(2) นกัศกึษาที่สูบบหุรี่ ต้องการให้มหาวทิยาลยัจดัพื้นที่ให้

สบูตามสทิธส่ิวนบคุคล เมื่อไม่มพีื้นที่ให้สูบ กสู็บตามสถานที่

ต่างๆ โดยไม่เกรงกลวัทางมหาวทิยาลยั (3) นกัศกึษาผู้ไม่

สูบบุหรี่ต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อ

รกัษาสทิธิ์ของตนเองที่ถูกละเมดิ (คู่มอืเกณฑ์ มาตรฐาน

มหาวทิยาลยั 2557)   ผลการส�ารวจพฤตกิรรมการสบูบหุรี่

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีที่ร่วมกับ 

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พบว่า

มีกลุ่มนักศึกษาที่สูบบุหรี่ 320 คน (32%) เป็นเพศชาย  

265 คน เพศหญิง 55 คน ส่วนมากเริ่มสูบบุหรี่ที่อาย ุ 

18 ปี สาเหตทุี่เริ่มสูบมากที่สดุ คอื อยากทดลอง ร้อยละ 

53.8 ท�าตามเพื่อนร้อยละ 23.4  เพื่อเข้าสงัคม ร้อยละ 9.4 

คลายเครยีด ร้อยละ 4.1 ความเท่โก้เก๋ร้อยละ 3.8 ท�าตาม

คนในบ้าน ร้อยละ 2.8 ในรอบปีที่ผ่านมามผีูอ้ยากเลกิบหุรี่

ถงึ ร้อยละ 59.1 สาเหตอุยากเลกิสูบบหุรี่ ในผู้ชาย เพราะ

บุหรี่ราคาแพง ร้อยละ 8.5 ในผู้หญิง เพราะคนใกล้ชิด

แนะน�า ร้อยละ 1.8  ดงันั้น ในมหาวทิยาลยัควรมหีน่วยงาน

ช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�านักศึกษาที่อยากเลิกสูบบุหรี่ใน

แนวทางการเลิกบุหรี่ที่ถูกต้อง ปัจจุบันหลายสถาบันการ

ศึกษาได้ด�าเนินงานจัดกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้การ

รณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ให้เกิดผลส�าเร็จ และ

สามารถถอดบทเรยีนเป็นต้นแบบให้สถาบนัอื่นๆ ได้ (คูม่อื

เกณฑ์มาตรฐานมหาวทิยาลยั,  2557)

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสถาบันการศึกษาที่มี

นักศึกษาอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นจ�านวนมาก ผู้วิจัยได้เล็งเห็น 

พษิภยั โทษของบหุรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของนกัศกึษา

เป็นอย่างด ี มอีตัลกัษณ์ในการดแูลสขุภาวะ และมศีกัยภาพ

ในการบรหิารจดัการด้านสขุภาพ สร้างความตระหนกัและ

ให้ความรู้ทางสุขภาพซึ่งครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ 

จงึมคีวามต้องการให้นกัศกึษามสีขุภาพด ีใน พ.ศ. 2556 

ได้จัดโครงการพลังนักศึกษาพยาบาลสวนดุสิต ขจัดสิ้น

สงัคมบหุรี่  “พฒันาศนูย์วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนดสุติต้นแบบปลอดบหุรี่”ในพ.ศ. 2557 โดย เชญิชวน

อาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ที่มคีวามสนใจ ต้องการ

รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่เข้าร่วมเป็นกรรมการโครงการ 

กลยทุธ์ขั้นแรกคอืจดัตั้งชมรมนกัศกึษาพยาบาลไทย สร้าง

สังคมไทยปลอดบุหรี่ แนะแนวทางการด�าเนินงาน การ

ขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในหน่วยงาน ภายนอก

หน่วยงาน และด�าเนนิการจนถงึปัจจบุนั จากการด�าเนนิการ

พบว่ามีนักศึกษาที่สูบบุหรี่ จึงจ�าเป็นต้องมีการด�าเนิน

โครงการนี้ต่อไป และขยายเข้ามาด�าเนนิการในมหาวทิยาลยั

สวนดุสิตซึ่งเป็นที่ตั้งหลัก และมีการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองพัฒนา

นกัศกึษา มหาวทิยาลยัสวนดสุติ เพื่อให้มหาวทิยาลยัเป็น

มหาวทิยาลยัปลอดบหุรี่ 

 บทความวิชาการนี้ ใคร่ขอน�าเสนอความคิดเห็น

ต่อการจดัการมหาวทิยาลยัสวนดสุติปลอดบหุรี่ของผูบ้รหิาร

และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งจะได้น�าเสนอ 

ในหัวข้อของวิธีด�าเนินการและความคิดเห็นของผู้บริหาร

และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีต่อการจัดการ

มหาวทิยาลยัสวนดสุติปลอดบหุรี่

วิธีด�าเนินการ

 ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจากคณะวิทยาการจัดการ คณะ

ครศุาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และโรงเรยีน

การท่องเที่ยวและการบริการ กรุงเทพมหานคร จ�านวน  

7 คน ใช้เวลา 30-45 นาทต่ีอคน ซึ่งเป็นผูท้ี่สนใจทางสขุภาพ 

และต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัย

ปลอดบุหรี่ และผู้บริหารที่ดูแลฝ่ายพัฒนานักศึกษาใน

มหาวทิยาลยัสวนดสุติ โดยใช้แบบสมัภาษณ์ชนดิมโีครงสร้าง 
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จ�านวน 4 ข้อ ดงันี้ 1) ปัจจบุนัท่านเหน็นกัศกึษาสูบบหุรี่

ในมหาวทิยาลยัสวนดสุติหรอืไม่ ? เมื่อท่านเหน็รูส้กึอย่างไร?  

2) ในการด�าเนนิการมหาวทิยาลยัสวนดสุติปลอดบหุรี่ ท่าน

คิดว่าควรเริ่มจากอะไร? และควรมีแนวทางอย่างไร?  

การยกเลกิพื้นที่สูบบหุรี่เพื่อให้เป็นมหาวทิยาลยัสวนดสุติ

ปลอดบหุรี่ 100% ท่านคดิเหน็อย่างไร?  3) การตดิสตกิ

เกอร์ห้ามสบูบหุรี่ การน�ามาตรการเกี่ยวกบักฎหมายมาใช้

ในมหาวทิยาลยัท่านคดิว่าเป็นไปได้หรอืไม่? อย่างไร? และ 

4) ท่านคดิว่ามอีะไรที่ท�าให้เกดิเป็นแนวทางในการพฒันา

มหาวทิยาลยัสวนดสุติปลอดบหุรี่? ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 

ได้น�าไปวิเคราะห์เนื้อหาตามวิธีของ Crist และ Tanner 

(2003) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดงันี้  1)  น�าข้อมูลที่ถอด

เทปมาตรวจสอบและท�าความเข้าใจประเด็นจากการ

สมัภาษณ์ 2) ค้นหาความหมายของประสบการณ์ของกลุม่

ตัวอย่าง อ่านข้อมูลแล้วดงึประเด็นที่ส�าคัญออกมาเขียน 

ทั้งชื่อประเดน็และตวัอย่างจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัแนวทาง

การพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตปลอดบุหรี่ 3) ค้นหา

ประเด็นที่น่าสนใจจากการวิเคราะห์ข้อมูล ก�าหนดชื่อ

ประเด็น และเลือกค�าให้สัมภาษณ์ที่เป็นข้อมูลสนับสนุน

ประเด็นนั้นๆ และน�าประเด็นเหล่านั้นมารวมกันเพื่อผูก 

ให้เป็นเรื่องราวเดียวกันจนไม่พบประเด็นใหม่ๆ และ  

4) น�าข้อค้นพบที่ได้มาเขียนบรรยายให้ชัดเจนมีความ 

เชื่อมโยงกนัในแต่ละประเดน็ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ

เรื่องราวที่เกดิขึ้นได้ถูกต้องชดัเจน 

ความคดิเหน็ของผูบ้ริหารและอาจารย์ในมหาวทิยาลยั

สวนดสิุตท่ีมต่ีอการจดัการมหาวทิยาลัยสวนดสุติ

ปลอดบุหรี ่สรปุได้ดงัต่อไปนี้

 1. ปัจจบุนัท่านเหน็นกัศกึษาสูบบหุรี่ในมหาวทิยาลยั

สวนดสุติหรอืไม่? เมื่อท่านเหน็รู้สกึอย่างไร?  พบว่า ผู้ถูก

สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นว่ายังคงเห็นนักศึกษาลูบบุหรี่ 

แต่การจัดการกับนักศึกษาที่สูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง

ยากเพราะเป็นสทิธสิ่วนบคุคล การที่จะไปห้ามหรอืบงัคบั

นั้นท�าไม่ได้ เพราะนกัศกึษาวยันี้มคีวามคดิเป็นของตนเอง 

พร้อมโตเป็นผู้ใหญ่ จึงเห็นว่าหากไม่สามารถจัดการได้  

ก็ให้จัดหาสถานที่สูบบุหรี่ไว้เพราะหากไม่มีสถานที่ให้สูบ

บุหรี่ “ต้องจัดที่สูบบุหรี่ เพราะว่าถ้าบอกห้ามสูบเลยมัน

เหมือนการจ�ากัดสิทธิ์ซึ่งคนเราไม่ชอบการจ�ากัดใช่ไหม” 

(ความคดิเหน็ของผู้ถูกสมัภาษณ์คนที่ 2)

 2. ในการด�าเนนิการมหาวทิยาลยัสวนดสุติปลอด

บุหรี่ ท่านคิดว่าควรเริ่มจากอะไร? และควรมีแนวทาง

อย่างไร?  การยกเลกิพื้นที่สบูบหุรี่เพื่อให้เป็นมหาวทิยาลยั

สวนดุสิตปลอดบุหรี่ 100% ท่านคิดเห็นอย่างไร? ผู้ถูก

สมัภาษณ์ 3 ท่าน คดิเหน็ว่าการที่จะท�าให้มหาวทิยาลยั

สวนดสุติ เป็นเขตปลอดบหุรี่ได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่ตวันกัศกึษา

เองก่อนโดยการสร้างจิตส�านึกให้กับนักศึกษาในการเลิก

สูบบหุรี่เพราะบหุรี่ไม่ได้เลกิยากขึ้นอยู่กบัตวัเรา และควร

มนีโยบายที่เดด็ขาดเริ่มตั้งแต่ผู้บรหิาร เพราะในอดตีทาง

มหาวทิยาลยัได้จดัสถานที่ส�าหรบัสูบบหุรี่ไว้ แต่ในปัจจบุนั

ได้มีการออกกฎหมายไม่ให้สูบบุหรี่ในสถานศึกษาตาม 

พระราชบญัญตัคิุม้ครอง  จงึท�าให้สถานที่สูบหายไป “ผม

ว่ามนัเป็นความเข้มข้นของระบบมากกว่าถงึแม้จะจดัสถาน

ที่ให้สูบได้จริงๆ แล้วไม่จ�าเป็นก็ได้ ถ้าเราประกาศสถาน

ศกึษาปลอดบหุรี่ 100% มนักต็้องไม่มสีถานที่สูบ” (ความ

คดิเหน็ของผู้ถูกสมัภาษณ์คนที่ 3)

 3. การตดิสตกิเกอร์ห้ามสบูบหุรี่ การน�ามาตรการ

เกี่ยวกับกฎหมายมาใช้ในมหาวิทยาลัยท่านคิดว่าเป็นไป

ได้หรอืไม่?  อย่างไร?  พบว่ามกีารตดิสตกิเกอร์ตดิว่าห้าม

สบูบหุรี่แต่ละพื้นที่แต่กย็งัมนีกัศกึษาสบูบหุรี่ที่อื่นอยู ่ตาม

มมุตกึหรอืที่จอดรถ มกีารจดัพื้นที่ในการสบูบหุรี่และพื้นที่

ห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน ด้วยการติด

ป้ายประกาศ หากแต่ยงัมนีกัศกึษาที่ยงัแอบสบูในสถานที่

ห้ามสบูและมหาวทิยาลยัเองกย็งัไม่มบีทลงโทษที่เดด็ขาด 

(ความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์คนที่ 1) ส่วนการน�า

มาตรการเกี่ยวกับกฎหมายมาใช้ในมหาวิทยาลัย ผู้ถูก

สมัภาษณ์คนที่ 2 เหน็ว่า เหมอืนการจ�ากดัสทิธิ์ที่คนไม่ชอบ 
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 4. ท่านคิดว่ามีอะไรที่ท�าให้เกิดเป็นแนวทางใน

การพฒันามหาวทิยาลยัสวนดสุติปลอดบหุรี่? สรปุค�าตอบ

ที่ได้มดีงัต่อไปนี้    

  4.1 ผูบ้รหิารระดบัสงูมส่ีวนส�าคญัอยูใ่นระดบั

มากในการพฒันามหาวทิยาลยัสวนดสุติให้เป็นมหาวทิยาลยั

ปลอดบุหรี่ เมื่อพิจารณาจากการก�าหนดนโยบายหรือ

มาตรการห้ามสูบบหุรี่ในมหาวทิยาลยั ที่มกีารตรวจสอบ

เฝ้าระวงั ตดิตามอย่างเคร่งครดั ก�าหนดบทลงโทษที่ชดัเจน 

และรายงานหากมผีู้ละเมดิกฎ (ผู้ถูกสมัภาษณ์ทกุคน)

  4.2 การที่จะพฒันามหาวทิยาลยัสวนดสุติให้

เป็นมหาวทิยาลยัปลอดบหุรี่ คณาจารย์ควรสร้างจติส�านกึ

ให้กับนักศึกษาในการเลิกสูบบุหรี่ว่ามีผลดีต่อตนเองต่อ

ครอบครัว หรือต่อสังคมอย่างไร อีกทั้งการให้ค�าปรึกษา

และสร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่มีส่วนส�าคัญอย่าง

มาก (ผู้ถูกสมัภาษณ์ 3 คน)

  4.3 หน่วยงานในทกุคณะ มส่ีวนส�าคญัอยูใ่น

ระดับมากในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เป็น

มหาวทิยาลยัปลอดบหุรี่ โดยการให้ความร่วมมอื  เข้ามา

มส่ีวนร่วมเป็นแกนน�ารณรงค์เพื่อการไม่สบูบหุรี่ และมส่ีวน

ร่วมในการด�าเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง (ผู้ถูก

สมัภาษณ์ 3 คน)

 5. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสมัภาษณ์

  5.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตควรสนับสนุนให้

กองพฒันานกัศกึษาจดัตั้งชมรมนกัศกึษาที่ด�าเนนิกจิกรรม

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และให้ค�าปรึกษาเพื่อการลด

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การอธิบายให้เห็นถึงโทษทั้งการ

ละเมดิศลีและกฎหมาย ควรออกระเบยีบการห้ามสบูบหุรี่

และติดประกาศประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนในจุดส�าคัญ

ของมหาวทิยาลยั โดยมกีารระบโุทษที่ชดัเจนของการละเมดิ

ระเบยีบดงักล่าว 

  5.2 กองพฒันานกัศกึษาควรก�าหนดให้มกีาร

ตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ จดัท�าสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “เลกิ

บหุรี่ เราท�าได้” เหมอืนที่ชมรมแกนน�านกัศกึษาพยาบาล

เพื่อสงัคมไทยปลอดบหุรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด�าเนนิการ

ร่วมกบั 4 คณะ ที่ศูนย์วทิยาศาสตร์ เพื่อสร้างแกนน�าใน

การลด ละ เลกิ การสูบบหุรี่เพิ่มขึ้น 

  5.3 ผูบ้รหิารและคณาจารย์ของมหาวทิยาลยั

มบีทบาทและความส�าคญั ในการวางนโยบาย วางแผน

ให้นกัศกึษาลด ละ เลกิ การสูบบหุรี่ ให้มหาวทิยาลยัเป็น

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริม

บทบาทของนกัศกึษาในสถาบนัเพื่อป้องกนันกัสบูหน้าใหม่

และช่วยผูส้บูให้เลกิบหุรี่น�าไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัปลอด

บหุรี่ในมหาวทิยาลยัสวนดสุติต่อไป 

  5.4 มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้องมีการติด

เครื่องหมายแสดงไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นมหาวิทยาลัยปลอด

บุหรี่ตั้งแต่ทางเข้า หากอยู่ระหว่างด�าเนินการจ�าเป็นต้อง

มเีครื่องหมายแสดงให้ชดัเจนว่าเป็นเขตปลอดบหุรี่ ต้องมี

การติดป้ายระวางโทษในเขตปลอดบุหรี่ และก�าจัดสิ่ง

อ�านวยความสะดวกในการสูบบหุรี่ 

บทสรุป

 การจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปลอดบุหรี่เป็น

สิ่งที่ควรด�าเนนิการเริ่มจากผู้บรหิารที่มกีารวางนโยบายที่

ชดัเจนมาตรการห้ามสูบบหุรี่ในมหาวทิยาลยั มกีารตรวจ

สอบเฝ้าระวงั ตดิตามอย่างเคร่งครดั ก�าหนดบทลงโทษที่

ชัดเจน ต้องมีการร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งจากผู้บริหาร 

คณาจารย์ รวมถงึ มหาวทิยาลยัควรมกีารจดัตั้งหน่วยงาน

ช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�านักศึกษาที่อยากเลิกสูบบุหรี่ ให้

ค�าแนะน�าแนวทางการเลิกบุหรี่ที่ถูกต้องรวมทั้งการม ี

ส่วนร่วมของนกัศกึษาในการช่วยรณรงค์ ลด ละ เลกิการ

สูบบุหรี่ เพื่อนช่วยเพื่อนให้เลิกสูบบุหรี่เพื่อให้นักศึกษามี

สุขภาพที่ดีพร้อมต่อการเรียน และพัฒนาไปสู่การเป็น

มหาวทิยาลยัสวนดสุติปลอดบหุรี่ในอนาคตต่อไป
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ความมั่นคงในการประกอบอาชีพภายหลังส�าเร็จการศึกษา 5) การได้รับการยอมรับจากสังคม 

และ 6) การเป็นความภาคภูมิใจ และได้รับก�าลังใจจากครอบครัว

 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า อาจารย์พยาบาลควรพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน

ทางการพยาบาลโดยยึดนักศึกษาพยาบาลเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติ

การพยาบาลและความสุขในการเรียนให้แก่นักศึกษาพยาบาล

ค�ำส�ำคัญ:  ความสุข  ความสุขในการเรียน  การรับรู้  นักศึกษาพยาบาล

Abstract

 This explanatory sequential mixed methods design aimed to study the level of 

happiness in studying and the elements of happiness in studying as perceived by 

nursing students. The participants consisted of 2nd-year nursing students studying 

at Faculty of Nursing, Suratthani Rajabhat University in an academic year of 2018, 

who were arranged for quantitative research (n = 100) and qualitative research 

(n = 12). The research instruments were composed of the two-part happiness in 

studying measurement form, including the general data and the happiness in studying 

with the reliability of .80, and the focus group interview guide. Data were collected 

from March to June, 2019 and were analyzed using frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and content analysis.

 The research results revealed that the nursing students had the overall mean 

score of happiness in studying at a high level (M = 3.88, SD = .32). The elements 

of happiness in studying as perceived by nursing students consisted of 6 issues, 

including 1) having the ability to study, 2) being in an environment conducive 

for learning, 3) having the ability to take care of the family, 4) having a steady 

profession after graduation, 5) being accepted by society, and 6) being proud and 

getting support from family.

 This research suggests that nurse instructors should develop student-centered 

teaching methods in order to enhance better nursing skills and happiness in studying 

among nursing students.

Keywords:  Happiness,  Happiness in studying,  Perception,  Nursing student
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ 

 จากบริบทการจัดการเรียนการสอนทาง

การพยาบาลที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจาก

ศาสตร์การศึกษาอื่น นักศึกษาพยาบาลจ�าเป็นต้อง

เรียนภาคทฤษฎีและต้องน�าองค์ความรู ้ที่ได้รับ

ไปบูรณาการสู ่การดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริง 

(อมรรตัน์ ศรีค�าสขุ ไซโตะ, วภิาพร วรหาญ, และวพิร 

เสนารกัษ์, 2554) โดยเฉพาะกลุม่นกัศกึษาพยาบาล 

ชั้นปีที่ 2 ที่ต้องเรียนในชั้นเรียนและฝึกภาคปฏิบัติ

กบัผูป่้วยในสถานการณ์จรงิเป็นครัง้แรก นอกจากนี้ 

ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษาพยาบาลจะ

มีโอกาสเผชิญกับบุคคลที่ไม ่คุ ้นเคย ทั้งเพื่อน

นักศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ทีม

สขุภาพ และพยาบาลวชิาชพีประจ�าแหล่งฝึก รวมถงึ

การอยูใ่นสภาพแวดล้อมหรอืบรบิทของสถานการณ์

ที่แตกต่าง (พิไลพร สุขเจริญ และรภัทภร เพชรสุข, 

2559) นักศึกษาพยาบาลที่ไม่สามารถปรับตัวต่อ

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจึงอาจเกิดความรู้สึกที่

ผดิปกต ิเช่น ความเครยีด ความวติกกงัวล (Mark, 

Horton, Toliver, & Platt, 2015) รวมถึงการมี

ความรูส้กึไม่พงึพอใจต่อการฝึกภาคปฏบิตั ิการขาด

ความสุขในการเรียน (ณภัทรารัตน์ ขาวสอาด, มณี 

อาภานันทิกุล, และพรรณวดี พุธวัฒนะ, 2556; 

อมรรัตน์ ศรีค�าสุข ไซโตะ และคณะ, 2554) ซ่ึง

อาจส่งผลต่อพฤตกิรรมการดแูลผู้ป่วยของนกัศกึษา

พยาบาล ในทางตรงกันข้าม หากนักศึกษาพยาบาล

เกดิความพงึพอใจในการเรยีน และเกดิความสขุทีจ่ะ

เรียนรู้สิ่งต่างๆ อยู่เสมอ จะส่งผลต่อความพร้อมที่

จะเรียนรู้ เกิดความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพ

แวดล้อมต่างๆ ในแหล่งฝึก เกิดทัศนคติที่ดีต่อ

วชิาชพี (Doyle et al., 2017) และเกดิคณุภาพชวีติ

ทีดี่ขึน้ (Jun, 2016; Papastavrou, Dimitriadou, 

Tsangari, & Andreou, 2016)

 จากช่วงวัยและการเรียนรู ้ของนักศึกษา

พยาบาลซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีชอบการเรียนรู้ในสิ่งที่แปลก

ใหม่และท้าทาย (ธนพล บรรดาศกัดิ,์ กนกอร ชาวเวยีง, 

และนฤมล จันทรเกษม, 2560) แต่นักศึกษา

พยาบาลต้องกลายเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ

สูงในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการให้การพยาบาล

แก่ผู้ป่วย หากนักศึกษาพยาบาลไม่สามารถปรับ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้ 

อาจน�าไปสูก่ารขาดความสขุในการเรยีน และลาออก

กลางคันในระหว่างการศึกษา (อมรรัตน์ ศรีค�าสุข 

ไซโตะ และคณะ, 2554) ทั้งน้ี ความพึงพอใจใน

การเรียนและความสุขในการเรียนเป็นความรู ้สึก

ด้านบวกที่มีผลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล

ดังน้ันอาจารย์พยาบาลและผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัด

การศกึษาพยาบาลจงึควรเข้าใจปัจจยัทีช่่วยเสรมิสร้าง

ความสขุในการเรยีนให้แก่นกัศึกษาพยาบาล เพือ่ใช้

เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียน

การสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ เพื่อท�าให้นักศึกษาพยาบาลสามารถเช่ือม

โยงองค์ความรู้สู่การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรู้สึก

ด้านบวกต่อการเรียน และเกิดการเรียนรู ้อย่างมี

ความสขุ (Chimanlal, 2015; Doyle et al., 2017)

 นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่า บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองล้วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสุข

ในการเรียนให้แก่นักศึกษาพยาบาลด้วยเช่นกัน 

(รววิรรณ ค�าเงนิ และรุง่นภา จนัทรา, 2553) โดยหาก

ครอบครวัมกีารพดูคยุ และมพีฤตกิรรมการแสดงออก

ที่เป็นการให้ก�าลังใจแก่นักศึกษาพยาบาล จะท�าให้

นักศึกษาพยาบาลเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่ม

ขึ้น เกิดความสุขในการเรียน และเช่ือมโยงไปสู ่

การมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีขึ้น (ปัทมา ทองสม, 

2554) การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่
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มีประสทิธภิาพ และการได้รบัก�าลงัใจจากครอบครวั 

จงึเป็นปัจจยัสนบัสนนุทีท่�าให้นกัศกึษาพยาบาลเกดิ

ความสุขในการเรียนได้

 ความสุขเป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิตของ

ผู้เรียน ผู ้เรียนท่ีมีความสุขจะมีความสามารถใน

การจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิต เกิดจิตใจท่ี

ดีงาม และเกิดแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อค้นพบ

ที่ว่า ปัจจัยที่ท�าให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความสุข

ในการเรียนประกอบด้วย ลักษณะอาจารย์ ลักษณะ

การเรียนการสอน ลักษณะนักศึกษา ลักษณะบิดา

มารดา รวมถงึความพงึพอใจในการเรยีน และทศันคติ

ต่อวิชาชีพ (รวิวรรณ ค�าเงิน และรุ่งนภา จันทรา, 

2553; อมรรัตน์ ศรีค�าสุข ไซโตะ และคณะ, 2554; 

Aranda, Extremera, & Galan, 2014; Doyle 

et al., 2017) อาจารย์พยาบาลจึงควรมีแนวทาง

ที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความสุขใน

การเรียน เพื่อท�าให้นักศึกษาพยาบาลมีความสุขใน

การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถ

ดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม 

เมือ่ทบทวนการศกึษาทีผ่่านมาเกีย่วกบัความสขุใน

การเรียน พบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ

ที่มุ ่งเน ้นการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่

ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาลเป็นหลัก 

ได้แก่ ปัจจัยด้านอาจารย์ ด้านวิธีการเรียนการสอน 

และด้านความความพึงพอใจในการเรียน (รวิวรรณ 

ค�าเงนิ และรุง่นภา จนัทรา, 2553; อมรรตัน์ ศรคี�าสุข 

ไซโตะ และคณะ, 2554; Aranda et al., 2014) 

และไม่พบการศกึษาในเรือ่งระดบัความสขุในการเรยีน

ของนกัศกึษาพยาบาล รวมถงึข้อค้นพบทีผ่่านมายงั

ขาดความลุ ่มลึกเกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพใน

ด้านการรบัรูข้องนกัศกึษาพยาบาลต่อองค์ประกอบ

ด้านความสุขในการเรียนว่าประกอบด้วยองค์

ประกอบใดบ้าง

 จากข้อมลูข้างต้น คณะผูวิ้จยัเหน็ถงึความส�าคัญ 

และสนใจที่จะศึกษาเร่ืองความสุขในการเรียนตาม

การรบัรูข้องนกัศกึษาพยาบาลโดยใช้วธิกีารวจิยัแบบ

ผสมผสาน ซึง่ประกอบด้วยการศึกษาระดบัความสุข

ในการเรียนด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ และการศึกษา

องค์ประกอบด้านความสุขในการเรียนตามการรับรู้

ของนกัศึกษาพยาบาลด้วยการวจิยัเชิงคุณภาพ เพือ่

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับองค์

ประกอบด้านความสุขในการเรียนของนักศึกษา

พยาบาล อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับอาจารย์

พยาบาลในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน

ทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือ

เสรมิสร้างความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลให้

แก่นกัศกึษา และท�าให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการเรียนของ

นกัศกึษาพยาบาล

 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านความสุขใน

การเรยีนตามการรบัรูข้องนกัศกึษาพยาบาล

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ คณะผู ้วิจัยใช้แนวคิดจาก

การทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัความสขุในการเรยีน 

และปัจจัยที่ส ่งผลต่อความสุขในการเรียน ซึ่ง

ประกอบด้วย ทัศนคติต่อการเรียน ความพึงพอใจ

ในการเรยีน ความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมท่ีส่งผล

ต่อการเรยีน ได้แก่ ลกัษณะการจัดการเรยีนการสอน 

อาจารย์ และครอบครวั (ธนพล บรรดาศกัดิ ์และคณะ, 

2560; ปัทมา ทองสม, 2554; Mark et al., 2015; 

Sharif & Masoumi, 2005) โดยนกัศกึษาพยาบาล

ทีมี่ทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีน และได้รบัก�าลงัใจและแรง

สนบัสนนุทีดี่จากครอบครวั จะเกดิความพงึพอใจต่อ

การเรยีน ต่ออาจารย์ผูส้อน และต่อลกัษณะการเรยีน
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การสอนท่ีได้รบั ซึง่จะน�าไปสูก่ารมคีวามสขุในการเรยีน

อย่างแท้จริง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 

ชนิดเชิงปริมาณน�าเชิงคุณภาพ (explanatory 

sequential mixed methods design) ประกอบ

ด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระดับความสุขใน

การเรียนของนักศึกษาพยาบาล เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรเป็น

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี

ที่  2 ป ีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ�านวน 100 คน 

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่าง คือ ผ่าน

การเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 

และยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 

100 คน

 เครื่องมือกำรวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

คอื แบบวดัความสขุในการเรยีน คณะผูว้จิยัสร้างขึน้

โดยประยุกต์แนวคิดเก่ียวกับความสุขในการเรียน 

ของปัทมา ทองสม (2554) ของธนพล บรรดาศักดิ์ 

และคณะ (2560) ของ Sharif and Masoumi 

(2005) และของ Mark et al. (2015) แบ่งออก

เป็น 2 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไป ประกอบด้วยข้อค�าถาม

เกี่ยวกับเพศ เกรดเฉลี่ยสะสม และโรคประจ�าตัว 

จ�านวนทัง้สิน้ 3 ข้อ มลีกัษณะค�าตอบเป็นแบบเลอืก

ตอบและแบบเติมค�า

  ส่วนที่ 2 ความสุขในการเรียน แบ่งออก

เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการเรียน 

จ�านวน 6 ข้อ ด้านทัศนคติที่ดีต่อการเรียน จ�านวน 

7 ข้อ และด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน

การเรียน จ�านวน 10 ข้อ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 23 ข้อ 

ประกอบด้วยข้อค�าถามทางบวก จ�านวน 17 ข้อ 

และข้อค�าถามทางลบ จ�านวน 6 ข้อ มีลักษณะ

ค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จาก

คะแนน 1–5 ของข้อค�าถามทางบวก ได้แก่ น้อยทีส่ดุ 

น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ส่วนข้อค�าถาม

ทางลบให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม ส�าหรับ

เกณฑ์การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ได้แก่ มีความสุขในระดับน้อยที่สุด (1–1.80 

คะแนน) ในระดับน้อย (1.81–2.60 คะแนน) ใน

ระดับปานกลาง (2.61–3.40 คะแนน) ในระดับ

มาก (3.41–4.20 คะแนน) และในระดับมากที่สุด 

(4.21–5 คะแนน)

  ส�าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

นั้น คณะผู้วิจัยน�าแบบวัดความสุขในการเรียนไป

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 คน ตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พยาบาล 

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ในช่วง .67–1 

ด�าเนนิการแก้ไขตามค�าแนะน�า จากนัน้น�าไปทดลอง

ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ�านวน 30 คน 

หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการของครอนบาช ได้ค่า

เท่ากับ .80

 กำรพทิกัษ์สิทธกิลุม่ตวัอย่ำง มดีงันี ้1) หลงั

จากโครงร่างวิจัยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (เอกสารรับรอง 

เลขท่ี เลขที่ SRU 2019_008 วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 

2562) คณะผูว้จิยัจงึเริม่เกบ็รวบรวมข้อมลู และ 2) 

คณะผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับ ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู และ

สทิธใินการถอนตวัจากการวิจยั รวมทัง้แจ้งว่าข้อมลู

จะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับและน�ามาใช้ใน
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การวจิยัครัง้น้ีเท่านัน้ โดยจะน�าเสนอข้อมลูในภาพรวม

 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู คณะผูว้จิยัขออนญุาต

ด�าเนินการวิจัยจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากนั้นพบกลุ่ม

ตวัอย่าง ด�าเนนิการพทิกัษ์สิทธกิลุม่ตวัอย่าง (ข้อ 2)

และให้กลุม่ตวัอย่างตอบแบบวดัความสขุในการเรยีน 

โดยให้เวลา 15–20 นาที ทั้งน้ี ด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลูในช่วงเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน 

2562

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์

ด้วยสถิติความถี่และร้อยละ ส่วนข้อมูลความสุขใน

การเรียน วเิคราะห์ด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบด้าน

ความสุขในการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษา

พยาบาล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

 ผูใ้ห้ข้อมลู ผูใ้ห้ข้อมลูเป็นนกัศึกษาหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่2 ทีม่คีะแนนความสขุ

ในการเรียนต�่าสุด ตามล�าดับ จ�านวน 12 คน 

เนื่องจากเป็นกลุ ่มนักศึกษาที่มีการรับรู ้เก่ียวกับ

ความสุขในการเรียนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีเกณฑ์

การคดัเลอืกผูใ้ห้ข้อมลู คือ ยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั

 เครื่องมือกำรวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือ แนวค�าถามในการสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น ประกอบด้วยแนวค�าถามเก่ียวกับความสุข

ในการเรียนตามการรับรู ้ของนักศึกษาพยาบาล 

และเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ท�าให้นักศึกษา

พยาบาลเกิดความสุขในการเรียน

  ส�าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

นัน้ คณะผูวิ้จยัน�าแนวค�าถามในการสนทนากลุม่ไป

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 คน ตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พยาบาล 

ด�าเนินการแก้ไขตามค�าแนะน�า

 กำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่ำง ท�าเช่นเดียว

กับในขั้นตอนที่ 1

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยพบผู้ให้

ข้อมูล ด�าเนินการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง (ข้อ 2) 

และด�าเนินการสนทนากลุ ่มเกี่ยวกับความสุขใน

การเรียนตามการรบัรู้ของนกัศกึษาพยาบาลกบัผูใ้ห้

ข้อมูลทั้งหมด (12 คน) จ�านวน 1 ครั้ง โดยใช้เวลา 

50–60 นาที ซึ่งในขณะสนทนากลุ่ม ผู ้ให้ข้อมูล

ทกุคนมกีารตรวจสอบข้อมลูซึง่กนัและกนัอยูต่ลอด

เวลา ท�าให้ได้ข้อมูลที่ตรงและเชื่อถือได้ เมื่อข้อมูล

อิ่มตัว คณะผู้วิจัยจึงหยุดกระบวนการสนทนากลุ่ม 

ทั้งนี้ ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2562

 กำรวิเครำะห์ข้อมลู ใช้วธิกีารวเิคราะห์เนือ้หา 

(content analysis) โดยน�าข้อมูลไฟล์เสียงจาก

การสนทนากลุม่มาถอดเทป บนัทกึข้อมลูเชงิบรรยาย 

และน�าข้อมลูทัง้หมดมาใส่ลงในตารางท่ีแบ่งสดัส่วน

การแสดงข้อมูลไว้ชัดเจนเพื่อสร้างรหัสการแสดง

ข้อมูล จากนั้นเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 

และน�าข้อมูลที่มีรหัสเดียวกันมาวิเคราะห์ ตีความ 

และแปลความหมาย เพ่ือตอบค�าถามเกี่ยวกับองค์

ประกอบด้านความสุขในการเรียนตามการรับรู้ของ

นักศึกษาพยาบาล ท้ังนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา

กลุ่มเป็นข้อมูลท่ีผ่านการอภิปรายโต้ตอบกันของ

กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความสุขใน

การเรียนโดยตรง ท�าให้มั่นใจได้ในความถูกต้อง 

ความน่าเชื่อถือ และความหลากหลายของข้อมูล

ผลกำรวิจัย

 1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพยาบาล พบว่า 

นักศึกษาพยาบาลทั้งหมดเป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 100 มเีกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง 3.26–3.50 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 และส่วนใหญ่ไม่มี

โรคประจ�าตัว คิดเป็นร้อยละ 98
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 2. ระดับความสุขในการเรียนของนักศึกษา

พยาบาล พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ย

ความสขุในการเรยีนโดยรวมในระดบัมาก (M = 3.88, 

SD = .32) เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า นกัศกึษา

พยาบาลมคีะแนนเฉล่ียความสขุในการเรยีนทกุด้าน

ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการเรียน 

(M = 3.83, SD = .41) ด้านทศันคตทิีดี่ต่อการเรยีน 

(M = 3.66, SD = .46) และด้านความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมในการเรียน (M = 4.04, SD = .37)

 3. องค์ประกอบด้านความสขุในการเรยีนตาม

การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า องค์ประกอบ

ด้านความสุขในการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษา

พยาบาล ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังนี้

  ประเด็นที่ 1 การมีความสามารถด้าน

การปรับตัวต่อการเรียน การที่นักศึกษาพยาบาล

ได้เข้ามาเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์ ท�าให้จ�าเป็น

ต้องปรับเปลี่ยนตนเองด้านการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

เพือ่ให้เกดิผลลพัธ์การเรียนรูท้ีด่ขีึน้ ได้แก่ การสนใจ

ใฝ่เรียนรู้ การมีความพยายามและกระตือรือร้นใน

การเรยีน และการมคีวามมุ่งม่ันและตัง้ใจในการอ่าน

หนังสือเพื่อทบทวนบทเรียน เมื่อมีการปรับเปลี่ยน

ตนเองด้านการเรียนอย่างต่อเนื่อง ผลที่ตามมา คือ 

การมคีวามรูส้กึภูมใิจและสขุใจในพฤตกิรรมการเรยีน

ของตน และเกิดความสุขในการเรียนตามมา ดังที่

ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

 	 “ เรามีความภูมิ ใจ	และรู ้ สึกสุขใจใน

ความพยายามของตนเอง	เราก็ต้ังใจเรียนมาเร่ือยๆ	

ต้องท�าตัวให้ขยนักว่านี	้พยายามอ่านหนงัสอืมากขึน้	

เรารู้สึกว่าตนเองมีความพยายามที่สามารถผลักดัน

ตนเองมาถึงจุดที่ตนเองสามารถท�าได้”	(ID4)

	 	 “เราก็จะเป็นคนมีความคาดหวังนะ	อย่าง

เวลาที่เราสอบแต่ละคร้ัง	เราก็พยายามบอกตัวเอง

ว่าความรู้เรายังน้อย	เราก็พยายามอ่านหนังสือให้

มากข้ึน	และจ�าได้มากข้ึน	มันคือความสุขอีกอย่าง

หนึ่งของเรา”	(ID7)

	 	 “เกี่ยวกับการเรียนที่เราสามารถดึงตัวเอง

กลับมาได้	ปีหนึ่งเราสอบผ่านตลอด	ปีสองเราเริ่ม

ตกบ้างแต่กม็าถงึจดุนีไ้ด้	มนัมคีวามภมูใิจและสุขใจ

มากๆ”	(ID10)

  ประเด็นที่ 2 การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาพยาบาลขึ้นฝึกภาค

ปฏิบัติและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในสถานการณ์

จริง หากได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

มีการช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าแก่นักศึกษา และมี

ความเป็นมิตรต่อนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์นิเทศ 

พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ในแหล่งฝึก ผู้ป่วย

และญาติ ผลที่ตามมา คือ การมีความรู ้สึกสุขใจ

และมั่นใจที่จะเข้าไปให้การพยาบาลแก่ผู ้ป ่วย 

และสามารถให้การพยาบาลอย่างมีความสุข ดังที่

ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

	 	 “พอเราไปฝึกปฏบัิต	ิคือมนัดมีาก	อาจารย์

ใจดี	พี่พยาบาลใจดี	จะท�าอะไรพี่เขาจับมือท�าตลอด	

นัน่กเ็ป็นความสขุของเราเลยทีไ่ด้ไปเจอสถานการณ์

ทีด่แีบบนัน้	เจอคนไข้เวลาเขาได้ออกจากรพ.	เขาจะ

ขอบคุณเรา	มันรู้สึกซึ้งใจ	เราสามารถช่วยเหลือเขา

ได้”	(ID5)

	 	 “เพื่อนคณะอื่นเคยถามว่า	มีด้วยหรือที่

อาจารย์มาคลุกคลีกับนักศึกษาแบบนี้	เราก็เลยว่า

ไม่รู้คณะอื่นเป็นไง	แต่คณะเราอยู่แบบอาจารย์กับ

นักศึกษาสนิทกัน	จะช่วยเหลือกันตลอด”	(ID7)

	 	 “คือถ้าหากว่าพ่ีพยาบาลในวอร์ดใจดี	

พวกเราก็จะไม่เกร็ง	พวกเราก็จะกล้าที่เข้าไปดูแล

ผูป่้วยมากขึน้	และคดิว่าน่าจะท�าให้เราฝึกปฏบิตัไิด้

อย่างมีความสุข”	(ID9)

  ประเดน็ที ่3 การมคีวามสามารถในการดแูล

ช่วยเหลอืครอบครวั เมือ่นกัศกึษาพยาบาลได้เข้ามา

เรยีนในสาขาพยาบาลศาสตร์ ท�าให้เกดิความสามารถ

ในการปฏิบัติการพยาบาล และสามารถน�าความรู้ที่
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ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลครอบครัวและญาติ

ได้ โดยเมื่อพบสถานการณ์ที่ครอบครัวหรือญาติมี

ความเจ็บป่วยเกิดขึ้น นักศึกษาพยาบาลสามารถให้

การดูแลช่วยเหลอื และให้ค�าแนะน�าในเรือ่งการดแูล

ตนเอง ตลอดจนการให้การพยาบาลต่างๆ ได้ ผลที่

ตามมา คอื การมคีวามรูส้กึภูมใิจในตนเอง และสขุใจ

ที่สามารถน�าความรู้ที่มีมาดูแลครอบครัว ดังท่ีผู้ให้

ข้อมูลกล่าวว่า

	 	 “แม่บอกเมือ่ย	มไีข้	เรากเ็ลยบอกว่าเป็นไข้

หวดัใหญ่หรอืเปล่า	แม่ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่า

เป็นจริงๆ	ด้วย	แสดงว่าสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้เอาไว้

ใช้กับใครแต่ใช้กับการดูแลครอบครัว	แล้วเราก็ยังใช้

กบัคนอืน่ได้ด้วย	เราได้ใช้กบัคนรอบข้างของเราเอง	

สามารถน�าความรู้มาเตือน	มาช่วยเหลือคนที่บ้าน

ได้”	(ID1)

	 	 “ตอนน้ันยายไม่สบายแล้วใส่สายน�้าเกลือ

กลบัมา	เรากลบัมาพอด	ีเรากเ็ลยถอดสายนัน้ให้ยาย	

ยายบอกเราว่ารู้สึกภูมิใจจังเลยที่หลานท�าให้	เราดีใจ

มาก	แม้ว่าเราไม่ได้ไปช่วยคนท่ีบ้าน	แต่เรยีนมาแล้ว	

เราให้ค�าแนะน�าแล้วช่วยเขาได้	มันดีใจ”	(ID3)

	 	 “พอกลับไปช่วงน้ันยายเป็นลมแล้วก็

ท้องเสยี	แต่ทีบ้่านไม่มคีนดแูล	ช่วงนัน้เราได้กลบัไป

ดูแลยายตลอดท้ังวัน	ยายก็พูดว่าดีนะมีหลานเรียน

พยาบาลจะได้ช่วยดูแล	เราก็ดีใจนะที่ได้ดูแลคนใน

ครอบครัว	ความคิดเราเปลี่ยนมันท�าให้เราโตเป็น

ผู้ใหญ่มากขึ้น	คิดอะไรเป็นระบบมากขึ้น”	(ID10)

  ประเดน็ที ่4 การมคีวามมัน่คงในการประกอบ

อาชีพภายหลังส�าเร็จการศึกษา ภายหลังนักศึกษา

พยาบาลส�าเร็จการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ 

จะมีบทบาทเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีหน้าที่ดูแล

ช่วยเหลือประชาชนในสังคม และสามารถประกอบ

อาชพีเพ่ือเลีย้งตนเองและครอบครวัได้ทนัที วชิาชพี

พยาบาลจึงเป็นวิชาชีพที่ท�าให้นักศึกษาพยาบาลมี

อนาคตที่มั่นคง ไม่ตกงาน และสามารถท�างานเพื่อ

เลี้ยงตนเองได้ ผลที่ตามมา คือ การมีความรู้สึก

ภูมิใจและสุขใจที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาพยาบาล

ศาสตร์ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

 	 “เราก็คิดว่าที่เราเรียนพยาบาลถึงมันจะ

ไม่ใช่ความสุขของเราสะทีเดียว	แต่มันท�าให้อนาคต

เราดขีึน้	ได้เลีย้งตวัเองได้	นีก่เ็ป้าหมายและข้อดขีอง

พยาบาล”	(ID7)

	 	 “แต่ความหวังของแม่คือ	ท�ายังไงก็ได้ให้

เรามอีนาคตทีม่ัน่คง	ไม่ต้องเก่ง	ไม่ต้องเลศิเลอ	แต่ว่า

เมื่อจบแล้วเราสามารถท�างานเลี้ยงตนเองได้	คือแม่

บอกว่า	ไม่ต้องมาเลี้ยงดูแม่	แต่ว่าสามารถเลี้ยงดู

ตนเองได้เวลาที่แม่ไม่อยู่”	(ID8)

	 	 “แม่บอกเราว่า	อาชีพนี้จะท�าให้เราสบาย

กับตัวเราเองในอนาคต	แม่เคยขอให้เรียนพยาบาล

ให้แม่สักตั้งแล้วถ้าปีนึงไม่ไหวก็ค่อยออก	ก็ปีหนึ่ง

เรียนผ่านบ้างตกบ้าง	แต่พอเรียนไปเราว่ามันดีนะ	

มันไม่ตกงานแน่นอน”	(ID10)

  ประเด็นที่ 5 การได้รับการยอมรับจาก

สงัคม เมือ่นกัศกึษาพยาบาลได้เข้าไปดแูลช่วยเหลอื

และให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในสถานการณ์จริง 

นกัศกึษาพยาบาลจะมกีารปรบัตวัและให้การพยาบาล

แก่ผูป่้วยอย่างดทีีส่ดุ เพือ่ท�าให้ผูป่้วยมคีวามสขุสบาย 

โดยภายหลังการดูแลพบว่า ผู้ป่วยให้ความเป็นมิตร 

ให ้ก�าลังใจ และมีปฏิสัมพันธ ์ที่ดีกับนักศึกษา

พยาบาล ผลที่ตามมา คือ การมีความรู ้สึกสุขใจ

และอิม่เอมใจทีไ่ด้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการดแูลผูป่้วย 

และต้องการทีจ่ะให้การดแูลผูป่้วยอย่างดทีีสุ่ด ดังที่

ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

	 	 “เหมอืนเราได้เจอผูป่้วยทีด่ซีึง่เป็นเคสแรก	

ตอนแรกเราไปคุยแล้วคนไข้ไม่ตอบเรา	แต่พอเราไป

ทุกวัน	คุยกับเขาทุกวัน	เขาดีมาก	ถามตลอดว่าเรา

กินข้าวยัง	พอบอกว่ากินแล้ว	คนไข้ยิ้มกับเรา	ท�าให้

เรามีความสุข	และอยากที่จะดูแลเขา”	(ID3)



PA
GE 166

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

	 	 “คือเหมือนสัปดาห์แรกท่ีไปข้ึนฝึก	ได้ท�า

แผล	แต่เรามีเทคนคิอะไรผดินดินงึ	แต่เรากไ็ด้แก้ไข	

พอหลังๆ	เริ่มปรับตัวได้	คนไข้ชมแล้วก็ให้ก�าลังใจ

เรา	ท�าให้เรามีความสุข	มีความสุขที่ได้ข้ึนวอร์ด	

มีความสุขที่คนไข้ชมเราว่าท�าแผลมือเบา”	(ID4)

  ประเดน็ที ่6 การเป็นความภาคภูมใิจ และ

ได้รบัก�าลงัใจจากครอบครัว การท่ีนกัศกึษาพยาบาล

ได้เข้ามาศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้เป็น

ส่วนหนึ่งของวิชาชีพพยาบาล ส่งผลโดยตรงต่อ

ครอบครวัของนกัศกึษาพยาบาล โดยบางครอบครวั 

พ่อและแม่ของนักศึกษาพยาบาลจะแสดงออก

ด้านค�าพูดว่ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจท่ีบุตรได้เป็น

นักศึกษาพยาบาล และจะได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ

ในอนาคต ในขณะที่บางครอบครัวอาจไม่ได้แสดง

ออกด้านค�าพูด แต่จะแสดงออกทางสีหน้าและ

แววตาแทน การเป็นนักศึกษาพยาบาลจึงมีส่วน

ท�าให้ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตัวตนของ

นกัศึกษาพยาบาล ผลทีต่ามมา คือ การมคีวามภมูใิจ 

อิ่มเอมใจ และสุขใจที่ได้เรียนสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

	 	 “พ่อเขาก็ไม่พูดอะไร	แต่เรารับรู้ได้ว่าเขา

ดีใจมาก	อย่างตอนรับหมวก	เราก็ไปบอกพ่อว่า

เหลืออีกสองปีให้รอเราหน่อย	พ่อก็น�้าตาคลอแต่

ไม่ได้ร้องไห้ให้เราเห็นนะ	แต่เขาไปพูดกับแม่ว่า	

โคตรดีใจ	ดีใจมากที่ลูกท�าได้”	(ID3)

	 	 “เราเห็นเพ่ือนหลายคนต้ังใจอ่านหนังสือ

มากขึ้น	เราก็เลยมาเปลี่ยนตนเองให้ต้ังใจข้ึน	อ่าน

หนังสือมากขึ้น	คือเราคิดว่าเราจะท�าให้พ่อแม่ภูมิใจ	

คอื	ตวัพ่อแม่จบแค่ประถม	แต่สามารถส่งลกูเรยีนจน

จบปรญิญาได้	สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ในอนาคต	

แล้วก็สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้ด้วย	คือท�ายังไง

ก็ได้ให้เราเรียนจบให้ครอบครัวเราภูมิใจ”	(ID4)

 อย่างไรก็ตาม การท่ีนักศึกษาพยาบาลต้อง

เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และต้องผ่าน

การเรยีนรูแ้ละให้การพยาบาลแก่ผูป่้วยและครอบครวั

ในสถานการณ์จริง นักศึกษาพยาบาลได้ให้ข้อมูล

เพิ่มเติมว่า จากบริบทข้างต้นอาจท�าให้นักศึกษา

พยาบาลเกิดความรู ้สึกที่ผิดปกติ ได้แก่ การมี

ความกลัวต่อการเรียนรู ้ที่จะให้การพยาบาลแก่

ผูป่้วยในคลนิกิ การมคีวามวิตกกงัวลต่อการปรบัตวั

ให้เข้ากับบริบทของหอผู ้ป่วย พยาบาลวิชาชีพ

และเจ้าหน้าทีใ่นหอผูป่้วย แต่หากนกัศกึษาพยาบาล

ได้รับก�าลังใจที่ดีโดยเฉพาะจากบุคคลในครอบครัว 

ได้แก่ พ่อและแม่ ซ่ึงเป็นบุคคลส�าคัญ จะท�าให้เกิด

ความรู้สึกตื้นตันใจที่ครอบครัวเข้าใจและยอมรับใน

การเรียนของตน และท�าให้เกิดความสุขในการเรียน 

ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

  “การทีพ่่อแม่ไม่ได้คาดหวงัว่าเราต้องเรยีน

เก่ง	พ่อแม่ไม่เคยบังคับว่าได้เกรดเท่านี้	ต้องแบบนี	้

พ่อกับแม่จะบอกว่าไม่ต้องเครียด	ไม่ต้องมาเครียด

ว่าต้องได้เกรดเท่านี้	ท�าให้เรามีก�าลังใจ	ท�าให้เรา

สามารถปรับตัวได้”	(ID2)

	 	 “พ่อไม่ต้องพดูอะไร	พ่อเพยีงแค่บอกว่าให้

ใจสู้	แค่นี้เราเองก็โอเคละ	เราก็เลยได้ไปต่อค่ะ	ถึงจะ

ฝึกครั้งแรกแล้วจะหนัก	แต่พอที่บ้านให้ก�าลังใจเรา	

เรากไ็ปต่อได้	คอืเรารูส้กึว่าเราถอยไม่ได้	เราต้องเดนิ

หน้าอย่างเดียวเท่านั้น”	(ID6)

	 	 “ครอบครัวเราดีอย่างตรงที่เขาไม่เคย

กดดันเราเลยตั้งแต่เราเรียนมา	เราเลยไม่ค่อยเครียด

กับการเรียนเลย	ไม่ว่าจะสอบตกหรือสอบผ่านแบบ

นี้นะคะ	มันคือก�าลังใจที่ดีของเรานะ	มันท�าให้เรามี

ความสุขที่ไม่โดนกดดัน”	(ID12)

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้คณะผูว้จัิยอภปิรายผลการวจิยั

ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

 ผลการวจิยัพบว่า นกัศึกษาพยาบาลมคีะแนน

เฉลีย่ความสขุในการเรยีนโดยรวมในระดบัมาก ทัง้นี้
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อธบิายได้ว่า นกัศกึษาพยาบาลล้วนมคีวามต้องการ

ให้ตนเองเกิดความสุขทั้งด้านการเรียนและการใช้

ชีวิต นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่จึงมีการปรับตัว

อย ่างต ่อเนื่อง เพื่อให ้ตนเองเกิดความสุขใน

การเรยีน ผลลพัธ์ทีต่ามมา คอื นกัศกึษาพยาบาลเกดิ

ความพึงพอใจในการเรียน เกิดอารมณ์และการรับรู้

ทางบวกต่อการเรียนและการใช้ชีวิต และมีโอกาส

ประสบความส�าเร็จในการเรียนสูงข้ึน (Sharif 

& Masoumi, 2005) ความสุขในการเรียนจึง

เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยเฉพาะ

ก� าลั ง ใจและแรงสนับสนุนที่ดี จากครอบครัว 

(ณภัทรารัตน์ ขาวสะอาด และคณะ, 2556) หาก

นกัศกึษาพยาบาลได้รบัก�าลงัใจทีดี่จะมกีารมองโลก

และมองผูอ้ืน่ในแง่ด ี(Sharif & Masoumi, 2005) 

เกดิความแขง็แกร่งในการใช้ชวีติ มคีวามสามารถใน

การเผชญิสถานการณ์ต่างๆ ทีก่่อให้เกดิความเครยีด

ทัง้ด้านการเรยีนและการใช้ชวีติ และพร้อมทีจ่ะเรยีน

รู้สิ่งต่างๆ อย่างมีความสุข (Doyle et al., 2017; 

Mark et al., 2015; Papastavrou et al., 2016) 

ในทางตรงกันข้าม หากนักศึกษาพยาบาลไม่ได้รับ

ก�าลังใจและขาดแรงสนับสนุนท่ีดี จะน�าไปสู่การมี

อารมณ์ด้านลบต่อการเรียน และขาดความสุขใน

การเรียน จึงอาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาพยาบาลที่มี

อารมณ์ด้านบวกและได้รบัก�าลงัใจท่ีด ีจะมทัีศนคตทิี่

ดต่ีอการเรยีน เกดิความพงึพอใจในการเรยีนรู ้และมี

ความสุขในการเรียนเพ่ิมข้ึน (Chimanlal, 2015; 

Mark et al., 2015; Sharif & Masoumi, 2005)

 ผลการวจิยัพบว่า องค์ประกอบด้านความสขุ

ในการเรียนตามการรับรู ้ของนักศึกษาพยาบาล

ประกอบด้วย 6 ประเดน็ ได้แก่ 1) การมคีวามสามารถ

ด้านการปรับตัวต่อการเรียน 2) การอยู่ในสภาพ

แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้3) การมคีวามสามารถ

ในการดูแลช่วยเหลอืครอบครวั 4) การมคีวามมัน่คง

ในการประกอบอาชีพภายหลังส�าเร็จการศึกษา 

5) การได้รับการยอมรับจากสังคม และ 6) การเป็น

ความภาคภูมิใจ และได้รับก�าลังใจจากครอบครัว 

ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 การท่ีนักศึกษาพยาบาลต้องมีการเรียนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ที่มีบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย 

นักศึกษาพยาบาลจึงมักเกิดความเครียดด้าน

การเรียน เนื่องจากขาดความสามารถที่จะปรับตัว

ให้เข้ากับบริบทการเรียนรู้ (Mark et al., 2015) 

และขาดความสามารถที่จะปรับตัวให ้ เข ้ากับ

สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับที่ปัทมา ทองสม (2554) 

อธบิายว่า นกัศกึษาพยาบาลทีม่คีวามรูส้กึทางลบต่อ

การเรียนพยาบาลและการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน จะเกิด

ความวติกกงัวล และไม่สามารถปรบัตวัต่อการเรยีน 

อย่างไรกต็าม หากนกัศกึษาพยาบาลมคีวามพงึพอใจ

ในการเรยีนและมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรู้

ต ่างๆ จะยอมรับสภาพการเรียนรู ้ของตนเอง 

(ณภทัรารตัน์ ขาวสอาด และคณะ, 2556) มกีารมอง

โลกในแง่ด ีและเมือ่มปัีญหาเกดิขึน้จะปรกึษาบุคคล

ที่ไว้ใจโดยเฉพาะเพื่อนนักศึกษาพยาบาลด้วยกัน 

(อมรรตัน์ ศรีค�าสุข ไซโตะ และคณะ, 2554) รวมถงึ

การปรึกษาอาจารย์พยาบาล ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาท

ส�าคญัต่อการเรยีนรูภ้าคปฏบิตั ิ(Chimanlal, 2015) 

เพือ่ค้นพบวธิกีารแก้ปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ และเกดิ

ความพร้อมต่อการปรับตัวในการแก้ปัญหาต่างๆ 

ซ่ึงจะท�าให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความพึงพอใจใน

การเรียน และเกิดความสุขในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

 จากบริบทการศึกษาพยาบาลที่นักศึกษา

พยาบาลมีหน้าที่ดูแลและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย 

เพื่อท�าให้ผู ้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นักศึกษา

พยาบาลส่วนใหญ่จงึมคีวามรูค้วามสามารถในการให้

การพยาบาลแก่ผูป่้วยในแต่ละโรค และมคีวามสามารถ

ที่จะให้ค�าแนะน�าและดูแลช่วยเหลือสมาชิกใน
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ครอบครวัและญาต ิผลทีต่ามมา คอื นกัศึกษาพยาบาล

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดความสุขใน

การเรยีนสาขาพยาบาลศาสตร์เพิม่ขึน้ (ณภทัรารตัน์ 

ขาวสอาด และคณะ, 2556) สอดคล้องกบัการศึกษา

ของรวิวรรณ ค�าเงิน และรุ่งนภา จันทรา (2553) ที่

พบว่า ครอบครัวเป็นปัจจัยภายนอกและมีอิทธิพล

ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล หากนักศึกษา

พยาบาลรบัรูค้วามส�าคญัของการเรยีนสาขาพยาบาล

ศาสตร์ที่ว่า สามารถน�าความรู้ไปใช้ดูแลครอบครัว

ได้ จะท�าให้นักศึกษาพยาบาลเกิดการรับรู้ด้านบวก

ต่อการเรียน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และเกิด

พฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีด่ขีึน้ (ณภทัรารตัน์ ขาวสอาด 

และคณะ, 2556; ปัทมา ทองสม, 2554)

 การ ท่ีวิชาชีพพยาบาลเป ็น วิชาชีพที่มี

ความส�าคัญต่อสังคม เมื่อนักศึกษาพยาบาลส�าเร็จ

การศึกษา นักศึกษาพยาบาลทุกคนจะเป็นพยาบาล

วิชาชีพ และประกอบอาชีพเพื่อ เลี้ ยงตนเอง

และครอบครัวได้ทันที นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่

จึงรับรู้ว่า การมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ถือเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจในการเรียน ท�าให้

นักศึกษาพยาบาลมีความสุขในการเรียน และมี

พฤติกรรมการเรยีนทีด่ขีึน้ รวมถงึในกรณทีีน่กัศึกษา

พยาบาลขึ้นฝึกภาคปฏิบัติและให้การดูแลผู้ป่วย 

หากบุคลากรทีมสุขภาพ และผู้ป่วยและครอบครัว

ยอมรับในตัวตนและความสามารถของนักศึกษา

พยาบาล จะส่งผลให้นกัศกึษาพยาบาลมคีวามมัน่ใจ

ในตนเอง และเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

สอดคล้องกบัการศึกษาของนสุรา นามเดช (2549) 

ที่พบว่า การได้บรรลุถึงเป้าหมายและการได้รับ

การตอบสนองด้านปัจจัยในการด�ารงชีวิต ส่งผล

ต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

สอดคล้องกับการศึกษาของณภัทรารัตน์ ขาวสอาด 

และคณะ (2556) ที่พบว่า รายได้ของครอบครัว 

ค่าใช้จ่ายของนกัศกึษา และการสนบัสนนุทางสงัคม 

มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล 

และสอดคล้องกับการศึกษาของ Sharif and 

Masoumi (2005) ท่ีพบว่า บทบาทของวิชาชีพ

มีผลต่อประสบการณ์ด้านการเรียน ความมั่นใจใน

ตนเอง ความพึงพอใจในการเรียน และความสุขใน

การใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Jun (2016) ที่พบว่า การได้รับค�าขอบคุณ 

และการได้รบัการสนบัสนนุจากผู้อืน่ ท�าให้นกัศกึษา

พยาบาลเกดิความสขุในการเรยีนได้ ความคาดหวงัหรอื

ความมุง่หมายต่อวชิาชพีพยาบาล และความต้องการ

การยอมรบัจากสังคม จะน�าไปสูพ่ฤติกรรมการเรยีนรู้

ทีด่ขีึน้ และเกดิความสขุในการเรยีน (Aranda et al., 

2014)

 การที่วิชาชีพพยาบาลมีอิทธิพลต่อการรับรู้

และความเชื่อของครอบครัวของนักศึกษาพยาบาล 

ซึง่นกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่รบัรู้ว่า การเป็นนักศกึษา

พยาบาลมีส่วนท�าให้ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจ

ในตัวนกัศึกษาพยาบาล ท�าให้นกัศึกษาพยาบาลเกดิ

ความภาคภมูใิจในตนเอง และเกดิแรงจงูใจในการเรยีน 

นอกจากนี้ แม้ว่าการฝึกภาคปฏิบัติจะส่งผลให้

นักศึกษาพยาบาลบางคนเกิดความรู้สึกที่ผิดปกติ

ต่อการเรยีน เช่น เกดิความกลวัต่อการให้การพยาบาล

แก่ผู้ป่วย แต่ส่วนใหญ่รับรู้ว่า ก�าลังใจที่ดีจากบุคคล

ในครอบครัวจะท�าให้เกิดก�าลังใจในการเรียน เกิด

แรงจูงใจในการเรียน และไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรือ

อุปสรรค สอดคล้องกับการศึกษาของณภัทรารัตน์ 

ขาวสอาด และคณะ (2556) ที่พบว่า ครอบครัวมี

อทิธพิลต่อการเรยีนรู ้และท�าให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้

อย่างมีความสุข หากครอบครัวเอาใจใส่ดูแล ให้

ก�าลังใจ และเข้าใจในตัวผู้เรียน จะท�าให้ผู้เรียนมี

สมาธ ิไม่เครยีด และสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างมคีวามสุข 

และสอดคล้องกับการศึกษาของปัทมา ทองสม 

(2554) ทีพ่บว่า ความรูส้กึทีด่ต่ีอตนเองของผูเ้รยีนจะ

ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความพงึพอใจในตนเอง เกดิทศันคติ
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ทีด่ต่ีอการเรยีนและวชิาชพี และเกดิการเรยีนรูอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  อาจารย์พยาบาลควรน�าผลการวิจัยครั้งนี้

ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียน

การสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติโดยยึดนักศึกษาพยาบาลเป็นศูนย์กลาง เพื่อ

เป ิดโอกาสให้นักศึกษาพยาบาลมีส่วนร ่วมใน

การเรียนรู้ เกิดความพึงพอใจในการเรียน และเกิด

ความสุขในการเรียน

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  ควรมีการศึกษาโดยพัฒนา รูปแบบ

การเสริมสร้างความสุขในการเรียนให้แก่นักศึกษา

พยาบาลทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเรียน

ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน และมี

ความสุขในการเรียน
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Abstract

 This research aimed to apply appreciative inquiry for enhancing motivation in                

the studies of nursing students. This study was a qualitative research with the use of 

Participatory Action Research (PAR). The purposively sampled key informants were 10 

freshman nursing students from Suandusit University with high academic achievements. 

Data was collected over 2 months and used in the framework of Appreciative Inquiry (AI). 

The tools were open questions used in group discussions. The trustworthiness and              

credibility of the research was confirmed from data triangulation, methodological triangulation 

and conducted member checking to confirm the researcher’s summary. The results of the 

4 steps of the Appreciative Inquiry program were as follows: 1) Find experience in the 

motivation in studying 3 issues: self-development needs, family pride, and the importance 

of the nursing profession. 2) Create a dream image together: a dream that causes motivation 

in studying is graduating as a qualified professional nurse over four years. 3) Design 

activities: 3 activities that encourage motivation in studying including education, health, 

relaxation and supporting factors including encouragement from family, friends and teachers. 

4) Perform activities: giving activities to practice. The results from the practice are better 

learning systems, higher academic achievement, and reduced stress. 

Keywords:  motivation in studying, the nursing students, appreciative inquiry program

ประสบการณ์ด้านแรงจูงใจในการเรียน 3 ประเด็น ได้แก่ ความต้องการพัฒนาตนเอง ความภาคภูมิใจ

ของครอบครัว และความสำาคัญของวิชาชีพพยาบาล 2) สร้างภาพฝันร่วมกัน โดยภาพฝันท่ีทำาให้เกิดแรง

จูงใจในการเรียน ได้แก่ “การจบเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมีคุณภาพในส่ีปี” 3) ออกแบบกิจกรรม โดยกิจกรรม

ท่ีเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนมี 3 กิจกรรม ได้แก่ ด้านการเรียน สุขภาพ และการผ่อนคลาย และ

ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ กำาลังใจจากครอบครัว เพ่ือน และอาจารย์ และ4) ปฏิบัติกิจกรรม โดยมอบ

กิจกรรมให้ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญปฏิบัติ และผลลัพธ์จากการปฏิบัติ ได้แก่ ระบบการเรียนรู้ดีข้ึน ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน และความเครียดลดลง 

 

คำาสำาคัญ: แรงจูงใจในการเรียน นักศึกษาพยาบาล โปรแกรมสุนทรียสาธก
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 แรงจูงใจเป็นกระบวนการของกิจกรรมต่างๆ 

ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือทำาให้บุคคลเกิดแรง

ขับและตอบสนองสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ แรงจูงใจของ

แต่ละบุคคลจึงแตกต่างตามการรับรู้ สภาพแวดล้อม 

และสถานการณ์รอบตัว และเป็นองค์ประกอบ

สำาคัญท่ีช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรมท่ีมี

ความหมาย และมีพฤติกรรมท่ีดีท้ังต่อตนเองและ

ส่วนรวม1 แรงจูงใจอย่างเดียวกันจึงอาจเป็นสาเหตุ

ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างกันโดยเฉพาะด้านการ

เรียน หากผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนจะกระตุ้น

ให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี ผู้เรียนจะขยัน และต้ังใจเรียน

เพ่ือให้ประสบความสำาเร็จ2 อาจารย์และผู้ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนจึงควรสร้าง

แรงจูงใจในการเรียนให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนทุกคน เพ่ือ

กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเรียนท่ีดีและประสบ

ความสำาเร็จ 

 จากระบบการศึกษาพยาบาลท่ีมีลักษณะ

เฉพาะ ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลต้องเรียนองค์

ความรู้ภาคทฤษฎีเก่ียวกับโรคและการพยาบาล

ต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย และต้องเช่ือมโยงความ

รู้สู่การเรียนภาคปฏิบัติ เพ่ือนำาความรู้ไปใช้ในการ

ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริง แต่ปัญหาท่ีพบ คือ 

นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ขาดความสามารถใน

การเช่ือมโยงความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงาน 

และขาดการสะท้อนคิดท่ีมีประสิทธิภาพ3 ผลลัพธ์

ท่ีเกิดข้ึน คือ การขาดความสามารถในการนำาความ

รู้ท่ีมีไปใช้ปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลถึง

ร้อยละ 15-20 ท่ีมีสมรรถนะทางการเรียนระดับต่ำา

จึงมีแนวโน้มหยุดเรียน หรือลาออกสูงข้ึนเม่ือเรียน

จบในระดับช้ันปีท่ี 1 และ 24 และเม่ือวิเคราะห์

ปัจจัยก็พบว่า แรงจูงใจ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และมโนทัศน์ต่อตนเองในการเรียน มีผลโดยตรง

ต่อความสำาเร็จในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 

โดยนักศึกษาพยาบาลท่ีมีมโนทัศน์ต่อตนเองในการ

เรียนสูงจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และ

นักศึกษาพยาบาลท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนสูงจะผูก 

พันต่อการเรียนสูง มีความต้องการได้รับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีดี และมีแนวโน้มหยุดเรียนต่ำา5 ใน

ทางตรงกันข้าม นักศึกษาพยาบาลท่ีมีประสบการณ์

หรือความรู้สึกต่อการเรียนไม่ดีจะมีระดับผลการ

เรียนต่ำา6 แรงจูงใจในการเรียนจึงมีความสำาคัญต่อ

นักศึกษาพยาบาล 

 สำาหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ถือเป็นสถาบันท่ีเน้นความโดดเด่นด้าน

การดูแลเด็กระดับปฐมวัย และผู้สูงอายุ และ      

มุ่งสร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นท่ียอมรับในระดับ

ชาติและภูมิภาคอาเซียน มีพันธกิจหลัก คือ การ

ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะของวิชาชีพพยาบาลและ

การเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้เกิดบัณฑิต

พยาบาลท่ีมีคุณภาพ และยังประโยชน์สูงสุดให้กับ

ผู้ใช้บริการ โดยได้เปิดดำาเนินการจัดการเรียนการ

สอนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 ในแต่ละปีการศึกษา 

ประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 ถึง 4 

นักศึกษาพยาบาลแต่ละช้ันปีจะแตกต่างกันตาม

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในแต่ละช้ันปี3,4 

โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 ท่ีเป็นกลุ่ม

นักศึกษาพยาบาลช้ันปีแรกซ่ึงต้องปรับเปล่ียนวิถี

การดำาเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน ท้ังการเรียนรู้ในศาสตร์ 

พ้ืนฐานทางการพยาบาล และการเรียนรู้ท่ีจะ

ดำาเนินชีวิตร่วมกับเพ่ือนนักศึกษาพยาบาล และ

อาจารย์ท่ีไม่คุ้นเคยมาก่อน หากนักศึกษาพยาบาล

กลุ่มน้ีไม่มีความสามารถท่ีจะปรับตัว จะส่งผลต่อ

ความเครียด ความวิตกกังวล และมีแนวโน้มต่อ
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การลาออกระหว่างภาคการศึกษา4 ซ่ึงถือเป็น

ปัญหาสำาคัญท่ีนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 จำาเป็น

ต้องได้รับกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจ และ

เสริมสร้างความสุขในการเรียน เพ่ือทำาให้เกิดแรง

จูงใจในการเรียน เกิดความสามารถด้านการปรับตัว 

ต่อการเรียน และเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เม่ือศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

แรงจูงใจในการเรียน พบว่า แรงจูงใจภายในเป็น

ปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความ

ต้องการท่ีจะมีความสามารถด้านการเรียน7 หากมี

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างแรงจูงใจ

ภายใน นักศึกษาพยาบาลจะเกิดความม่ันใจและ

พึงพอใจในการเรียน ต้ังใจเรียนมากข้ึน8 และ

ประสบความสำาเร็จในการเรียน9 นอกจากน้ี ด้าน

ทัศนคติก็สำาคัญเช่นกัน หากนักศึกษาพยาบาลไม่

ยอมรับ และมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่ออาจารย์ จะทำาให้

เกิดความวิตกกังวลต่อการเรียน ขาดความเข้าใจ 

และไม่ให้ความสำาคัญในการเรียน การเรียนก็จะไม่

ประสบความสำาเร็จ10 แรงจูงใจภายในจึงเป็นปัจจัย

สำาคัญต่อนักศึกษาพยาบาล11 สำาหรับแรงจูงใจ

ภายนอกก็เป็นปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา

พยาบาลเกิดความสนใจในการเรียนข้ึนอยู่กับปัจจัย

ต่างๆ ได้แก่ เง่ือนไขทางสังคม การได้รับการ

สนับสนุนให้ปฏิบัติการพยาบาลท่ีท้าทาย การดำารง

ชีวิตท่ีสะดวกสบาย และการได้รับการยอมรับจาก

สังคม12 นักศึกษาพยาบาลท่ีขาดแรงจูงใจภายนอก

จะขาดแรงจูงใจในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ และ

อาจลาออกจากวิชาชีพได้ การเสริมสร้างแรงจูงใจ

ในการเรียนจึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีอาจารย์พยาบาลควร

ให้ความสำาคัญ เพ่ือทำาให้นักศึกษาพยาบาลเกิดแรง

จูงใจในการเรียนอย่างย่ังยืน

 เม่ือศึกษากระบวนการสุนทรียสาธก (Apprecia-

tive Inquiry) พบว่า เป็นกระบวนการศึกษาและ

ค้นหาร่วมกันเพ่ือค้นหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตัวบุคคล หรือ

ในองค์กร เป็นกระบวนการค้นหาอย่างเป็นระบบ

ว่าอะไรเป็นสาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้ระบบดำาเนินไป

อย่างดีท่ีสุดและบรรลุประสิทธิผลสูงสุดท้ังในด้าน

วัตถุ ด้านจิตใจ ด้านความเป็นอยู่ร่วมกัน และด้าน

ความสัมพันธ์13 เป็นวิธีการท่ีสนับสนุนให้บุคคลได้

เร่ิมพัฒนากระบวนการทำางานเดิมเพ่ือให้เกิดเป็น

ประสบการณ์ใหม่ และเป็นกระบวนการในการ

สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันของบุคคล เพ่ือให้

สามารถออกแบบระบบการจัดการสังคมแนวใหม่14 

เป็นวิธีการท่ีสนับสนุนให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลง 

องค์ความรู้และประสบการณ์เดิมไปสู่ความพยายาม 

ท่ีจะทำาให้เกิดความสำาเร็จ เกิดความพึงพอใจ เกิด

ความคิดทางบวก เกิดความผูกพันต่อองค์กร และ

เกิดความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบสุขภาพ

ให้ดีข้ึน15 โดยโปรแกรมน้ีมีหลักการพ้ืนฐานท่ีเป็น

หลักสำาคัญ 5 ประการ ได้แก่ หลักการสร้าง (The 

Constructionist Principle) หลักการเกิดพร้อม

กัน (The Principle of Simultaneity) หลักการ

บทกวี (The Poetic Principle) หลักการคาดการณ์ 

(The Anticipation Principle) และหลักการเชิง

บวก (The Positive Principle) และมีกระบวนการ

หรือข้ันตอนของสุนทรียสาธกท่ีใช้หลัก 4D Model 

เพ่ือทำาให้บุคคลเกิดการพัฒนา จำานวนท้ังส้ิน 4  

ข้ันตอน คือ การค้นหา (Discovery) การวาดฝัน 

(Dream) การออกแบบ (Design) และการลงมือ

ทำา (Destiny)13-15

 โดยมีผู้ศึกษาโปรแกรมน้ีท่ีช่วยในการปรับ

เปล่ียนวิธีการปฏิบัติการพยาบาล และผลการศึกษา

อธิบายว่า โปรแกรมน้ีมีส่วนทำาให้บุคคลมีความรู้
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ทางการพยาบาลเพ่ิมข้ึน และมีความพร้อมท่ีจะ

ปรับเปล่ียนวิธีปฏิบัติการพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพท่ีเกิดทักษะและมีความรู้ในการ

ดูแลผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน และเกิดแรงจูงใจในการทำางาน16,17 

รวมไปถึง กลุ่มนักเรียนท่ีพบว่า ภายหลังการใช้

โปรแกรมน้ีจะทำาให้นักเรียนมีการรับรู้เก่ียวกับ

ตนเองมากข้ึน มีการรับรู้เก่ียวกับความรู้สึกภายใน

จิตใจของตนเองเพ่ิมมากข้ึน และต้องการท่ีจะ

พัฒนาตนเองให้ดีข้ึนด้วยตัวเอง18 สำาหรับนักศึกษา

พยาบาลถือเป็นผู้เรียนกลุ่มหน่ึงท่ีน่าจะเกิดกระบวน 

การปรับเปล่ียนความรู้สึก ทัศนคติ และเกิด

พฤติกรรมท่ีดีในการเรียนได้ด้วยตนเองภายหลังได้

รับโปรแกรมน้ี และน่าจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา

พยาบาลเกิดแรงจูงใจในการเรียน เกิดการปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนในทิศทางท่ีดีข้ึน และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลข้างต้นท่ีพบว่า 

นักศึกษาพยาบาลท่ีมีสมรรถนะทางการเรียนระดับ

ต่ำาจะมีแนวโน้มหยุดเรียน หรือลาออกสูงข้ึนเม่ือ

เรียนจบในระดับช้ันปีท่ี 1 และ 24 จึงกลายเป็น

ประเด็นสำาคัญท่ีทำาให้คณะผู้วิจัยเกิดความสนใจ

ต้องการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่นักศึกษา

พยาบาลช้ันปีท่ี 1 เน่ืองมาจากเหตุผลท่ีว่า หาก

นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 มีแรงจูงใจในการเรียน

ต้ังแต่เร่ิมต้นการศึกษา อัตราการลาออกหรือหยุด

เรียนจะมีแนวโน้มลดลง4-6 และจากหลักการใช้

โปรแกรมสุนทรียสาธกท่ีกล่าวว่า โปรแกรมน้ีควร

มีการศึกษาในกลุ่มบุคคลท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน 

และอยู่ในองค์กรเดียวกัน เพ่ือสร้างข้อตกลงและ

แนวทางปฏิบัติร่วมกัน คณะผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาใน

กลุ่มนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนระดับสูงซ่ึงถือเป็นกลุ่มท่ีมีคุณลักษณะการ

เรียนรู้ใกล้เคียงกัน เพ่ือร่วมกันสร้างแนวทางหรือ

วิธีการท่ีช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี จากการศึกษางาน

วิจัยท่ีผ่านมาก็พบว่า ยังไม่มีงานวิจัยท่ีนำาโปรแกรม

สุนทรียสาธกมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างแรง

จูงใจในการเรียนให้แก่นักศึกษาพยาบาล เป็นเพียง

การนำาโปรแกรมสุนทรียสาธกมาใช้เพ่ือปรับเปล่ียน

วิธีการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากรทีมสุขภาพ 

และการปฏิบัติของผู้ป่วยเท่าน้ัน ด้วยเหตุผล       

ดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะนำาโปรแกรมสุนทรีย 

สาธกมาใช้เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้

แก่นักศึกษาพยาบาลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับสูง เพ่ือเกิดเป็นแนวทางและผลลัพธ์การ

เรียนรู้ท่ีดี เพ่ือสามารถพัฒนาและนำาไปใช้เสริม

สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่นักศึกษาพยาบาล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการเสริม

สร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูง

  

กรอบแนวคิดการวิจัย
  การวิจัยคร้ังน้ีใช้แนวคิดตามกรอบสุนทรีย

สาธก (Appreciative Inquiry) เพ่ือสร้างแรง

บันดาลใจร่วมกัน และเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจใน

การเรียนให้แก่นักศึกษาพยาบาล โดยงานวิจัยน้ีใช้

ข้ันตอนของโปรแกรมสุนทรียสาธกตามหลัก 4D 

Model จำานวน 4 ข้ันตอน ได้แก่ การค้นหา 

(Discovery) การวาดฝัน (Dream) การออกแบบ 

(Design) และการลงมือทำา (Destiny) เพ่ือทำาให้

นักศึกษาพยาบาลเกิดแรงจูงใจในการเรียน โดยท้ัง 
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4 ข้ันตอนจะใช้หลักการพ้ืนฐานสำาคัญ 5 ประการ13-15 

ประกอบด้วย หลักการสร้าง (The Constructionist 

Principle) เป็นวิธีการสร้างความรู้จากความจริง 

ความดีงาม และจากประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับแรงจูงใจในการเรียน หลักการเกิดพร้อมกัน 

(The Principle of Simultaneity) เป็นการค้นหา

ภาพฝันของแรงจูงใจในการเรียน และการเปล่ียน 

แปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาพยาบาล หลักการบท

กวี (The Poetic Principle) เป็นการต้ังคำาถาม

ในการสนทนากลุ่มท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับ

เป้าหมายในการค้นหาภาพฝัน และกิจกรรมท่ีเสริม

สร้างแรงจูงใจในการเรียน หลักการคาดการณ์ 

(The Anticipation Principle) เป็นการจินตนาการ

ภาพฝัน และออกแบบกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา

พยาบาล และหลักการเชิงบวก (The Positive 

Principle) เป็นพลังเชิงบวกของนักศึกษาพยาบาล

ในการนำากิจกรรมท่ีได้ออกแบบร่วมกันไปปฏิบัติ

เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

 

วิธีการศึกษา
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้ัน

ตอนของโปรแกรมสุนทรียสาธก (Appreciative 

Inquiry) ตามหลัก 4D Model จำานวน 4 ข้ันตอน 

ได้แก่ การค้นหา (Discovery) การวาดฝัน 

(Dream) การออกแบบ (Design) และการลงมือ

ทำา (Destiny) มาเป็นแนวทางในการค้นหาวิธีการ 

หรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาพยาบาลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับสูงใช้ในการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

ในการเรียน วางแผนระยะเวลาในการศึกษา 2 

เดือน (ในการปฏิบัติจริงนักศึกษาพยาบาลให้ข้อมูล

แก่ผู้วิจัยดีมาก ใช้ระยะเวลารวมท้ังส้ิน 1 เดือน) 

โดยผู้วิจัยเข้าสู่สนามวิจัย 3 คร้ัง ได้แก่ คร้ังท่ี 1 

เป็นการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกด้านแรงจูงใจ

ในการเรียนด้วยการสนทนากลุ่ม 1 คร้ัง คร้ังท่ี 2 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวาดฝัน และการ

ออกแบบวิธีการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสร้างแรงจูงใจ

ในการเรียนด้วยการสนทนากลุ่ม 2 คร้ัง และคร้ังท่ี 

3 เพ่ือยืนยันข้อสรุปของผู้วิจัยจากข้อมูลของ

นักศึกษาพยาบาลท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี 

(Confirmability) ด้วยการตรวจสอบความตรงของ

ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล (Member Checking) นำา

เสนอ และส่งมอบแผนวิธีการหรือกิจกรรมท่ีใช้ใน

การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา

พยาบาลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูงโดยใช้

กรอบสุนทรียสาธก และติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้

ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสนทนา

กลุ่ม 1 คร้ัง  

 ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 

 ดำาเนินการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำาคัญแบบ

เจาะจงโดยมีคุณสมบัติ ได้แก่ 1) เป็นนักศึกษา

พยาบาล ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 2) มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

(GPA) ของภาคการศึกษา ท่ีผ่านมาระดับสูงท่ีสุด

ตามลำาดับ จำานวนท้ังส้ิน 10 คน และ 3) ยินดี

เข้าร่วมการวิจัย 

 เคร่ืองมือ

 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

แนวคำาถามก่ึงโครงสร้างสำาหรับใช้ในการสนทนา

กลุ่ม โดยใช้กรอบโปรแกรมสุนทรียสาธกตามหลัก 

4D Model13 เป็นการต้ังคำาถามเชิงบวกเพ่ือ

ค้นหาส่ิงดีๆ ประสบการณ์ด้านบวก และค้นหา

กิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้

แก่นักศึกษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม ก่อนนำาแนว
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คำาถามท่ีสร้างข้ึนโดยใช้โปรแกรมสุนทรียสาธกตาม

หลัก 4D Model ไปประยุกต์ใช้จริง แนวคำาถาม

ท้ังหมดได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา

จากอาจารย์พยาบาลท่ีเช่ียวชาญด้านงานวิจัยเชิง

คุณภาพ และมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน

การสอนทางการพยาบาลจำานวน 5 ปีข้ึนไป 

จำานวนท้ังส้ิน 3 ท่าน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้โดย

ใช้โปรแกรมสุนทรียสาธกตามหลัก 4D Model13 

ดังน้ี

 (1) การค้นหาประสบการณ์ (Discovery) 

เป็นข้ันตอนแรกในการค้นหาประสบการณ์เชิงบวก 

และส่ิงดีๆ ด้านแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา

พยาบาล ใช้การสนทนากลุ่ม จำานวน 1 คร้ัง (ระยะ

เวลา 90 นาที) เพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกท่ีดี 

ท่ีสุดของนักศึกษาพยาบาล เพ่ือวิเคราะห์การรับรู้ 

และข้อมูลด้านประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาล

ท่ีมีต่อแรงจูงใจในการเรียน แนวคำาถามดังน้ี 1) บทบาท 

หน้าท่ีของคุณขณะเรียนในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต และส่วนท่ีคุณคิดว่าดีท่ีสุดใน

บทบาทของคุณ และ 2) ประสบการณ์หรือเร่ือง

ราวท่ีดีของคุณท่ีถือเป็นแรงจูงใจในการเรียน 

 (2) การสร้างภาพฝันท่ีเป็นแรงจูงใจในการเรียน 

(Dream) เป็นข้ันตอนการสร้างภาพฝันร่วมกันโดย

เป็นภาพฝันท่ีส่ือถึงเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ี

ทำาให้นักศึกษาพยาบาลเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

และเป็นภาพฝันท่ีนักศึกษาพยาบาลต้องการให้เกิด

ข้ึนและเป็นจริง ใช้การสนทนากลุ่ม จำานวน 1 คร้ัง 

(ระยะเวลา 120 นาที) เพ่ือสร้างภาพฝันท่ีดีท่ีสุด

ของกลุ่ม และเป็นภาพฝันท่ีส่ือถึงการทำาให้เกิดแรง

จูงใจในการเรียน แนวคำาถามดังน้ี 1) หากคุณ

ต้องการมีแรงจูงใจในการเรียน คุณคิดว่าคุณต้อง

เป็นอย่างไร 2) เหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไร

เม่ือเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลทำาให้คุณมีแรงจูงใจในการ

เรียน 3) หากคุณมีแรงจูงใจในการเรียน คุณคิดว่า

คุณน่าจะอยู่ในส่วนไหนของความสำาเร็จ 4) คุณจะ

ขอพรอะไรบ้างท่ีคุณคิดว่าจะทำาให้คุณมีแรงจูงใจ

ในการเรียน 

 (3) การออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้าง

แรงจูงใจในการเรียน (Design) เป็นข้ันตอนท่ี

นักศึกษาพยาบาลดำาเนินการออกแบบวิธีการ หรือ

กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือทำาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 

และทำาให้ภาพฝันประสบความสำาเร็จ ใช้การสนทนา 

กลุ่ม จำานวน 1 คร้ัง (ระยะเวลา 180 นาที) เพ่ือ

ออกแบบกิจกรรม และวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีทำาให้เกิด

แรงจูงใจในการเรียน และสามารถนำาไปปฏิบัติได้

จริง แนวคำาถามดังน้ี 1) คุณคิดว่ามีกิจกรรมอะไร

บ้างท่ีจะทำาให้คุณเกิดแรงจูงใจในการเรียน และ  

2) คุณคิดว่ากิจกรรมอะไรท่ีดีท่ีสุดและน่าจะทำาให้

คุณเกิดแรงจูงใจในการเรียน และควรมีใครบ้างเข้า

มาเก่ียวข้องกับคุณในกิจกรรมน้ี 

 (4) การปฏิบัติกิจกรรมท่ีทำาให้เกิดแรงจูงใจ

ในการเรียน (Destiny) เป็นข้ันตอนท่ีนักศึกษา

พยาบาลนำากิจกรรมท่ีได้จากข้ันการออกแบบ  

(Design) มาปฏิบัติจริง เพ่ือทำาให้เกิดแรงจูงใจใน

การเรียน โดยการมอบหมายให้นักศึกษาพยาบาล

ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลสำาคัญทุกคนได้นำากิจกรรมต่างๆ    

ท่ีคิดข้ึนมาไปปฏิบัติจริง และปฏิบัติเป็นประจำา

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือทำาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 

รวมระยะเวลา 1 เดือน จากน้ันติดตามผลลัพธ์การ

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ใช้การสนทนากลุ่ม 

จำานวน 1 คร้ัง (ระยะเวลา 120 นาที) แนวคำาถาม

ดังน้ี 1) คุณคิดว่าภายหลังปฏิบัติกิจกรรม...คุณมี
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แรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมข้ึนหรือไม่ และ 2) คุณคิด 

ว่ากิจกรรมท่ีได้นำาไปปฏิบัติส่งผลอย่างไรต่อคุณ

 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

 สร้างความเช่ือถือได้ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Trustworthiness) โดยผู้วิจัยได้บันทึกเสียงการ

สนทนากลุ่มตลอดเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูล 

และมีการใช้คำาพูดของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือยืนยันความ

จริง และความชัดเจน (Credibility) ในทุกประเด็น

ของการวิเคราะห์และรายงานผลการวิจัย มีการ

ตรวจสอบสามเส้าด้านบุคคลผู้ให้ข้อมูล (Data 

Triangulation) ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวม

ข้อมูลแล้วนำาข้อมูลมายืนยันกัน (Methodological 

Triangulation) วิเคราะห์ความด้วยการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content analysis) จากน้ันตรวจสอบ

ความจริงของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล (Member 

Checking) เพ่ือยืนยันข้อสรุปของผู้วิจัยจากข้อมูล

ของนักศึกษาพยาบาลท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลสำาคัญท่ีมี

การเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี (Confirmability) 

และส่งมอบกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจใน

การเรียน ให้นักศึกษาพยาบาลท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูล

สำาคัญได้ไปปฏิบัติจริง 

 การพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง

 งานวิจัยน้ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU-RDI 2018-013) 

โดยภายหลังผ่านการพิจารณาฯ คณะผู้วิจัยพบ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือแนะนำาตัว อธิบาย

วัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และช้ีแจงให้ทราบว่า การตอบรับหรือการ

ปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักศึกษาพยาบาล ข้อมูลทุกอย่างถือ

เป็นความลับ ผลการวิจัยนำาเสนอในภาพรวม และ

ใช้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยคร้ังน้ีเท่าน้ัน 

 ผลการวิจัย 

 การนำาเสนอผลของการศึกษา ผู้วิจัยขอนำา

เสนอในรูปแบบของ AI โดยผลการศึกษาวิจัย 

ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) การค้นหาประสบ-

การณ์เชิงบวกด้านแรงจูงใจในการเรียน 2) การสร้าง 

ภาพฝันท่ีเป็นแรงจูงใจในการเรียน 3) การออกแบบ

กิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน และ 

4) การปฏิบัติกิจกรรมให้ถึงเป้าหมาย ดังน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การค้นหาประสบการณ์เชิงบวก

ด้านแรงจูงใจในการเรียน  

 จากข้ันตอนแรกในการค้นหาส่ิงท่ีดีท่ีสุด และ

การค้นหาประสบการณ์เชิงบวกของนักศึกษา

พยาบาลด้านแรงจูงใจในการเรียน พบว่า นักศึกษา

พยาบาลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูงให้มุม

มองและข้อคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการเรียน 

จำานวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความต้องการพัฒนา

ตนเอง 2) ความภาคภูมิใจของครอบครัว 3) ความ

สำาคัญของวิชาชีพ และ 4) การยอมรับจากสังคม 

จากน้ันนำาผลการศึกษาในส่วนท่ี 1 มาดำาเนินการ

ต่อเน่ืองในส่วนท่ี 2,3,4 ต่อไป

 ประเด็นท่ี 1 ความต้องการพัฒนาตนเอง

 การมีความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองเป็น

แรงจูงใจสำาคัญท่ีทำาให้นักศึกษาพยาบาลเกิดแรง

จูงใจในการเรียน เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน และ

เกิดความพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนตนเองเพ่ือให้

ประสบความสำาเร็จด้านการเรียน และมีพฤติกรรม

การเรียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

 “เราต้องการท่ีจะสอบผ่านคร้ังเดียว...มันก็

ทำาให้เราต้ังใจมากข้ึน ขยันอ่านหนังสือเพ่ิมข้ึน...

เพ่ือพัฒนาตัวเราเองในอนาคต...แล้วก็อีกอย่างเกรด 

เฉล่ียน่ีก็มีผลนะคะเวลาท่ีเราจะไปทำางานต่อ” (ID 5)
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  “ พอเราตัดสินใจมาเรียนท่ีน่ี เราก็ต้องทำา

ตรงน้ีให้ดีท่ีสุด เราก็เลยต้ังใจเรียน ขยันอ่าน

หนังสือเพ่ือพัฒนาตัวเรา เวลาเราจบแล้วเราก็ไป

รับราชการให้พ่อ” (ID 8)

 ประเด็นท่ี 2 ความภาคภูมิใจของครอบครัว

 การเป็นความหวังและความภาคภูมิใจของ

ครอบครัวเป็นแรงจูงใจสำาคัญท่ีทำาให้นักศึกษา

พยาบาลเกิดแรงจูงใจในการเรียน เกิดความรู้สึก

ด้านบวกและเกิดความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในศาสตร์

ทางการพยาบาล และเกิดความต้องการท่ีจะ

ประสบความสำาเร็จในการเรียน เพ่ือทำาให้ครอบครัว 

ภาคภูมิใจ

 “เราเองอยากให้เขาภูมิใจ เราก็พยายาม

รักษาเกรด พยายามเอาเกียรตินิยมให้ได้ คือง่ายๆ 

ก็คือ...เราอยากให้เขาภูมิใจ” (ID 1)

 “คือคุณยายเขาต้ังความหวังไว้กับเรา... ยาย

จะถามตลอดว่าตอนน้ีเราเรียนอะไรอยู่ เม่ือไหร่จะ

เรียนจบ...เราก็เลยอยากจะทำาให้ครอบครัวภูมิใจใน

ตัวเรา” (ID3)

 “คือเราเหมือนเป็นความหวังของครอบครัว 

เราก็เหมือนแบบว่าเป็นความภาคภูมิใจของ

ครอบครัว...เราก็อยากให้แม่มาร่วมงานรับขีดหมวก

เวลาเราจบ” (ID 7)

 ประเด็นท่ี 3 ความสำาคัญของวิชาชีพพยาบาล

 วิชาชีพพยาบาลถือเป็นวิชาชีพท่ีมีคุณค่าต่อ

สังคมเน่ืองจากเป็นวิชาชีพท่ีมีหน้าท่ีในการช่วย

เหลือและดูแลเพ่ือนมนุษย์ จากความสำาคัญของ

วิชาชีพพยาบาลจึงถือเป็นแรงจูงใจสำาคัญท่ีทำาให้

นักศึกษาพยาบาลเกิดแรงจูงใจในการเรียน และ

เกิดความต้องการท่ีจะประสบความสำาเร็จในการเรียน 

 “พยาบาลน่ีคือความฝันต้ังแต่เด็ก... พยาบาล

น่ีทำางานเหน่ือย...แต่มันมีข้อดีนะตรงท่ีเราก็จะได้

ช่วยเหลือคนอ่ืน...รวมไปถึงได้ดูแลครอบครัวของ

เราด้วย” (ID 3)

  “ส่วนตัวเรารู้สึกว่างานน้ีหนักมาก... แต่ว่า

พอเราได้มาเรียนมากข้ึนเราก็เหมือนกับว่าเราได้

ช่วยคน..วิชาชีพน้ีทำาให้เราชอบพยาบาล” (ID 5) 

 ส่วนท่ี 2 การสร้างภาพฝันท่ีเป็นแรงจูงใจใน

การเรียน 

 หลังจากได้ข้อมูลจากการค้นหาประสบการณ์

เชิงบวกด้านแรงจูงใจในการเรียน ผู้วิจัยได้ตรวจ

สอบความตรงของข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 

(Member checking) ด้วยการเสนอผลการวิจัย

แก่นักศึกษาพยาบาล จากน้ันดำาเนินการสนทนา

กลุ่มเพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลได้จินตนาการและสร้าง 

ภาพฝันท่ีเป็นแรงจูงใจในการเรียนร่วมกัน ในข้ัน

ตอนน้ีผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้อำานวยความสะดวก 

(Facilitator) และนักศึกษาพยาบาลเป็นผู้วาดภาพ

ฝันร่วมกัน โดยภาพฝันท่ีทุกคนสร้างร่วมกัน คือ 

“การจบเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมีคุณภาพภายในส่ีปี” 

นอกจากน้ีการวาดภาพฝันแล้ว นักศึกษาพยาบาล

ยังได้ต้ังคติพจน์เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเรียนร่วมกัน 

ด้วย คือ “ความสำาเร็จจะเกิดได้ต้องเร่ิมท่ีตัวเรา” 

 ส่วนท่ี 3 การออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยเสริม

สร้างแรงจูงใจในการเรียน 

 ข้ันตอนการออกแบบ (Design) เป็นกิจกรรม

ต่อเน่ืองจากการสร้างภาพฝันในข้ันท่ี 2 โดยข้ันตอน

น้ีเป็นการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้และมุมมอง 

ต่อการเรียนท่ีนักศึกษาพยาบาลกำาลังเผชิญอยู่ใน

ปัจจุบันกับภาพฝันในอนาคตท่ีนักศึกษาพยาบาล

ปรารถนาให้เกิดข้ึนและเป็นจริง ซ่ึงจากกระบวน 

การกลุ่ม นักศึกษาพยาบาลได้ร่วมกันคิดและ

ดำาเนินการออกแบบวิธีการ และกิจกรรมท่ีช่วย

ทำาให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจในการเรียน จากน้ันร่วม



การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: 
กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูง /

 The Application of Appreciative Inquiry for Enhancing Motivation in Studying of Nursing Students, Suandusit University: 
A Case Study of Nursing Students with High Academic Achievement

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  ปีที่ 12 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 62    ...109

กันเลือกกิจกรรมท่ีดีท่ีสุดท่ีพวกเขาจะไปดำาเนินการ

ในข้ันตอนต่อไปเพ่ือทำาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน

อย่างต่อเน่ือง และทำาให้ภาพฝันเป็นจริง โดย

กิจกรรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน ประกอบ 

ด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมด้านการเรียน 

2) กิจกรรมด้านสุขภาพ และ 3) กิจกรรมการ   

ผ่อนคลาย 

 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมด้านการเรียน

 นักศึกษาพยาบาลกล่าวว่า การทำาสรุปเร่ือง

ท่ีเรียนเป็นหัวใจสำาคัญของการเรียน โดยประการ

หน่ึงท่ีจะทำาให้การเรียนรู้ประสบความสำาเร็จ คือ 

การสรุปบทเรียนภายหลังการเรียนทุกคร้ัง อย่างไร

ก็ตามในทางปฏิบัติจริงท่ีผ่านมามักไม่ได้ทำาการสรุป

บทเรียนด้วยภาษาของตนเอง ส่งผลให้เรียนตาม

เพ่ือนไม่ทัน หรือไม่เข้าใจเน้ือหาอย่างชัดเจน 

นักศึกษาพยาบาลจึงเสนอว่าควรทำาสรุปบทเรียน

ในแต่ละรายวิชาด้วยตนเอง วิธีการดังน้ี 1) การ

อ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ 2 ช่ัวโมง โดยอ่าน

หนังสือเพ่ือทบทวนบทเรียนหรือศึกษาบทเรียนล่วง

หน้าอย่างน้อยวันละ 2 ช่ัวโมงตามความสะดวก

ของแต่ละคน แต่ควรอ่านให้ได้ไม่ต่ำากว่าวันละ 2 

ช่ัวโมง 2) การรวมกลุ่มติวก่อนสอบ ควรมีการรวม

กลุ่มกันแลกเปล่ียนความรู้และทบทวนทำาความ

เข้าใจบทเรียนก่อนสอบร่วมกับกลุ่ม 3) การ

ทำาความเข้าใจบทเรียนก่อนเข้าเรียน ควรมีการ

ทำาความเข้าใจบทเรียนในรายวิชาท่ีตนสนใจก่อน

เข้าเรียนอย่างน้อย 2 วิชา โดยสามารถเน้นใน

รายวิชาท่ีแต่ละคนคิดว่ายากเพ่ือให้สามารถเรียน

ทันเพ่ือนหรือเข้าใจบทเรียนได้มากข้ึน  

 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมด้านสุขภาพ

 การให้ความสำาคัญต่อการออกกำาลังกายเป็น

ส่ิงสำาคัญสำาหรับนักศึกษาพยาบาล โดยนักศึกษา

พยาบาลกล่าวว่า ควรออกกำาลังกายอย่างน้อย          

3 วันต่อสัปดาห์ เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง และมี

ความพร้อมในการเรียนในภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ โดยกิจกรรมการออกกำาลังกายท่ีสำาคัญ คือ 

การเต้นแอโรบิค เพราะเป็นการบริหารร่างกายทุก

ส่วน และสร้างความแข็งแรงต่ออวัยวะภายในและ

ภายนอก เช่น กล้ามเน้ือ หัวใจ และปอด เป็นต้น

 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการผ่อนคลาย

 ในบทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาล ในบาง

คร้ังนักศึกษาพยาบาลอาจเกิดความเครียดและ

เหน่ือยล้าจากการเรียน การท่ีทุกคนได้มีโอกาสทำา

กิจกรรมท่ีตนเองช่ืนชอบ หรือพักผ่อนอย่างเต็มท่ี

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน จึงมีความสำาคัญในการ

ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างสุขภาพใจให้สดช่ืนแจ่มใส 

และพร้อมรับกับปัญหาและความเครียดในการ

เรียน นอกจากน้ี การจัดทำาตารางชีวิตท่ีเหมาะสม

ของแต่ละคนยังเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความ

สำาคัญมากเพราะในการเรียนควรมีการแบ่งเวลา

อย่างเหมาะสม หากนักศึกษาพยาบาลไม่แบ่งเวลา

อย่างเหมาะสมอาจส่งผลทำาให้เกิดความเครียด 

ขาดวินัย และขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีได้

 ส่วนท่ี 4 การปฏิบัติกิจกรรมให้ถึงเป้าหมาย 

 ผู้วิจัยส่งมอบกิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรม ให้

นักศึกษาพยาบาลได้ดำาเนินการปฏิบัติด้วยตนเอง

อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยใน

ระหว่างน้ี ผู้วิจัยมีการติดต่อประสานงาน สอบถาม 

และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา

พยาบาลอย่างต่อเน่ือง และหากนักศึกษาพยาบาล

คนใดมีปัญหา หรือข้อขัดข้องเกิดข้ึนสามารถติดต่อ

ประสานงานกับผู้วิจัยได้ตลอดเวลา เม่ือครบ

กำาหนดตามข้อตกลง ผู้วิจัยดำาเนินการสนทนากลุ่ม

อีกหน่ึงคร้ังเพ่ือติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
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ภายหลังการปฏิบัติกิจกรรม ผลลัพธ์การเรียนรู้  

สรุปได้เป็น 3 ประเด็น ดังน้ี 1) การมีระบบการ

เรียนรู้ดีข้ึน 2) การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

และ 3) การมีความเครียดลดลง โดยข้อมูลจาก

การสนทนากลุ่ม พบว่า การปฏิบัติกิจกรรม 3 

กิจกรรมข้างต้นส่งผลทำาให้นักศึกษาพยาบาล

ประสบความสำาเร็จในการเรียนมากข้ึน ได้แก่    

การสอบผ่านตามเกณฑ์ในหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ 

ท่ีเตรียมตัวมา การมีคะแนนสอบท่ีสูงข้ึน การมี

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เกรด) ท่ีสูงข้ึน ท้ังน้ี 

ยังสามารถเช่ือมโยงให้เกิดความต้องการท่ีจะเรียน

รู้อย่างต่อเน่ือง เกิดแรงจูงใจในการเรียน และเกิด

ความต้องการท่ีจะประสบความสำาเร็จในการเรียน

สาขาพยาบาลศาสตร์ด้วย 

 “คือตอนแรกเราไม่ได้ติวหนังสือ แต่พอเรา

ได้ติวกับเพ่ือนได้แลกเปล่ียนกันก็เข้าใจมากข้ึน...

แล้วเวลาท่ีเราทำาตารางชีวิตเราก็รู้ว่าตนเองต้องทำา

อะไร วันไหนบ้าง ก็ช่วยให้จัดตารางชีวิตได้ง่าย

ข้ึน...คือพอทำาแล้วมันก็สะดวกต่อการใช้ชีวิต...” 

(ID1)

 “คือเม่ือก่อนชอบออกกำาลังกาย แต่เด๋ียวน้ี

คือเวลาน้อย พอพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะมึนหัว แต่

เราก็จะพยายามไปออกกำาลังกาย แล้วก็จะมี

กิจกรรมผ่อนคลายมาติดด้วยระหว่างท่ีเราอ่าน

หนังสือ...มันคลายเครียด...” (ID4)

  “ถ้าเราจัดการอะไรๆ ให้เป็นระบบวางแผน

ก่อนหลัง อะไรควรทำาไม่ควรทำา ก็จะทำาให้เราราบร่ืน 

เลย เพราะเราวางแผนไว้แล้วว่าสามารถทำาอัน              

น้ีก่อนอันน้ีทีหลัง เราจะประสบความสำาเร็จใน   

หน่ึงชม. ไม่ได้ แต่เราก็จะต้องสู้กับตนเอง”                

(ID2)

 

การอภิปรายผลการวิจัย
 ผู้วิจัยขอนำาเสนอการอภิปรายผลการวิจัยใน

การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา

พยาบาลตามกรอบโปรแกรมสุนทรียสาธกตามหลัก 

4D Model ตามข้อค้นพบท่ีได้จาก 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  การค้นพบประสบการณ์ด้านแรงจูงใจใน

การเรียน 

 จากผลการศึกษาวิจัยในข้ันการค้นพบ

ประสบการณ์ด้านแรงจูงใจในการเรียน พบว่า แรง

จูงใจในการเรียนประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 

ความต้องการพัฒนาตนเอง ความภาคภูมิใจของ

ครอบครัว และความสำาคัญของวิชาชีพพยาบาล 

ซ่ึงเม่ือนำามาวิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีแรงจูงใจ

ของนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ2,19 พบว่า 

การเห็นคุณค่าในวิชาชีพพยาบาล และความ

ต้องการพัฒนาตนเองสัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน 

และเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวสัมพันธ์          

กับแรงจูงใจภายนอก ท้ังน้ี แรงจูงใจภายในถือเป็น

ปัจจัยสำาคัญย่ิงต่อความสำาเร็จในการเรียนของ     

ผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่า หากมีรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างแรงจูงใจภายในให้แก่   

ผู้เรียน ผู้เรียนจะต้ังใจเรียน เกิดความพร้อมในการ

เรียน เกิดความม่ันใจ และพึงพอใจในการเรียน8 

นอกจากน้ี แรงจูงใจภายนอกยังเป็นอีกปัจจัยหน่ึง

ท่ีขาดไม่ได้ หากต้องการให้นักเรียนพยาบาลผูกพัน

ต่อวิชาชีพภายหลังจบการศึกษาจะข้ึนอยู่กับปัจจัย

ด้านเง่ือนไขทางสังคม การได้รับการสนับสนุนให้

ปฏิบัติการพยาบาลท่ีท้าทาย12 อย่างไรก็ตาม แม้ว่า

แรงจูงใจภายในและภายนอกมีความสัมพันธ์กัน 

แต่แรงจูงใจภายในก่อให้เกิดความสำาเร็จในการ

เรียนได้ดีกว่าแรงจูงใจภายนอก20 จากข้อค้นพบ   

ดังกล่าว จึงถือเป็นประเด็นสำาคัญท่ีควรทำาความ
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เข้าใจว่าจะสามารถประยุกต์ใช้แรงจูงใจภายในและ

ภายนอกอย่างไร เพ่ือทำาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและ

ประสบความสำาเร็จในการเรียน ดังน้ัน อาจารย์

และผู้ท่ีเก่ียวข้องจึงควรมีการส่งเสริมหรือจัดการ

เรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจท้ัง

ภายในและภายนอก เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนเกิดแรง

จูงใจในการเรียน เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

เรียนในทิศทางท่ีดีข้ึน และสามารถบรรลุเป้าหมาย 

ในด้านการเรียนท่ีต้ังไว้

 2. การสร้างภาพฝันท่ีเป็นแรงจูงใจในการเรียน 

 จากผลการศึกษาในข้ันการสร้างภาพฝันท่ี

เป็นแรงจูงใจในการเรียน พบว่า นักศึกษาพยาบาล

มีภาพฝันในอนาคตเก่ียวกับ “การจบเป็นพยาบาล

วิชาชีพท่ีมีคุณภาพภายในส่ีปี” และมีคติพจน์เพ่ือ

เป็นแรงจูงใจในการเรียนร่วมกัน คือ “ความสำาเร็จ

จะเกิดได้ต้องเร่ิมท่ีตัวเรา” สอดคล้องกับงานวิจัยท่ี

ระบุว่า หากผู้เรียนมีความคาดหวังหรือความฝันท่ี

จะประสบความสำาเร็จในการประกอบอาชีพภาย

หลังจบการศึกษา ผู้เรียนจะเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนและจะต้ังใจเรียน เพ่ือให้ตนเองประสบความ

สำาเร็จตามเป้าหมายและความคาดหวังท่ีได้กำาหนด

ไว้21 โดยผู้เรียนท่ีมีความคาดหวังจะประสบความ

สำาเร็จในการเรียน และจะประกอบอาชีพภายหลัง

จบการศึกษา จะเป็นผู้เรียนท่ีมีแรงจูงใจในการ

เรียนอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีว่า 

ความต้องการมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเป็นปัจจัย

สำาคัญในการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจในการ

เรียนเพ่ือให้ประสบความสำาเร็จ22 ดังน้ัน ความคาด

หวังท่ีจะประสบความสำาเร็จในการเรียน โดย

เฉพาะความต้องการท่ีจะเป็นพยาบาลวิชาชีพภาย

หลังสำาเร็จการศึกษา จึงน่าจะมีส่วนทำาให้นักศึกษา

พยาบาลเกิดแรงจูงใจในการเรียนได้อย่างย่ังยืน 

 3. การออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้าง

แรงจูงใจในการเรียน 

 จากผลการศึกษาในข้ันการออกแบบกิจกรรม

ท่ีช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน พบว่า 

กิจกรรมท่ีนักศึกษาพยาบาลได้ออกแบบร่วมกันมี

จำานวน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการเรียน 

กิจกรรมด้านสุขภาพ และกิจกรรมการผ่อนคลาย 

โดยท้ังสามกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน

จิตใจ และด้านร่างกายของนักศึกษาพยาบาล เป็น

ส่วนหน่ึงท่ีทำาให้นักศึกษาพยาบาลเกิดแรงจูงใจใน

การเรียน และมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนภาพ

ฝันของนักศึกษาให้ประสบความสำาเร็จ หาก

นักศึกษาพยาบาลรู้บทบาทของตนเองในฐานะของ

ผู้เรียน รู้วิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง และมีการ

ทำากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายด้วยตนเองจึงย่อมมีส่วน

ทำาให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนได้ สอดคล้อง

กับงานวิจัย ท่ีทำาการศึกษาเ ก่ียวกับปัจจัย ท่ี     

สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน 

โดยผลการศึกษาพบว่า บทบาทของตนเอง และ

การได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยสำาคัญกับการเกิดแรงจูงใจในการเรียน25 

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีพบว่า 

กลยุทธ์หน่ึงท่ีช่วยให้นักศึกษาพยาบาลได้พัฒนา

นิสัยการเรียนรู้ของตนเอง คือ การเรียนรู้ด้วย

การนำาตนเอง รู้จักควบคุมตนเอง ตลอดจนรู้จัก

แสวงหาความรู้ด้วยการนำาตนเองอย่างต่อเน่ือง  

ผลท่ีตามมาคือ ช่วยเพ่ิมศักยภาพด้านแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน23 

ดังน้ัน หากนักศึกษามีความมุ่งม่ันเพ่ือเตรียมความ

พร้อมด้านการอ่าน มีการรักษาสุขภาพของตนเอง 

และมีการทำากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย ย่อมส่งผลใน

ทางบวกต่อแรงจูงใจในการเรียน 
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 4.  การปฏิบัติกิจกรรมให้ถึงเป้าหมาย 

 จากผลการศึกษาในข้ันการปฏิบัติกิจกรรมให้

ถึงเป้าหมาย นักศึกษาพยาบาลได้นำากิจกรรมท้ัง 3 

กิจกรรมท่ีได้ออกแบบร่วมกันไปปฏิบัติ ได้แก่ 

กิจกรรมด้านการเรียน กิจกรรมด้านสุขภาพ และ

กิจกรรมการผ่อนคลาย โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิด

ข้ึนภายหลังปฏิบัติกิกจกรรม คือ การมีระบบการ

เรียนรู้ดีข้ึน การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

และการมีความเครียดลดลง จากข้อค้นพบดัง

กล่าวสอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 

และวิถีการดำาเนินชีวิตของการเป็นนักศึกษา

พยาบาลท่ีต้องมีการเน้นกิจกรรมด้านการเรียน 

เช่น การเรียนแบบได้ลงมือปฏิบัติ และการติวก่อน

สอบ เพ่ือทำาให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความสามารถ

ด้านการคิด และเข้าใจในเน้ือหาต่างๆ ได้ดีข้ึน   

การสรุปบทเรียนจึงถือเป็นทักษะหน่ึงท่ีเอ้ือให้ผู้เรียน 

สามารถรวบรวมความคิด ความเข้าใจ และข้อเท็จ

จริงต่างๆ ได้ดีข้ึน24,25 รวมถึงงานวิจัยท่ีศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ การควบคุมตนเอง และ

อายุ ท่ีทำาให้นักเรียนประสบความสำาเร็จในด้านการ

อ่าน โดยนักเรียนท่ีสนใจการอ่านจะมีแนวโน้ม

ประสบความสำาเร็จในการอ่านในช้ันเรียน และ   

จะมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อให้ประสบความ

สำาเร็จ26 

 นอกจากน้ี ในการเรียนวิชาชีพพยาบาลจะ

ต้องใช้ท้ังแรงใจและแรงกาย ผู้เรียนจึงต้องเผชิญ

กับความเปล่ียนแปลงหลายด้าน เช่น ด้านการ

เรียน ด้านสุขภาพ และการเงิน27 นักศึกษากลุ่มน้ี

จึงมีความเห็นว่าควรมีการออกกำาลังกาย และดูแล

สุขภาพกาย เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการดูแล     

ผู้ป่วย มีความสุขในการดำาเนินชีวิต และเพ่ือ

เป็นการจัดสมดุลให้ชีวิตมีคุณภาพ ดังน้ัน การมี

พฤติกรรมท่ีดีด้านการเรียน รวมถึง การดูแลรักษา

สุขภาพร่างกาย และการผ่อนคลายความเครียด

ด้วยการทำากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ จึงเป็นแนวทาง

หน่ึงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเครียด    

ในการเรียนได้28 เพ่ือทำาให้นักศึกษาพยาบาลเกิด

การพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ

จิตวิญญาณได้อย่างสมดุลอันเป็นลักษณะเด่นของ

การเรียนในสาขาวิชาชีพพยาบาล29 

 

ข้อจำากัดของงานวิจัย
 1.  ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญท่ีศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  

คือ กลุ่มของนักศึกษาพยาบาลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับสูง ซ่ึงนักศึกษาพยาบาลกลุ่มน้ี

จะมีคุณลักษณะเฉพาะ และวิธีการจัดการเรียนรู้

ท่ีค่อนข้างมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ

ตนเองด้านการเรียน การนำาผลการศึกษาวิจัยไปใช้

กับนักศึกษาพยาบาลกลุ่มอ่ืนๆ จึงต้องคำานึงถึงบริบท 

และคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลร่วมด้วย 

โดยควรนำาไปใช้กับกลุ่มนักศึกษาพยาบาลท่ีมีรูปแบบ 

การบริหารจัดการตนเองด้านการเรียนท่ีคล้ายคลึง

และใกล้เคียงกันกับนักศึกษาพยาบาลท่ีเป็นกลุ่ม    

ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ

 2.  การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัย

ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสุนทรียสาธกใน

การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้วยการศึกษา

วิจัยเชิงคุณภาพเท่าน้ัน อีกท้ังผู้ให้ข้อมูลสำาคัญส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มของนักศึกษาพยาบาลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับสูง แต่ไม่ได้ใช้กับผู้ท่ีมีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำา ดังน้ัน หากต้องการศึกษา

วิจัยกับนักศึกษาพยาบาลกลุ่มอ่ืนๆ จึงต้องคำานึงถึง

เคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ

เรียน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในวิธีการวิจัย



การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: 
กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูง /

 The Application of Appreciative Inquiry for Enhancing Motivation in Studying of Nursing Students, Suandusit University: 
A Case Study of Nursing Students with High Academic Achievement

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  ปีที่ 12 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 62    ...113

รูปแบบอ่ืนร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ต่อการหาวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน

 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาอาจารย์

พยาบาลในด้านความรู้ และทักษะในการใช้

โปรแกรมสุนทรียสาธก เพ่ือนำาองค์ความรู้ท่ีได้มา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนำา

โปรแกรมสุนทรียสาธกมาใช้เป็นกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ท่ีช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน

ให้แก่นักศึกษาพยาบาล เพ่ือทำาให้เกิดแรงจูงใจใน

การเรียน เกิดพฤติกรรมการเรียนท่ีดีข้ึน และเรียนรู้

ได้อย่างมีความสุข 

 2.  เป็นแนวทางให้อาจารย์พยาบาล และ 

ผู้เก่ียวข้องสามารถนำาผลการวิจัยไปใช้ดูแลจัด

กิจกรรมการ เรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาล 

ท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนต่ำา หรือมีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนในระดับต่ำา เพ่ือทำาให้นักศึกษาพยาบาล

เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน และเกิดพฤติกรรม

การเรียนท่ีดีข้ึน 

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยคร้ังต่อไป

 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นการพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนท่ี

สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่

นักศึกษาพยาบาลในทุกระดับช้ันปีอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาพยาบาลเกิดแรงจูงใจใน

การเรียน และประสบความสำาเร็จในการเรียน 

สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 2.  ควรมีการศึกษาพัฒนา และเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนท้ังก่อนและหลังการใช้

โปรแกรมสุนทรียสาธกในการเสริมสร้างแรงจูงใจ

ในการเรียนให้แก่นักศึกษาพยาบาล และควร

เปรียบเทียบตัวช้ีวัดเร่ืองแรงจูงใจในการเรียนของ

นักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังได้รับโปรแกรม

สุนทรียสาธกร่วมด้วย เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริม

สร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 
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บทความวิชาการและบทความวิจัย
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ผลลัพธ์การปฏิบัติ มี 3 ประเด็น ได้แก่ การเข้าใจบทเรียนเพ่ิมข้ึน คะแนนสอบวัดความรู้ดีข้ึนและผ่านตามเกณฑ์ 

และการมีความวิตกกังวลลดลง 

ผลการวิจัยนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือทําให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความสุข และประสบความสําเร็จ

ในการเรียน 

ค�ำส�ำคัญ:	 	ความสุข กระบวนการสุนทรียแสวงหา นักศึกษาพยาบาล

ABSTRACT

This study aimed to investigate effects of the enhancement of happiness in studying of nursing 

students using an appreciative inquiry process. A participatory action research was performed.  

A purposive sampling technique was used to select the study participants: 12 sophomore nursing 

students registered for the academic year 2018, Suratthani Rajabhat university with low level of  

happiness in studying measured by the Happiness in Studying Scale were selected. An instrument 

used was a guideline for group discussions built on an appreciative inquiry framework which  

consisted of four stages: 1) discovering the experience, 2) weaving the dream image, 3) designing 

the action plan, and 4), executing the action to achieve the dream. Data triangulation was performed 

to test the validity. Participatory observation, focus group, and after action review (AAR) were used 

to collect data; content analysis was used for qualitative data analysis. 

Results showed that 1) Three themes of happiness in studying were found: had high academic 

performance, had ability to care for others and families, and obtained social acceptance. 2) The dream 

image that foster happiness in studying was to have positive relationship with others and be able to 

graduate on time. 3) There were four types of the activities fostering happiness in studying: formed a 

group for experience sharing, prepared for studying in both theory and practicum, practiced  

self-exploration to make an improvement, and asked for suggestions from trustworthy people. 4) Three 

themes of the outcomes of the actions were found: understood a lesson better, obtained better results 

and passed the criteria of achievement tests, and had less anxiety. These results can be implemented 

in the management of learning activities to foster happiness and successful learning for nursing  

students. 

Keywords:   Happiness; Appreciative Inquiry Process; Nursing Students
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ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยเสริมสร้างและ

พัฒนาบุคคลให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ มีสติปัญญา และ

มคีวามสขุในการใช้ชวิีต ท้ังยังเป็นสาเหตสุาํคญัทีท่าํให้

บุคคลเกิดความสามารถในการปรับตัวต่อ สิ่งต่างๆ  

เกิดความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ 

อย่างมีเหตุผล และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซึ่ง

สอดคล้องตามเจตนารมย์ และจดุมุง่หมายของพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ที่ว่าการศึกษามีจุดเน้น

หลักเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์

แบบทั้งร่างกาย และจิตใจ และประพฤติตนที่เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม และประเทศชาต1ิ การจดัการศกึษา

ในระดับอุดมศึกษาจึงต้องเสริมสร้างและพัฒนาให้ 

ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้อง 

การของประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานของ

วิชาชพีและระบบการประกันคณุภาพ และทาํให้ผูเ้รยีน

เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้ มีคุณธรรม

จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความ

สุข1,2

ความสุขในการเรียน จึงเป็นตัวสะท้อนถึงระดับ

ความสุข และคุณภาพชีวิตของผู้เรียน2,3 ผู ้เรียนที่มี

ความสขุ จงึมแีนวโน้มของการเกิดความพึงพอใจในการ

ใช้ชีวิต และต้องการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิต  

ทีด่ขีึน้3 การทีร่ะบบการศกึษาพยาบาลมคีวามแตกต่าง

จากระบบการศึกษาอื่น คือ นักศึกษาพยาบาลต้องมี

องค์ความรู้ภาคทฤษฎี และต้องให้การพยาบาลเพ่ือ

ดูแลผู้รับบริการในทุกกลุ่มโรค การจัดระบบการเรียน

การสอนทางการพยาบาล หรอืการจดักิจกรรมการเรยีน

รู้ท่ีหลากหลายจึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสามารถ

ด้านการปรบัตวัต่อการเรยีนโดยเฉพาะด้านความรู ้และ

ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล และด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรมวิชาชพี2,4 เพ่ือให้เกิดความสามารถในการเรยีนรู ้

ทัง้ทฤษฎีและปฏิบัต ิและสามารถให้การพยาบาลอย่าง

มีความสุข

เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยท่ีทําให้เกิด

ความสุขในการเรียน พบว่า นักศึกษาพยาบาลได้

ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในสถานการณ์จริง ส่งผลให้

เกิดความเครยีด และวิตกกังวล ประกอบกับช่วงวยัของ

นักศึกษาพยาบาลที่ชอบส่ิงแปลกใหม่และท้าทาย แต่

บทบาทท่ีได้รับ คือ การดูแลผู้ป่วยท่ีต้องมีความรับผิด

ชอบสูงซึ่งแตกต่างจากช่วงวัยปกติ5 จึงอาจทําให้

นักศึกษาพยาบาลขาดความมั่นใจในตนเอง และเชื่อม

โยงไปสู่ความรู้สึกไม่พึงพอใจและไม่ยินดีต่อการข้ึน 

ฝึกภาคปฏิบัติ4,6,7 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลสนับสนุน

สําคัญ ว่านักศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 1 มีอตัราการลาออก

กลางคนัในระหว่างกําลังศึกษาสูงขึ้นโดยมีสาเหตุจาก

ความเครียด และขาดความ สามารถในการปรับตัวให้

เข้ากับผู้อื่น ทําให้มีโอกาสเกิดความวิตกกังวล และ

ภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่านักศึกษาในสาขาอ่ืน8 ถ้ามี 

การจัดการเรียนรู้ที่ทําให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความ 

พงึพอใจในการเรยีนโดยเฉพาะการเรยีนภาคปฏบิัต ิจะ

ทําให้เกิดความพร้อมต่อการเรียนรู ้ เกิดความสุขใน 

การเรียน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน4,7,9

แนวทางการจดัการเรยีนรู้ท่ีเสรมิสร้างแรงบนัดาล

ใจในการเรียนให้แก่นักศึกษาพยาบาลจึงมีความ 

สําคัญอาทิ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งในชีวิตให้แก่ผู ้เรียน5 และอาจารย์

พยาบาลมีความเข้าใจในตัวตนของผู้เรียน ให้ความรัก

ความเมตตาแก่ผู ้เรียน รวมถึงปัจจัยด้านลักษณะ

อาจารย์ ลักษณะการเรียนการสอน ลักษณะนักศึกษา 

ลักษณะวิทยาลัย ลักษณะนักศึกษาร่วมวิทยาลัย และ

ลักษณะบิดามารดา และผู้ปกครอง และปัจจัยด้าน

ความพึงพอใจในการเรียน ความสนใจใฝ่เรียนรู ้ 

ทัศนคติต่อวิชาชีพ ความพึงพอใจในตนเอง และความ

วิตกกังวลล้วนส่งผลต่อความสุขในการเรียนของ

นักศึกษาพยาบาลทั้งสิ้น2,10 อาจารย์พยาบาลจึงเป็น 

ผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้

นักศกึษาพยาบาลเกิดพลังการเรียนรู้ และเกิดการเรยีนรู้

อย่างมีความสุข11 
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บทความวิชาการและบทความวิจัย

เมื่อศึกษาวิธีการท่ีช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษา

พยาบาลเกิดความสุขในการเรียนพบว่า กระบวนการ

สุนทรียแสวงหาเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้

นักศึกษาพยาบาลเกิดความสุขในการเรียน เน่ืองมา 

จากเหตุผลท่ีว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการ

ค้นหาสิง่ทีด่ท่ีีสดุในการใช้ชวิีตอยู่ร่วมกันของกลุม่บคุคล 

มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหาประสบการณ์ 

ด้านความสุขในการเรียน (Discovery) การสร้างภาพ

ฝันที่แสดงถึงความสุขในการเรียน (Dream) การ

ออกแบบกิจกรรมท่ีทําให้ภาพฝันเป็นจริง (Design) 

และการกําหนดวิธีการและลงมือปฏิบัติเพ่ือสานฝันให้

เป็นจริง (Destiny)12 กระบวนการสุนทรียแสวงหาจึง

เป ็น วิ ธีการสนับสนุนให ้ผู ้ เ รี ยน เ กิดการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูเ้ดิม เกิดประสบการณ์การเรยีนรูใ้หม่ 

และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพ และมี

ระบบการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น13 

นอกจากน้ี ยังมีผู้นํากระบวนการสุนทรียแสวงหา

ไปใช้ในระบบการแพทย์และการสาธารณสุขอย่าง

หลากหลาย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ บุคลากรทางการ

แพทย์เกิดองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ในการดูแล

ผู้ป่วย เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ เกิดความคิด

บวกต่อตนเอง และเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง

ระบบสุขภาพ และวิธีการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น14,15 ทั้งนี้

ยังมีส่วนทําให้นักเรียนเกิดการรับรู้ตนเองเพ่ิมขึ้นเกิด

ความ ต้องการพัฒนาตนเองให้ดีข้ึนด้วยตัวเอง เกิด

ความสนใจใฝ่รู้ และมีพฤติกรรมด้านการเรียนท่ีดีขึ้น16 

จึงเป ็นข ้อมูลสนับสนุนได้ว ่ากระบวนการสุนทรีย

แสวงหามีส่วนทําให้นักศึกษาพยาบาลเกิดการปรับ

เปลี่ยนความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน เกิดทัศนคติท่ีดีต่อ 

การเรียน และต่อการดูแลผู้ป่วย และเกิดความสุขใน

การเรียน 

อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ผ ่านมาล้วนเป็นการ

ศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสุขในการเรียน และ

เป็นการค้นหาแนวทางเสริมสร้างความสุขในการเรียน

รู ้เป็นหลัก2,4,7,10 แต่ยังไม่พบการศึกษาวิจัยที่เป็น 

การเสริม สร้างความสุขในการเรียนทั้งด้านการรับรู ้ 

และประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลด้วยการใช้

กระบวนการสุนทรียแสวงหา16 ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

คณะผู้วิจัยจึงให้ความสําคัญในการศึกษาวิจัยเร่ือง 

“การเสริมสร้างความสุขในการเรียนของนักศึกษา

พยาบาลโดยใช้กระบวนการสนุทรยีแสวงหา” เพ่ือเสรมิ

สร้างความสุข ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 

เพ่ือให้เกิดมุมมองด้านบวกต่อการเรียน เกิดทัศนคติท่ี

ดีต่อการเรียน และมีผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลในการ

เสริมสร้างความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 

โดยใช้กระบวนการสุนทรียแสวงหา

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้อยู ่บนฐานคิดความสุขในการเรียน 

ประกอบด้วย ความพึงพอใจในการเรียน และความพึง

พอใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ่งผลต่อการเรียนรู ้  ได้แก่ 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ลักษณะของอาจารย์

ผู ้สอน และลักษณะความรู ้ สึกของผู ้ เ รียนท่ีมีต ่อ 

การเรียน5,6,8,10 ร่วมกับฐานคิดกระบวนการสุนทรีย

แสวงหา 4 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหาประสบการณ์ด้าน

ความสุขในการเรียน (Discovery) การสร้างภาพฝันท่ี

แสดงถึงความสุขในการเรียน (Dream) การออกแบบ

กิจกรรมเพ่ือทําให้ภาพฝันเป็นจริง (Design) และ 

การลงมือปฏิบัติเพ่ือสานฝันให้เป็นจริง (Destiny)12,13 

เพ่ือทําให้ปรับเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อการเรียน เกิด

ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน ต่อวิชาชีพและต่อการดูแล 

ผู้ป่วย15 และมีพฤติกรรมการเรียน ท่ีดีข้ึน 

วิธีด�าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน 

ขั้นตอนที่	1	กำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย	

ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา

พยาบาลชัน้ปีที ่2 ปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 100  คน  

ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด เนื่องจากเป็นกลุ่ม

นกัศกึษาทีเ่ริม่ข้ึนฝึกภาคปฏิบติั และได้ให้การพยาบาล

แก่ผู้ป่วยในสถานการณ์จริงเป็นครั้งแรก จึงเป็นเหตุผล

สําคัญท่ีจําเป็นต้องเสริมสร้างให้ผู้เรียนกลุ่มดังกล่าว

เกิดความสุขในการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

และสามารถให้การพยาบาลและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

ได้อย่างมีความสุข

เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

ประกอบด้วย แบบวัดความสุขในการเรียนท่ีพัฒนาข้ึน

จากแนวคิดเก่ียวกับความสุขในการเรียน5,6,8,10 

ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวนทั้งสิ้น 

25 ข้อ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จาก

อาจารย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านแนวคิดเชิงจิตวิทยา 

และมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน

ทางการพยาบาลจํานวน 5 ปีขึ้นไป จํานวน 3 ท่าน  

และพบว่า IOC = 1 จํานวน 24 ข้อ และ IOC = 0.67 

จํานวน 2 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) เท่ากับ .804 

วิธีการวิจัย ประกอบด้วย การวัดความสุขใน

การเรียนของประชากรทุกคน ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 2 จากแบบวัดความสุขในการเรียน วิเคราะห์

ข ้อมูลโดยใช ้ค ่าสถิติค ่าเฉลี่ยและส ่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคัดเลือกผู ้เข้าร่วมการวิจัยที่มีระดับ

ความสุขในการเรียนตํ่าท่ีสุดตามลําดับ จํานวน 12 คน 

เพ่ือให้ได้กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง

กัน และอยู่ในบริบทเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง

เบื้องต้นของการใช้กระบวนการสุนทรียแสวงหา12 

ขั้นตอนท่ี 	 2 	 กำร จัดกำรเรียนรู ้ ด ้ วย

กระบวนกำรสุนทรียแสวงหำ	

ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ นักศึกษาพยาบาลชั้น

ปีท่ี 2 ที่มีระดับความสุขในการเรียนต่ําที่สุดตามลําดับ 

จํานวนทั้งสิ้น 12 คน จากผลการศึกษาในข้ันตอนที่ 1

เครื่องมือ ประกอบด้วย แบบคําถามสนทนา

กลุ ่มที่สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดโปรแกรม สุนทรีย

แสวงหา และผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา

จากอาจารย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิง

คุณภาพ และมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ

สอนทางการพยาบาลจํานวน 5 ปีข้ึนไป จํานวนทั้งส้ิน 

3 ท่าน โดยข้อคําถามสนทนากลุ่มทั้งหมดถูกนําไปใช้

จดัการเรยีนรูใ้นกระบวนการสนุทรยีแสวงหา 4 ข้ันตอน 

ได้แก่ ข้ันตอนการค้นหาประสบการณ์ด้านความสุขใน

การเรยีน (Discovery) ขัน้ตอนการสร้างภาพฝันทีแ่สดง

ถึงความสุขในการเรียน (Dream) ขั้นตอนการออกแบบ

กิจกรรมเพ่ือทําให้ภาพฝันเป็นจริง (Design) และ 

ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ เ พ่ือสานฝ ันให ้ เป ็นจริง  

(Destiny)12,13 และสร้างความเช่ือถือได้ด้วยการตรวจ

สอบสามเส้า

วิธีการวิจัย เมื่อได้ผู้เข้าร่วมการวิจัยท่ีมีระดับ

ความสุขในการเรียนต่ําท่ีสุดตามลําดับ จํานวน 12 คน 

จากผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 ได้ดําเนินการจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยด้วยกระบวนการสุนทรีย 

แสวงหา 4 ข้ันตอน เพ่ือเสริมสร้างความสุขในการเรียน 

ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 9 ชั่วโมง และใช้เวลา

จัดการเรียนรู้ช่วงนอกเวลาเรียน ประกอบด้วย 

1.  การค้นหาประสบการณ์เชงิบวกด้านความสขุ 

ในการเรียน (Discovery) ดําเนินการโดยการเล่าเรื่อง 

(Storytelling) จํานวน1 ครั้ง ใช้ระยะเวลา 120 นาที  

เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคน

ได้บอกเล่าเรื่องราว ความรู้สึก และประสบการณ์ท่ีดี

ที่สุดของตนเองที่ ทําให ้ เ กิดความสุขในการเรียน 

ตัวอย่างแนวคําถาม ได้แก่ “ขอให้คุณเล่าเรื่องราว... 

ความรู้สึก...และประสบการณ์ที่ดีท่ีสุดท่ีท�าให้คุณเกิด

ความสุขในการเรียน” 

2. การสร้างภาพฝันท่ีแสดงถึงความสุขใน 

การเรียน (Dream) ดําเนินการให้ผู ้เข้าร่วมการวิจัย

สร้างภาพ ฝันได้สื่อถึงความสุขในการเรียนร่วมกันด้วย

การสนทนากลุ่ม จํานวน1คร้ัง ใช้ระยะเวลา 120 นาที 

ตัวอย่างแนวคําถาม ได้แก่ “คุณคิดว่าสถานการณ์ใด

บ้างท่ีสามารถท�าให้คุณเกิดความรู้สึกด้านบวก...เกิด

ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน...และเกิดความสุขในการเรียน” 
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และ “ภาพฝันที่แสดงถึงความสุขในการเรียนของคุณ

เป็นอย่างไร” 

3. การออกแบบกิจกรรมที่ทําให้ภาพฝันเป็น

จริง (Design) ดําเนินการสนทนากลุ่มกับผู้เข้าร่วมวิจัย 

จํานวน 1 ครั้งใช้ระยะเวลา 180 นาที เพ่ือกระตุ้นให ้

ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ดําเนินการออกแบบวิธีการ หรือ

กิจกรรมทีท่าํให้ภาพฝันของกลุม่เป็นจรงิ และเกิดความ

สุขในการเรียนร่วมกัน สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริง 

ตัวอย่างแนวคําถาม ได้แก่ “คุณจะออกแบบกิจกรรม

อย่างไร...เพื่อท�าให้ภาพฝันท่ีแสดงถึงความสุขในการ

เรียนของคุณเป็นจริง” และ “ขอให้คุณร่วมกันคิด

ค�าขวญั/คติพจน์ประจ�ากลุม่ร่วมกนั...เพือ่ท�าให้เกิดความ

สุขในการเรียน” 

4. การลงมอืปฏิบติัเพ่ือสานภาพฝันท่ีแสดงถึง

ความสุขในการเรียนให้เป็นจริง (Destiny) และติดตาม

ผลลัพธ์หลังการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาท้ัง

สิ้น 2 เดือน โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยนํากิจกรรมที่คิดค้น

ร่วมกันในขั้นตอนที่ 3 (Design) ไปปฏิบัติจริงอย่างต่อ

เน่ือง และดําเนนิการตดิตามผลลพัธ์จากการปฏิบตัจิรงิ

ด้วยการสนทนากลุม่ จํานวน 1 ครัง้ (ระยะเวลา 120 นาที) 

ตัวอย่างแนวคําถาม ได้แก่ “คุณคิดว่ากิจกรรม และ 

วิ ธีการปฏิบั ติ ท่ี คุณน�าไปปฏิบัติ เพื่อท�าให ้ภาพฝ ัน 

เป็นจริง... มีข้อดี และข้อควรปรับปรุงอย่างไร” และ 

“คุณคิดว่ากิจกรรม..และวิธีการปฏิบัติที่คุณน�าไปปฏิบัติ

เพื่อท�าให้ภาพฝันเป็นจริง.. มีผลอย่างไรต่อคุณ” 

จริยธรรมการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบ

ด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

และการวิจัยในมนุษย ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี เอกสารรับรองเลขที่ SRU 2019_008  

รหัสโครงการ EC2019_008 วันที่รับรอง 4 กุมภาพันธ์ 

2562 ก ่อนการดํา เ นินการ เ ก็บข ้อมูลได ้ชี้ แจง

วตัถปุระสงคว์ธิดีําเนนิ การของโครงการ และประโยชน์

ทีเ่กดิขึน้จากงานวิจัย เพ่ือทาํให้นกัศึกษาพยาบาลทราบ

และมีความเข้าใจท่ีชัดเจนก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย 

ท้ังน้ี นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมการวิจัยมีการลงนาม

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย และมีสิทธิในการปฏิเสธเข้า

ร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลต่อการเรียน

ระยะเวลาการวิจัย
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้กระบวนการ

สุนทรียแสวงหาในการเสริมสร้างความสุขในการเรียน

ให้แก่นักศึกษาพยาบาลจึงต้องใช้เวลาการวิจัยอย่าง 

ต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่าง

ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยดําเนินการวิจัยในระหว่าง

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการคึกษา 2561 ระยะเวลาเริ่ม

ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2561 

ติดตามผลลัพธ์หลังการปฏิบัติ 2 เดือน ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2562 และใช้เวลาเก็บข้อมูลการวิจัยในช่วง

นอกเวลาเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากการใช้กระบวนการสุนทรียแสวงหา 

เพ่ือเสริมสร้างความสุขในการเรียนเป็นข้อมูลเชิง

คุณภาพ ผู้วิจัยมีการจัดระบบข้อมูลจากการเล่าเรื่อง 

(Storytelling) ของผู้เข้าร่วมการวิจัย และการสนทนา

กลุ่มกับผู้เข้าร่วมการวิจัย มีการแปลความหมายและ

ทําความเข้าใจในข้อมูลที่ค้นพบด้วยการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis)17 เพ่ือจัดกลุ่มของข้อมูลที่

มีอยู่ การลงรหัสข้อมูล การจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีความ

คล้ายกันหรือสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน มีการแปลความ 

และการอ้างอิงหรือข้อสรุปของข้อมูล เพ่ือสรุปข้อมูล

ภาพรวมจากการใช้กระบวนการสุนทรียแสวงหาเพ่ือ

เสริมสร้างความสุขในการเรียน มีการตรวจสอบความ

ตรงของข้อมลูจากผูเ้ข้าร่วมการวิจยั (Member Check-

ing) เพ่ือยืนยันข้อสรุปของผู้วิจัย และยืนยันในข้อค้น

พบทีไ่ด้จากผูเ้ข้าร่วมการวจิยั พร้อมทัง้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (Trian-

gulation) ได้แก่ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 

(Data Triangulation) จากอาจารย์พยาบาลที่มี

ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนทางการ
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พยาบาล 5 ปีขึ้นไป 2 ท่าน การตรวจสอบสามเส้า 

ด้านผูวิ้จยั (Investigator Triangulation) จากนักวิจยัท่ีมี

ประสบการณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 2 ท่าน และการ 

ตรวจสอบสามเส้าด้านวธีิรวบรวมข้อมลู (Methodological 

Triangulation) จากผูว้จิยัทีใ่ช้วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ที่หลากหลายจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวข้อง และใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการสนทนา

กลุ่ม17 

ผลการวิจัย 
1. จากการคัดเลือกประชากรเพ่ือเป็นกลุ่มผู้เข้า

ร ่วมการวิจัย พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ท่ี  2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561  

มีความสุขในการเรียนอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.88) 

ผู้เข้าร่วมการวิจยัเป็น นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่2 ปีการ

ศึกษา 2561 จํานวนทั้งสิ้น 12 คน ที่มีค่าเฉลี่ยความสุข

ในการเรียนตํ่าที่สุดตามลําดับ โดยมีความสุขใน 

การเรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (Mean = 3.09 

ถึง 3.52 ตามลําดับ) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น

ของการใช้กระบวนการสุนทรียแสวงหา เนื่องจากกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ังหมดมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน และ

อยู่ในบริบทเดียวกัน12 นอกจากนี้ ยังทําให้ทราบถึงผล

ในการเสริมสร้างความสุขในการเรียนของนักศึกษา

พยาบาลโดยใช้กระบวนการสนุทรยีแสวงหาทีช่ดัเจนขึน้ 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณสมบัติใกล้

เคียงกัน ได้แก่ กลุ ่มผู ้ เรียนท่ีมีระดับความสุขใน 

การเรียน ตํ่า จากเหตุผลข้างต้นกระบวนการสุนทรีย

แสวงหาจึงเป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่มีส่วนทําให้นักศึกษา

พยาบาลชัน้ปีที ่2 เกิดความสขุในการเรยีนเพ่ิมขึน้ และ

มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

2.  จากการใช้กระบวนการสุนทรียแสวงหากับ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัย จํานวน 4 ข้ันตอน ประกอบด้วย  

ขั้นตอนการค้นหาประสบการณ์ด ้านความสุขใน 

การเรยีน (Discovery) ขัน้ตอนการสร้างภาพฝันทีแ่สดง

ถึงความสุขในการเรียน (Dream) ขั้นตอนการออกแบบ

กิจกรรมเพ่ือทําให้ภาพฝันเป็นจริง (Design) และ 

ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ เ พ่ือสานฝ ันให ้ เป ็นจริง  

(Destiny)12,13 ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยตามขั้น

ตอนของกระบวนการสุนทรียแสวงหา ดังนี้

ส่วนที่หน่ึง ประสบการณ์ด้านความสุขใน

การเรียน (Discovery) จากการทํากิจกรรมกลุ่มกับ 

ผู้เข้า ร่วมการวิจัยเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกด้าน

ความสุขในการเรียนด้วยวิธีการเล่าเรื่อง (Storytelling) 

สรุปประสบการณ์ด้านความสุขในการเรียน 3 ประเด็น 

ต่อไปนี้ 

1)	 การมีความสามารถด ้านการเรียน	

นักศึกษาพยาบาลทุกคนต้องเรียนภาคทฤษฎีและต้อง

นําความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์

จริงจึงอาจส่งผลทําให้เกิดความผิดปกติด้านอารมณ์

และการรับรู้ และด้านจิตใจ นักศึกษาพยาบาลส่วน

ใหญ่จึงให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า การไม่สามารถปรับ

ตวัให้เข้ากับการเรียนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิจะ

ทําให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และขาดความ

สุขในการเรียนรู้ แต่หากมีความสามารถในการปรับตัว

ด้านการเรียนจะทําให้เกิดความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อ

การเรียน และเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้  

ซึ่งจะนํามาสู่ความรู ้สึกด้านบวกและทัศนคติที่ดีต่อ 

การเรียน และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

“พอเราได้มาเรยีนพยาบาล...เราพยายามอ่าน

หนังสือมากขึ้น...เรารู้สึกว่าตนเองมาถึงจุดท่ีตนเอง

สามารถท�าได้...มันท�าให้เรารู้สึกดีและภูมิใจในตนเอง

มากขึ้น” (ID4)

“ทุกวันน้ีเราได้ไปสอนเพื่อนในกลุ่ม...เรา

พยายามท�าการบ้านมากขึน้ ขยนัมากขึน้ มันท�าให้เราดีขึน้” 

(ID5)

“เวลาที่เราจะสอบก็จะพยายามอ่านหนังสือ

ให้มากขึน้...ขยนัแล้วต้ังใจเรียน มากขึน้..และจ�าได้มากขึน้...

มันเลยท�าให้เรารู้สึกดี...แล้วยิ่งเวลาผลสอบออกยิ่งรู้สึก

ดีมาก” (ID7)
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2)	 การมีความสามารถด้านการดูแลผู้อื่น

และครอบครัว	เมื่อนักศึกษาพยาบาลจบการศึกษา ใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษาพยาบาลจะ

ได้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีหน้าที่ดูแลและให้การ

พยาบาลแก่ผู ้ป่วย และมีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพของ

ประชาชนในสังคม และชุมชน เพ่ือทําให้เกิดสุขภาวะที่ 

ท่ีดี นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่จึงให้ข้อมูลที่ใกล้เคียง

กันว่า การมีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่น 

รวมถึงการได้ดูแลช่วยเหลือครอบครัว หรือญาติ ส่งผล

ทําให้นักศึกษาพยาบาลเกิดการรับรู้ว่าเป็นบุคคลท่ีมี

คุณค่าต่อครอบครัว และสังคม และสามารถเชื่อมโยง

ให้เกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และวิชาชีพ 

เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และเกิดความสุขใน 

การเรียนและการใช้ชีวิต 

“เราได้น�าความรู้ท่ีมีไปใช้กับคนไข้รวมถึง

คนรอบข้างของเราเอง...กับครอบครัว กับญาติพี่น้อง...

มัน สามารถน�ามาช่วยเหลือคนอื่น แล้วก็คนที่บ้านได้...

มันท�าให้รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก”(ID1)

“ตอนนั้นคนที่บ้านเราไม่สบายแต่เราก็ได้ไป

ให้การดูแลตามทีเ่ราได้เรยีนมา..เราเองรูสึ้กดใีจมาก...เรา

เรียนมาแล้ว ...เราให้ค�าแนะน�า ดูแล แล้วช่วยเขาได้มันดี

ใจมาก” (ID3)

3.	 ก า ร ได ้ รั บก ารยอมรั บจ าก สั งคม	

นักศกึษาพยาบาลถือเป็นส่วนหน่ึงของวชิาชพีพยาบาล 

และมีหน้าท่ีให้การดูแลผู ้ป ่วยในสถานการณ์จริง 

นักศึกษาพยาบาลส ่วนใหญ่จึงมีความคิดเห็นท่ี

สอดคล้องกันว่า ขณะให้การดแูลผูป่้วย หากผูป่้วยและ

ครอบครัว บุคลากรทีมสุขภาพ และเจ้าหน้าท่ีในแหล่ง

ฝึกให้การยอมรับในตัวตน และความสามารถของ

นักศึกษาพยาบาล ได้แก่ การได้รับคําชมเชย หรือได้

รับคําพูดท่ีดี จะทําให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความรู้สึก

ด้านบวกต่อตนเอง และต่อวิชาชีพพยาบาล เกิดความ

มั่นใจในตนเอง และเกิดความสุขในการเรียนรู้

“พอเราไปให้การดูแลทุกวัน...คุยกับเขา 

ทุกวัน..คนไข้เขาดีมาก เขายิ้มกับเรา....เขายอมรับเรา...

มันท�าให้เรามีความสุข” (ID3)

“จากการท่ีเราไปดูแลคนไข้ด้วยความต้ังใจ... 

คนไข้เขากช็มเรา...ขอบคณุเรา...มันท�าให้เรามคีวามสุข...

มีความสุขท่ีได้ข้ึน ward” (ID4) 

ส่วนที่สอง ภาพฝันที่เสริมสร้างความสุขใน

การเรียน	ภายหลังได้ข้อมูลประสบการณ์ด้านความสุข

ในการได้นําเสนอผลการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยเพ่ือ

ตรวจสอบความตรงของข้อมูล (Member Checking) 

และสนทนากลุ ่มเ พ่ือให ้สร ้างภาพฝันที่แสดงถึง 

ความสุขในการเรียนร่วมกัน ข้ันตอนน้ีผู้วิจัยมีบทบาท

เป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) และผู้เข้าร่วม

การวิจยัเป็นผูว้าดภาพฝันร่วมกัน ภาพฝันทีส่ร้างร่วมกัน

มี 2 ประเด็น คือการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น และการ

สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด และมีคติพจน์

ของกลุ ่มที่ เป ็นแรงผลักดันในการเรียนของตนเอง 

เพ่ือทําให้ภาพฝันเป็นจริง คือ “มุ่งม่ัน...ต้ังใจ...พยายาม

ศึกษา...ก้าวผ่านอุปสรรค...สู่ความส�าเร็จ” 

ภาพฝันประเด็นแรกที่ผู ้ เข ้าร ่วมการวิจัย

ต้องการคือ “การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู ้อื่น” และมี

ข ้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี

สอดคล้องกันว่า ความต้องการเป็นบุคคลที่มีความ

สามารถด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนเป็นส่ิงที่

นักศึกษาพยาบาลทุกคนต้องการ โดย เมื่อมีปัญหาเกิด

ข้ึนจะสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสาร และขอคําปรึกษา

หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การ

มีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิต และสามารถข้ึน

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยได้อย่างมีความสุข 

“เราว่าภาพฝันเราคือ...การท่ีเราไปข้ึนฝึกใน

แต่ละคร้ังแล้วได้เจอเพื่อนท่ีดี สามารถช่วยเหลือเราได้...

แล้วก็เจอแต่ส่ิงที่ดีๆ บนวอร์ด ...อาจารย์ดี ...เพื่อนดี...

สามารถพูดคุยได้” (ID3)

“การที่ เราได้ไปพบเจอกับพี่พยาบาลท่ีเป็น

กันเอง น่ารัก ใจดี ...ก็จะท�าให้เรากล้าที่จะเข้าไปหาพี่

เขา...เราสามารถท่ีจะพูดคุยและขอค�าแนะน�าจากพี่เขา

ได้...มันดี มากๆ เลยนะ..น่ีคือสิ่งที่เราต้องการเลยเวลาท่ี

ขึ้นฝึก” (ID9)
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สําหรับภาพฝันประเด็นที่สองที่ผู้เข้าร่วมการ

วิจัยต้องการคือ “การส�าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่

ก�าหนด” และมีข้อมูลจากการที่นักศึกษาพยาบาลส่วน

ใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าความ

ต้องการสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด และ

การมีความสามารถด้านการเรียน เป็นสิ่งท่ีนักศึกษา

พยาบาลทุกคนต้องการ ได้แก่ การสอบวัดความรู้ใน

แต่ละระดับชั้นปีผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด การ

สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภายในระยะเวลาสี่ปี และการจบเป็นพยาบาลวิชาชีพ

ท่ีมีความ สามารถในการดูแลผู้ป่วย เน่ืองจากมีส่วน

ทําให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความกระตือรือร้นในการ

เรียน และตั้งใจเรียนมากข้ึน นอกจากน้ี ยังทําให้เกิด

ความรู้สึกด้านบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อวิชาชีพ

พยาบาล เกิดแรงจงูใจในการเรยีน และมโีอกาสประสบ

ความสําเร็จในการเรียนสูงขึ้น 

“ภาพฝันเราคือ...การทีเ่ราอยากจบเป็นพยาบาล

ท่ีเก่ง...อยากท�าหัตถการให้ช�านาญ ...คล่อง... แบบว่า

ตัดสินใจได้เด็ดขาด...คือเหมือนว่าเราได้เรียนจบ มีงาน

ท�า สอบใบประกอบวิชาชีพได้ตามท่ีเราต้ังเป้าหมายไว้” 

(ID8)

“ส�าหรับเรา..ภาพฝันเราคือ...การสอบผ่านใน

ทุกครั้งของการสอบแล้วก็สามารถเรียนพยาบาลจบได้

ในเวลาสี่ปี” (ID11)

ส่วนที่สาม กิจกรรมเสริมสร้างความสุขใน 

การเรียน เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองจากข้ันตอนก่อนหน้า 

เพ่ือบูรณาการมุมมองด้านความสุขในการเรียนท่ีผู้เข้า

ร่วมการวิจัยเผชิญอยู่กับภาพฝันในอนาคตที่ปรารถนา 

ให้เกิดข้ึนและเป็นจริงด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม 

และจากการที่ผู ้เข้าร่วมการวิจัยได้ร่วมกันคิด และ

ออกแบบกิจกรรมที่ดีที่สุด เพ่ือนํากิจกรรมท่ีเกิดขึ้นไป

ดําเนินการใช้จริง โดยกิจกรรมเสริมสร้างความสุขใน

การเรียน คือ “กิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างความรู ้  

สู่ความส�าเร็จ” ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 

1) การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

เป็นขั้นตอนแรกท่ีเชื่อมโยงไปสู่การเตรียมความพร้อม 

ของนักศึกษาพยาบาลทั้งในการเรียนภาคทฤษฎี และ 

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การรวมกลุ่มของนักศึกษา

พยาบาลเพ่ือพูดคุยถึงเร่ืองราวและปัญหาต่างๆ ท้ังใน 

ด ้านการเรียนและการใช ้ชี วิต และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน โดยหากมีปัญหาเกิด

ขึ้น นักศึกษาพยาบาลจะช่วยกันค้นหาวิธีการ หรือ

แนวทางในการจัดการกับปัญหานั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง

2) การเตรยีมความพร้อมในการเรยีนภาค

ทฤษฎแีละภาคปฏิบตั ิเป็นข้ันตอนทีสํ่าคญัต่อการเรียนรู้ 

เพ่ือทําให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีดีขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  

1) การอ่านหนังสือและสรุปออกมาเป็นใจความสําคัญ

ของแต่ละบทเรียน เพ่ือทําความเข้าใจในบทเรียนด้วย

ตนเองก่อนเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนนักศึกษาพยาบาลเพื่อ

ทบทวนความรู้ 2) การร่วมกลุ ่มกับเพ่ือนนักศึกษา

พยาบาลเพ่ือพูดคยุแลกเปล่ียนความรู้ซึง่กนัและกันเพ่ือ

เตรียมความพร้อมสําหรับบทเรียนและ 3) การเตรียม

ความพร้อมในการเรียนภาคปฏิบัติ ได้แก่ ภายหลังเลิก

เรียนในแต่ละวันนักศึกษาพยาบาลมีการจัดสรรเวลา

ว่างของตนเอง (1-2 ชัว่โมง) เพ่ือฝึกปฏบิตักิารพยาบาล

ในห้องปฏิบัติการพยาบาลเพ่ิมเติม (อาทิ การทํา

หัตถการต่างๆ ทางการพยาบาล) เพ่ือเกิดความมั่นใจ 

และเกิดทักษะและความเช่ียวชาญในการพยาบาล

3) การสํารวจตนเองเพ่ือแก้ไขและพัฒนา

ตนเอง ประกอบด้วยการสํารวจตนเองอย่างต่อเนื่อง

เก่ียวกับข้อจํากัดหรือข้อบกพร่องของตนเองในเรื่อง

ต่างๆ ที่จําเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดีข้ึน

เมือ่ทราบว่าตนเองมข้ีอจํากัดหรอืข้อบกพร่องในด้านใด

ต้องค ้นหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ป ัญหา/

แนวทางในการพัฒนาตนเอง เพ่ือลดข้อจํากัดและข้อ

บกพร่องเหล่านั้น และเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญ

กับสถานการณ์ท่ีกดดัน หรือตึงเครียด

4) การขอคําแนะนําจากบุคคลที่ไว้วางใจ  

ขัน้ตอนนีใ้ช้สําหรบักรณท่ีีนกัศกึษาพยาบาลเกิดปัญหา 

ด้านการเรียนและการใช้ชีวิต โดยการพบอาจารย์ที่

ปรึกษาเพ่ือบอกเล่าถึงปัญหาที่เกิดข้ึนพร้อมทั้งขอ 
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คําแนะนําจากอาจารย์ หรืออาจเป็นการพูดคุยกับ

บุคคลที่นักศึกษาพยาบาลไว้วางใจ และสามารถให้

ความช่วยเหลอืได้ เช่น เพ่ือนนักศกึษาพยาบาลด้วยกัน 

รุ่นพ่ีของนักศึกษาพยาบาล หรือผู้ปกครอง เพ่ือพูดคุย

ระบายความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ หรือขอคําปรึกษา

จากบุคคลนั้นๆ 

ส่วนท่ีส่ี ผลลัพธ์การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ 

สานฝันให้เป ็นจริง ผู ้วิจัยส ่งมอบกิจกรรมทั้ง 4 

กิจกรรม ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วย

ตนเองอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยผู้เข้า

ร่วมการวิจัยมีการปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมอย่าง

น้อย 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีเป็นการเสริมสร้างความสุขในการเรียนได้

ชัดเจนขึ้น ในระหว่างนี้ผู้วิจัยมีการติดต่อประสานงาน 

สอบถาม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้

เข้าร่วมการวิจัยอย่างต่อเนื่อง หากบุคคลใดเกิดข้อ

ขัดข้องสามารถติดต่อประสานงานกับผู้วิจัยได้ตลอด

เวลา เมื่อครบกําหนด 2 เดือน ผู้วิจัยดําเนินการสนทนา

กลุม่เพ่ือตดิตามผลลพัธ์การเรยีนรูท้ีเ่กิดขึน้ สรปุผลลพัธ์

ท้ังหมด 3 ประเด็น ได้แก่ 

1) การเข้าใจในบทเรียนเพ่ิมข้ึน จากการ 

เตรียมตัวเองก่อนเรียนด้วยการอ่านหนังสือทบทวน 

บทเรยีน และการฝึกทกัษะการปฏิบตัด้ิวยตนเอง ส่งผล

ทําให้นักศึกษาพยาบาลเข้าใจในบทเรียนต่างๆ เพ่ิมข้ึน  

เกิดความมัน่ใจ และมทีกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล 

เพิ่มขึ้น 

“กจิกรรมนีม้นัดีมากเลย...ท�าให้เราได้เตรยีม

ตัวเองก่อนเรยีน หากเรามีเวลาพอ....ช่วยท�าให้เราได้อ่าน

หนังสือไปก่อนเรียน....ท�าให้เราเข้าใจบทเรียนต่างๆ 

..พอเราไปฟังอาจารย์สอนก็ท�าให้เราเข้าใจรายละเอียด

ต่างๆ ดีข้ึนเลย” (ID4)

2)  การมีคะแนนสอบวัดความรู้ดีขึ้นและ 

ผ่านตามเกณฑ์ จากการรวมกลุม่เพ่ือแลกเปลีย่นความรู้ 

และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบวัดความรู้ในแต่ละ

รายวิชา ส่งผลทําให้นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ความ

เข้าใจในบทเรียนและมั่นใจในการสอบเพ่ิมขึ้น และ

สามารถวิเคราะห์ แยกแยะและตัดสินใจเลือกคําตอบ

ที่ถูกต้องได้ดีข้ึน ท้ังน้ี ยังทําให้นักศึกษาพยาบาลมีผล

คะแนนสอบในแต่ละรายวชิาสงูขึน้และผ่านตามเกณฑ์

ที่กําหนดและเกิดความพึงพอใจในการเรียนร่วมด้วย

“พอเราได้มีการติวและได้มีการรวมกลุ่มกับ

เพื่อนก่อนไปสอบ...มันท�าให้เราม่ันใจในการสอบเพิ่ม

ข้ึน...แล้วกมี็ผลการสอบดีข้ึน ...สอบผ่านมากขึน้” (ID 3)

3) การมีความวิตกกังวลลดลง เม่ือมี

ป ัญหาเกิดข้ึนโดยเฉพาะด้านการเรียนนักศึกษา

พยาบาลมีวิธีการแก้ปัญหา คือการพูดคุยปรึกษากับ

บุคคลที่นักศึกษาพยาบาลไว้วางใจ เช่น การพูดคุย

ปรึกษากับเพ่ือนนักศึกษาพยาบาลด้วยกันโดยให้

เหตุผลว่า เพ่ือนมีความเข้าใจในปัญหามากท่ีสุดเพราะ

อยู่ในบริบทของการเรียนท่ีเหมือน กันจึงมีส่วนทําให้

นักศึกษาพยาบาลมีระดับความเครียดลดลง และรู้สึก

ผ่อนคลายต่อการเรียนและการใช้ชีวิตมากข้ึน สามารถ

เชื่อมโยงไปสู่การมีความปรารถนาท่ีจะพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือทําให้เกิดความสุขในการเรียนรู้

“บางทีเวลาท่ีเรามีปัญหาเรื่องการเรียนมันก็

ท�าให้เราเครียด...เราก็จะคุยกับเพื่อนที่สนิทเป็นหลัก

เลย...เพราะว่าเพือ่นกมี็ปัญหาเดียวกบัเรา...มันกท็�าให้เรา

รู้สึกสบายใจมากขึ้นนะ” (ID 3)

อภิปรายผล 
กระบวนการสุนทรียแสวงหาเป็นวิธีการหน่ึงท่ีมี

ส่วนทาํให้นักศกึษาพยาบาลปรบัเปลีย่นความรู้สกึ และ

ทศันคตต่ิอการเรียน และเกิดความสุขในการเรียน ผู้วิจยั

อภิปรายผลการวิจัยตามข้ันตอนของกระบวนการ

สุนทรียแสวงหา ดังต่อไปนี้ 

1. จากประสบการณ์ด้านความสขุในการเรยีน 3 

ประเดน็ ได้แก่ การมคีวามสามารถด้านการเรยีน การมี

ความสามารถด้านการดแูลผูอ้ืน่และครอบครวั และการ

ได้รับการยอมรับจากสังคม มีส่วนทําให้นักศึกษา

พยาบาลเกิดความสุขในการเรียน โดยมาจากเหตุผลที่
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ว่า การเกิดความรู้สึกด้านบวก และมีทัศนคติท่ีดีต่อ 

การเรียน มีส่วนทําให้นักศึกษาพยาบาลเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ที่ดีขึ้น เกิดความสามารถและทักษะในการ

ดูแลผู้อื่นและครอบครัว และเชื่อมโยงไปสู่การได้รับ 

การยอมรบัจากสงัคม อธิบายได้ว่ามคีวามสนใจใฝ่เรยีนรู้ 

และการมีความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์

ต่างๆ ด้านการเรียน ส่งผลทําให้ผู ้เรียนเอาใจใส่ต่อ 

การเรียน และมีความสุขในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น2,8,9  ทั้งนี้ 

ยังส่งผลทาํให้ผูเ้รยีนมคีวามวิตกกังวลต่อการเรยีนลดลง 

เกิดทัศนคตทิีด่ทัีง้ต่อตนเอง ต่อการเรยีนและต่อวชิาชพี 

และเกิดความสุขในการเรียนเพ่ิมข้ึน 2,6,10 นอกจากน้ี 

การได้รับการยอมรับจากสังคมถือเป็นความสุขใน 

การเรยีนของนกัศกึษาพยาบาล เนือ่งมาจากเหตุผลทีว่่า 

สภาพแวดล้อมของการเรยีนรูท่ี้ดีเป็นปัจจยัภายนอกท่ีมี

ส่วนทําให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความสุขในการเรียน 

เกิดความพึงพอใจต่อการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย2 

และวิตกกังวลในการดูแลผู้ป่วยลดลง6,8,11 ดังนั้น การ

มคีวามสามารถด้านการเรยีน ความสามารถด้านการดแูล

ผู้อืน่และครอบครวั และการได้รบัการยอมรบัจากสงัคม 

ถือเป็นประสบการณ์ด้านความสุขในการเรียน และมี

ส่วนทําให้นักศึกษาพยาบาลประสบความสําเร็จด้าน 

การเรียนเพิ่มขึ้น 

2.  จากภาพฝันท่ีได้ “การมีสัมพันธภาพที่ดีกับ 

ผู้อื่นและสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนด” เมื่อ

วิเคราะห์ภาพฝันพบว่า มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ 

การเรยีนภาคปฏบัิตขิองนักศกึษาพยาบาล มส่ีวนทาํให้

เกิดความสามารถในการสร้างสมัพันธภาพกับผูอ้ืน่ อาทิ 

อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วย และ 

ผู้ป่วยและครอบครัว เกิดความมั่นใจในตนเอง และ

มั่นใจในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะการมี

ความกล้าท่ีจะเข้าไปพูดคุยและปรึกษาหารือกับผู้อื่น 

และมองโลกในแง่ดีเพ่ิมขึ้น4 อธิบายได้ว ่า การท่ี

นักศึกษาพยาบาลต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย อาจส่งผล

ทําให้เกิดความเครียด และขาดความสามารถใน 

การปรับตัว2,10 แต่หากนักศึกษาพยาบาลได้อยู่ใน

บรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีดี จะทําให้เกิดความสุขใน

การเรียน4 เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน พร้อมที่จะปรับ

เปลี่ยนและพัฒนาตนเอง และมีระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน8,11 รวมถึงการได้บรรลุเป้าหมาย

ด้านการเรียน การได้รับการตอบสนองด้านปัจจัย ใน 

การดํารงชีวิต7 และการท่ีบทบาทของวิชาชีพส่งผล

โดยตรงต่อประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาล มีส่วน

ทาํให้ผูเ้รยีนเกิดความมัน่ใจในตนเอง และเกิดความสขุ

ในการเรียนและการใช้ชีวิต6 ดังน้ันการมีสัมพันธภาพ 

ที่ดีกับผู้อื่น และการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

ที่กําหนด ถือเป็นภาพฝันสําคัญ และมีส่วนทําให้

นกัศกึษาพยาบาลเกิดความสขุในการเรยีน และมโีอกาส

ประสบความสําเร็จด้านการเรียนสูงขึ้น 

3.  จากผลการออกแบบกิจกรรม 4 กิจกรรม 

ได้แก่ การรวมกลุม่แลกเปลีย่นประสบการณ์การเตรียม 

ความพร้อมในการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

การสํารวจตนเองเพ่ือแก้ไขและพัฒนา และการขอ 

คาํแนะนําจากบคุคลท่ีไว้วางใจเพ่ือทําให้ภาพฝันเป็นจรงิ 

อธิบายได้ว่า กิจกรรมข้างต้นเก่ียวข้องโดยตรงกับบรบิท

ด้านการเรยีนของนักศกึษาพยาบาล ทําให้เกดิความรูใ้น

ศาสตร์ทางการพยาบาล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

เกิดความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเกิด

ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และเกิดคุณธรรม

จริยธรรม ท้ังด้านการเรียนและการใช้ชีวิต1,7,8 และ

บรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการโดยเฉพาะการมีระดับ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนทีส่งูขึน้8,11สาํหรบัองค์ประกอบ

ของแต่ละกิจกรรมล้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบของ

ความสุขในการเรียน โดยเป็นกิจกรรมท่ีมุ ่งเน้นให้

นกัศกึษาพยาบาลเกิดความสขุในการเรยีนรู ้และการใช้

ชีวิต และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู ้อื่น10 นอกจากนี้ 

กิจกรรมดงักล่าวยังมส่ีวนทําให้นกัศกึษาพยาบาลสนใจ

ใฝ่เรียนรู้ เกิดทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพพยาบาล และเกิด

ความสุขในการเรียนร่วมด้วย10 ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่

เน้นให้นกัศกึษาพยาบาลได้ทําทัง่ ด้านการเรยีนได้แลก
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เปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ การเรยีนร่วมกัน

จึงเป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลให้แก ่

ผู้เรียน ทําให้เกิดความสุขในการเรียนเพิ่มขึ้น และมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น8 

4.  จากการที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้นํากิจกรรมทั้ง 

4 กิจกรรมไปปฏิบัติเป็นระยะเวลา 2 เดือนการติดตาม

ผลลพัธ์จากการลงมอืปฏิบตั ิพบผลลพัธ์ 3 ประเดน็ คอื 

การเข้าใจในบทเรยีนเพ่ิมขึน้ การมคีะแนนสอบวดัความรู ้

ดีขึ้นและผ่านตามเกณฑ์ และการมีระดับความวิตก

กังวลลดลง อธิบายได้ว่า จากการทีน่กัศกึษาพยาบาลมี

ปัญหาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต เมื่อนักศึกษา

พยาบาลได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ต่อกัน ผลทีต่ามมาคอื นกัศกึษาพยาบาล

เกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เกิดการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเกิดทัศนคติที่ดีต่อ

ตนเองและต่อวิชาชีพพยาบาล4 จากเหตุผลข้างต้นจึง

กล่าวได้ว่า การที่ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

และมีความสามารถในการรับรู้ และการแสดงออกทาง

ด้านอารมณ์ที่เหมาะสมกับวัย และสังคมเป็นปัจจัย

สําคัญท่ีทําให้ผู้เรียนเกิดความฉลาดทางอารมณ์ เกิด

ทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีความสุขในการ

เรียน และการใช้ชีวิตเพ่ิมขึ้น3,6 ประกอบกับ การที่

นกัศกึษาพยาบาลได้อ่านและทบทวนบทเรยีนก่อนเรยีน 

และการรวมกลุม่เพ่ือทบทวนองค์ความรูต่้างๆ ก่อนสอบ 

ส่งผลทําให้เข้าใจในบทเรียนเพ่ิมขึ้น มีคะแนนผลการ

สอบวดัความรูใ้นแต่ละรายวิชาสงูขึน้ และมคีวามเครยีด

ลดลง โดยมีข้อมูลสนับสนุน ได้แก่ การมีความรู้ทาง 

การพยาบาลส่งผลทาํให้นกัศึกษาพยาบาลมคีวามเครยีด 

และวิตกกังวลลดลง และเกิดความ พึงพอใจต่อการ

เรียน และการดูแลผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น6 ดังนั้น การมีความ

พร้อมในการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และ

การเข้าใจในบทเรียนเพ่ิมขึ้น7 มีส่วนทําให้ผู ้เรียนมี

คะแนนผลการสอบวัดความรูด้ขีึน้เกิดความพึงพอใจใน

การเรียน2,9 เกิดความสุขในการเรียน3 และเกิดผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่ดีขึ้น10,11

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้	

1.	 อาจารย์พยาบาลนํากระบวนการสุนทรีย

แสวงหาไปใช้จัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาพยาบาลใน

ทกุระดบัชัน้ปี โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลท่ีมคีวามสขุ

ในการเรียนในระดับตํ่า เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาล

ตระหนักและรับรู ้ถึงความสําคัญของการเสริมสร้าง

ความสุขในการเรียน และเกิดความพยายามที่จะปรับ

เปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

2.  อาจารย์พยาบาลนํากระบวนการสุนทรีย

แสวงหาไปใช้กับนักศึกษาพยาบาลกลุ่มอื่นๆ เพ่ิมเติม 

อาทิ นักศึกษาพยาบาลท่ีมีความเครียดและวิตกกังวล

ต่อการเรียน เพ่ือช่วยลดระดับความเครียดและความ

วิตกกังวลต่อการเรียน และส่งเสริมให้เกิดทศันคตทิีด่ต่ีอ

การเรียน เกิดความสุขในการเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาระดับความสุขในการเรียนของ

นักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังได้รับกระบวนการ

สุนทรียแสวงหาเพ่ือเปรียบเทียบระดับความสุขในการ

เรียนของนักศึกษาพยาบาล และศึกษาประสิทธิผลของ

การใช้กระบวนการสุนทรียแสวงหาในการเสริมสร้าง

ความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล และควร

ศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างความ

สุขในการเรียนให้แก่นักศึกษาพยาบาลท้ังในส่วน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพ่ือทําให้ผล 

การศึกษามีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนํากระบวนการ

สนุทรียแสวงหาไปใช้ในการจดัเรียนรู้ให้แก่นกันกัศกึษา

พยาบาลในด้านอื่นๆ เพ่ิมเติม อาทิ ด้านทัศนคติต่อ 

การเรียน ด้านแรงจูงใจในการเรียนเป็นต้น เพ่ือเสริม

สร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

และประสบความสําเร็จ ในการเรียน
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บทคัดย่อ
ผู้สูงอายุที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต�่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 

และผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ไม่ดี อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและต้นทุนการจัดบริการด้านสุขภาพได้ บทความนี้
น�าเสนอความหมาย องค์ประกอบ และระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ และ
กลยทุธ์ในการพัฒนาความรอบรูด้้านสขุภาพส�าหรบัผูส้งูอายุ ประกอบด้วย 1) การพฒันาการใช้ข้อมลูด้านสขุภาพ 
ได้แก่ การพฒันาข้อมูลทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูส้งูอาย ุการพฒันาข้อมลูทีใ่ช้งานง่าย เช่น การใช้ข้อความเท่าทีจ่�าเป็น 
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นการปฏิบัติ และการพูดที่ชัดเจนและการฟังอย่างตั้งใจ 2) การพัฒนาการใช้บริการด้าน
สุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาการใช้แบบฟอร์มและค�าแนะน�าด้านสุขภาพ การพัฒนาการเข้าถึงด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และการสร้างโปรแกรมน�าทางผู้ป่วย และ 3) การสร้างความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการตัดสินใจด้าน
สขุภาพ ได้แก่ การพฒันาการเข้าถงึข้อมลูสขุภาพทีถ่กูต้องและเหมาะสม การอ�านวยความสะดวกในการตัดสนิใจ
ด้านสุขภาพ และการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ บทความนี้น�าไป
สู่การท�าความเข้าใจกลยุทธ์ และการระบุแนวทางการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ การพัฒนา
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับผู้สูงอายุ

ค�าส�าคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ การให้บริการสุขภาพ การพัฒนา

ผู้นิพนธ์ประสานงาน:
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สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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การวเิคราะห์สถานการณ์ระยะเวลารอคอยในหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบนัโรคทรวงอก

สายพนิ  กองแก้ว1, สุกญัญา  สบายสุข2, ปวนุีช  จนีกลู3, เพลนิพศิ  ลือลาภ1, รภทัภร  เพชรสุข4,  

ปราโมทย์  ถ่างกระโทก5

1 หน่วยงานการพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินและคดักรอง สถาบนัโรคทรวงอก นนทบุรี ประเทศไทย
2 กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยนอก สถาบนัโรคทรวงอก นนทบุรี ประเทศไทย
3 งานการพยาบาลผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน สถาบนัโรคทรวงอก นนทบุรี ประเทศไทย
4 สาขาวชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต ปทุมธานี ประเทศไทย
5 สาขาวชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

บทน�า: หน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉินควรคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อระยะเวลารอคอย 

เพื่อน�าไปพฒันากลยทุธ์ท่ีลดระยะเวลารอคอยได้

วัตถุประสงค์: เพ่ือวิเคราะห์ระยะเวลารอคอยและศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ระยะเวลารอคอยในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน สถาบนัโรคทรวงอก

วธีิการศึกษา: กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เวชระเบียนของผูป่้วยท่ีเขา้รับ

บริการในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2561 คดัเลือกด้วยวิธีสุ่มแบบเป็นระบบ จ�านวน 353 ฉบบั  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบบนัทึกขอ้มูล จ�านวน 22 ขอ้ การวเิคราะห์ขอ้มูล

ใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการวเิคราะห์แบบถดถอยพหุโลจิสติกส์

ผลการศึกษา: กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลารอคอยมากกวา่ 4 ชัว่โมง จ�านวน 53 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.01 และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลารอคอยมากกว่า  

4 ชัว่โมง อยา่งมีนยัส�าคญั ไดแ้ก่ ผูป่้วยประเภทฉุกเฉินไม่รุนแรง (P < .05) และ

การจ�าหน่ายผูป่้วยท่ีตอ้งรับไวเ้ป็นผูป่้วยใน (P < .05)

สรุป: ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลารอคอยมากกว่า 4 ชั่วโมง ไดแ้ก่  

กลุ่มผูป่้วยประเภทฉุกเฉินไม่เร่งด่วน และกระบวนการรับผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาล

ค�าส�าคญั: ระยะเวลารอคอย  ฉุกเฉิน  การวเิคราะห์สถานการณ์

Rama Med J: doi:10.33165/rmj.2022.45.4.258322
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บทน�า

 ปัจจุบนัผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการในหน่วยงานผูป่้วย

ฉุกเฉินมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งมีนยัส�าคญัในแต่ละปี1  

ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากร

และการเขา้ถึงบริการสุขภาพของประชาชนท่ีเพิม่มากข้ึน 

จ�านวนผูป่้วยท่ีเพิ่มมากข้ึนน้ีส่งผลกระทบต่อระยะเวลา 

รอคอยการรับบริการท่ียาวนานข้ึน2 หน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน

ในโรงพยาบาลทัว่โลกก�าลงัเผชิญกบัปัญหาร้ายแรงดงักล่าว 

จากรายงานการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ ปัญหาความแออดัและ 

ยดัเยียดของผูป่้วยและระยะเวลาการรอคอยการเขา้รับ

บริการท่ียาวนานอาจเป็นสาเหตุหลกัท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อความไม่พึงพอใจในการใหบ้ริการของผูป่้วย คุณภาพ

การดูแลรักษาทางการพยาบาล และผลลพัธ์ทางคลินิก 

ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูป่้วย รวมถึงค่าใชจ่้ายของโรงพยาบาล 

ท่ีเพิ่มมากข้ึน3-7 ดงันั้น การจดับริการในหน่วยงานผูป่้วย

ฉุกเฉินจึงตอ้งใหค้วามส�าคญักบัการจดัการกบัระยะเวลา 

รอคอยให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผูรั้บบริการ 

แต่ละรายเป็นส�าคัญ นอกจากน้ี ระยะเวลารอคอย 

ในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน ยงันบัไดว้า่เป็นเคร่ืองมือส�าคญั

ใ น ก า ร วัด คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร ร ะ บ บ 

การใหบ้ริการผูป่้วย ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นถึงคุณภาพ 

ของการบริหารจดัการบุคลากร ทรัพยากร การติดต่อ 

ประสานงานและการส่ือสารในองคก์ารอีกดว้ย

 สถาบนัโรคทรวงอก เป็นสถานพยาบาลระดบัตติยภูมิ 

ภายใตส้งักดักรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข โดยมี

หน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน ใหก้ารดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วย

วิกฤตฉุกเฉินเฉพาะทางดา้นโรคหวัใจและปอดท่ีมีภาวะ

ยุง่ยากซบัซ้อน ผูรั้บบริการมีความคาดหวงัต่อบริการท่ี

จะไดรั้บการดูแลรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง ปลอดภยั 

รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ จากสถิติท่ีผ่านมามีผูป่้วย 

ท่ีเขา้รับบริการในหน่วยผูป่้วยฉุกเฉินจ�านวนมาก โดยในปี 

พ.ศ. 2559 มีผูป่้วยเขา้รับบริการ จ�านวน 23,049 คน ในปี 

พ.ศ. 2560 จ�านวน 23,341 คน และในปี พ.ศ. 2561 จ�านวน 

23,274 คน8 สอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ีก�าลงัเกิดข้ึน 

ทัว่โลกและยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะ

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการท่ีเพิ่มมากข้ึน ความรุนแรง

และซบัซอ้นของโรคและจ�านวนผูรั้บบริการท่ีมีแนวโนม้

เพิ่มมากข้ึน

 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น การจัดบริการ 

ในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉินเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการและรักษาคุณภาพการให้บริการจึงเป็น

ประเด็นท่ีมีความส�าคญัอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การจดัการกบัระยะเวลารอคอยใหเ้หมาะสมกบัภาวะของ

ผูรั้บบริการจะมีส่วนช่วยลดความแออดัในหน่วยงานผูป่้วย

ฉุกเฉินไดดี้มากยิง่ข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั

การวิเคราะห์สถานการณ์ระยะเวลารอคอยในหน่วยงาน

ผูป่้วยฉุกเฉินยงัมีอยูอ่ยา่งจ�ากดั โดยเฉพาะในหน่วยงาน

ผูป่้วยฉุกเฉิน สถาบนัโรคทรวงอก

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ระยะเวลา 

รอคอย และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระยะเวลารอคอย  

ในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน สถาบนัโรคทรวงอก เพือ่ใชเ้ป็น

ขอ้มูลพื้นฐานในการเสนอแนวทางในการพฒันารูปแบบ

เพือ่ลดระยะเวลารอคอยในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน ท่ีส่งผล

ให้การจดับริการสามารถตอบสนองต่อผูรั้บบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป

วธีิการศึกษา

รูปแบบการศึกษา

 การศึกษาวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

แบบการทบทวนเวชระเบียนยอ้นหลงั (Retrospective chart 

review) โดยประยุกต์ใช้แนวคิดมาตรฐานการวดัและ 

การรายงานระยะเวลารอคอยในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน 

(Standards for Measuring and Reporting Emergency Department 

Wait Times) ของ American College of Emergency Physicians9 

ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ Wait time หมายถึง เวลาท่ีติดต่อกบั

ผูใ้หบ้ริการ โดยการตรวจแบบตวัต่อตวัหรือการใหก้ารวนิิจฉยั

และหรือการสัง่การรักษาท่ีเฉพาะเจาะจง (Door to provider 

contact time) ท่ีไดจ้ากการค�านวณระยะเวลาท่ียาวนานท่ีสุด 

ท่ีผูป่้วยรอผูใ้หบ้ริการ10, 11 การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวเิคราะห์

ระยะเวลารอคอยในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉินของ Bukhari 
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และคณะ4 โดยการค�านวณระยะเวลาท่ีใชข้องผูป่้วยแตล่ะคน 

ไดแ้ก่ 1) ระยะเวลาท่ีผูป่้วยลงทะเบียนจนถึงไดรั้บการตรวจ

จากแพทย ์และ 2) ระยะเวลาท่ีมาถึงหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน

จนถึงเวลาจริงท่ีออกจากหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน

กลุ่มตวัอย่าง

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  

เวชระเบียนของผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการในหน่วยงานผูป่้วย

ฉุกเฉิน สถาบนัโรคทรวงอก ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 ค�านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

จากสูตรของ Daniel12 โดยใชแ้อพพลิเคชนั n4Studies13 

ก�าหนดสดัส่วนผูป่้วยท่ีมีระยะเวลารอคอยมากกวา่ 4 ชัว่โมง 

Proportion (p) เท่ากบั 0.36 จากงานวิจยัของ Techaatik  

และคณะ7 Error (d) เท่ากบั 0.05 Alpha (α) เท่ากบั 0.05 

และ Z (0.975) เท่ากบั 1.96 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 

353 ฉบบั คณะผูว้ิจัยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling)  

โดยเรียงล�าดบัเวชระเบียนผูรั้บบริการตามล�าดบัการเขา้รับ

การตรวจรักษาแลว้ก�าหนดหมายเลขก�ากบัเวชระเบียน 

ทุกฉบบั ท�าการสุ่มหาตวัสุ่มเร่ิมตน้ (Random start) โดย 

การสุ่มอยา่งง่ายจบัฉลากหมายเลขเวชระเบียนฉบบัแรก 

และเลือกฉบบัถดัไปห่างกนัทุก 2 ฉบบั จนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

ครบจ�านวน 353 ฉบบั

การพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บการอนุมติัด�าเนินการวิจยั

โดยผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมเพือ่การวจิยั สถาบนัโรคทรวงอก เลขท่ี 049/2563 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563 และฉบบัต่ออายเุลขท่ี 

2564/017 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564

เคร่ืองมือวจิยั

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แบบบนัทึกขอ้มูล

เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ระยะเวลารอคอย 

ในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน สถาบนัโรคทรวงอก ท่ีคณะผูว้จิยั

สร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บ

การตรวจความตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ จ�านวน 3 คน 

แบบสอบถามมีคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค�าถาม

กบัวตัถุประสงค ์(Item-objective congruence, IOC) เทา่กบั 

0.80 ถึง 1.00 เป็นลกัษณะค�าถามปลายเปิดหรือใหเ้ลือกตอบ 

ประกอบดว้ย 3 ส่วน รวม 22 ขอ้ ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบบนัทึก

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ�านวน 10 ขอ้ ส่วนท่ี 2 แบบบนัทึก

ขอ้มูลดา้นสุขภาพ จ�านวน 3 ขอ้ และส่วนท่ี 3 แบบบนัทึก

ระยะเวลารอคอยในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน จ�านวน 9 ขอ้

การวเิคราะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS 

รุ่นท่ี 23.0 (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. 

Armonk, NY: IBM Corp; 2015) ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และพสิยั (Range) 

วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระยะเวลารอคอยในหน่วยงาน 

ผูป่้วยฉุกเฉินโดยใชก้ารวเิคราะห์แบบถดถอยพหุโลจิสติกส์ 

ก�าหนดระดบันยัส�าคญัทางสถิติเท่ากบั .05

ผลการศึกษา

 ขอ้มูลทัว่ไปจากแบบบนัทึกขอ้มูลของผูป่้วยท่ีมารับ

บริการท่ีหอ้งฉุกเฉิน สถาบนัโรคทรวงอก จ�านวน 353 คน 

พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.81 อายเุฉล่ีย

เท่ากบั 65.95 ปี (ช่วงอายรุะหวา่ง 20 - 98 ปี) ส่วนใหญ่อายุ

มากกวา่ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.25 สถานภาพสมรสคู ่คิดเป็น

ร้อยละ 77.90 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 43.91  

ใชสิ้ทธิการรักษาเบิกได ้คิดเป็นร้อยละ 47.31 ผูป่้วยท่ีมี

ระยะเวลารอคอยมากกวา่ 4 ชัว่โมง จ�านวน 53 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.01 ระยะเวลารอคอยในการใหบ้ริการกบักลุ่มท่ี

ศึกษาพบวา่ กิจกรรมท่ีใหบ้ริการผูป่้วยใชเ้วลาเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด 3 ล�าดบัแรก คือ รอตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (2.92 นาที) 

รอรายงานแพทย ์(19.43 นาที) และรอประวติั (30.70 นาที) 

ตามล�าดบั กิจกรรมท่ีใหบ้ริการผูป่้วยใชเ้วลาเฉล่ียมากท่ีสุด  

3 ล�าดบัแรก คือ รอปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง (91.00 นาที) 

รอผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (67.07 นาที) และรอรังสี

วนิิจฉยั (71.42 นาที) ตามล�าดบั (ตารางท่ี 1)
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 ปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อระยะเวลารอคอย จ�านวน 

4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ผลดัท่ีมาใชบ้ริการ ประเภทผูป่้วย การจ�าหน่าย

ผูป่้วย และกลุ่มอาการท่ีมารับบริการ เม่ือวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัระยะเวลารอคอยพบว่า มี 3 ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อระยะเวลารอคอย ไดแ้ก่ ผลดัท่ีมาใชบ้ริการ 

ประเภทผูป่้วย และการจ�าหน่ายผูป่้วย เม่ือน�าปัจจยัทั้ง 3 

มาวเิคราะห์แบบถดถอยพหุโลจิสติกส์ เพือ่ปรับอิทธิพลของ

ตวัแปรต่าง  ๆพบวา่ มี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระยะเวลารอคอย 

ในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน สถาบนัโรคทรวงอก ไดแ้ก่ 

ประเภทผูป่้วยท่ีฉุกเฉินไม่รุนแรง (Adjusted odds ratio [OR], 

0.08; 95% Confidence interval [CI], 0.01 - 0.46; P < .05) และ 

ผูป่้วยท่ีตอ้งรับไวเ้ป็นผูป่้วยใน (Adjusted OR, 5.94; 95% CI, 

1.26 - 27.98; P < .05) (ตารางท่ี 2)

ตารางที ่1. ระยะเวลารอคอยในหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน 

สถาบันโรคทรวงอก

กจิกรรม
ระยะเวลารอรับบริการ, 

Mean (Range), นาที

รอตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (n = 197) 2.92 (1 - 5)

รอรายงานแพทย ์(n = 351) 19.43 (1 - 30)

รอประวติั (n = 351) 30.70 (3 - 80)

รอแพทยต์รวจ (n = 351) 26.94 (2 - 60)

รอรังสีวนิิจฉยั (n = 333) 71.42 (10 - 200)

รอผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (n = 304) 67.07 (60 - 80)

รอปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง (n = 161) 91.00 (22 - 200)

ตารางที ่2. ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อระยะเวลารอคอยในหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก

ปัจจยัทีศึ่กษา

ระยะเวลารอคอย, จ�านวน (%)
Crude 

OR

P 

Value

Adjusted 

OR
 95% CI

P  

Value
< 4 ช่ัวโมง 

(n = 300)

> 4 ช่ัวโมง 

(n = 53)

ผลดัท่ีมาใชบ้ริการ

ผลดัเชา้ 146 (48.67) 36 (67.92) 1    - 1 - -

ผลดับ่าย 92 (30.67) 11 (20.75) 0.48 .05 2.49 0.55 - 11.36 .24

ผลดัดึก 62 (20.67) 6 (11.32) 0.39 < .05 3.68 0.60 - 22.39 .16

ประเภทผูป่้วย

ผูป่้วยทัว่ไป 21 (7.00) 1 (1.89) 1    - 1 - -

ฉุกเฉินไม่รุนแรง 101 (33.67) 44 (83.02) 9.14 .03 0.08 0.01 - 0.46 < .05

ฉุกเฉินเร่งด่วน 178 (59.33) 8 (15.09) 0.94 .95 2.12 0.43 - 10.54 .10

การจ�าหน่ายผูป่้วย

ส่งไป OPD 24 (8.00) 1 (1.89) 1    - 1 - -

รับไวเ้ป็นผูป่้วยใน 105 (35.00) 37 (69.81) 8.45 < .05 5.94 1.26 - 27.98 < .05

กลบับา้น 171 (57.00) 15 (28.30) 2.10 .48 0.98 0.19 - 4.93 .98

กลุ่มอาการท่ีมารับบริการ

เจบ็แน่นหนา้อก 43 (14.33) 12 (22.64) 1 .87 - - -

ใจสัน่ หวัใจเตน้เร็ว 16 (5.33) 3 (5.66) 0.67 .57 - - -

หายใจล�าบาก เหน่ือย 179 (59.67) 30 (56.60) 0.60 .18 - - -

วบู เป็นลม หมดสติ 4 (1.33) 1 (1.89) 0.89 .92 - - -
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อภปิรายผล

 ผูป่้วยท่ีเข้ารับบริการในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน  

สถาบนัโรคทรวงอก ท่ีมีระยะเวลารอคอยมากกวา่ 4 ชัว่โมง 

ร้อยละ 15.01 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัรายงานการศึกษาก่อนหนา้น้ี 

ท่ีพบความล่าชา้ในการใหบ้ริการในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน 

ร้อยละ 21.6714 และ 35.607 โดยกิจกรรมท่ีใหบ้ริการผูป่้วย

ใช้เวลามากท่ีสุด 3 ล�าดบั ไดแ้ก่ การรอปรึกษาแพทย ์

เฉพาะทาง การรอผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และการรอ

รังสีวนิิจฉยั สามารถอธิบายไดว้า่ หน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน 

สถาบนัโรคทรวงอก เป็นหน่วยงานท่ีใหก้ารรักษาพยาบาล 

ผูป่้วยวิกฤตฉุกเฉินเฉพาะทางดา้นโรคหัวใจและปอด  

ซ่ึงเป็นผูป่้วยท่ีมีภาวะยุง่ยากซบัซอ้น ดงันั้น ผูป่้วยท่ีเขา้รับ

บริการจะมีภาวะของโรคท่ียากต่อการตรวจวินิจฉยัและ 

การรักษาพยาบาล จ�าเป็นตอ้งขอรับค�าปรึกษาจากแพทย์

เฉพาะทางท่ีมีความเช่ียวชาญระดบัสูง ซ่ึงมีภาระเยอะและ 

มีจ�านวนจ�ากดั รวมถึงตอ้งมีการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ

และการตรวจทางรังสีวินิจฉัยหรือการตรวจพิ เศษ 

อยา่งละเอียดเพือ่ช่วยในการวนิิจฉยัและการวางแผนรักษา 

จึงเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผลใหใ้ชเ้วลารอคอยมากกวา่ปกติ 

สอดคล้องกับรายงานการศึกษาก่อนหน้าน้ีท่ีพบว่า  

การตรวจทางห้องปฏิบติัการ15 การตรวจรังสีวินิจฉัย  

การปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ 

โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม และโรคระบบหวัใจ

และหลอดเลือด เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลา 

การรับบริการในหอ้งฉุกเฉินนานมากข้ึน16

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส�าคญักับระยะ 

เวลารอคอยมากกว่า 4 ชัว่โมง ไดแ้ก่ 1) ประเภทผูป่้วย 

ท่ีฉุกเฉินไม่รุนแรง ซ่ึงส่วนใหญ่ผูป่้วยประเภทฉุกเฉิน 

ไม่รุนแรง (สีเหลืองระดบั 3) จะใช้ระยะเวลารอคอย 

มากกว่าผูป่้วยประเภทอ่ืน เน่ืองจากผูป่้วยประเภทน้ี 

เป็นผูป่้วยท่ีมีภาวะเจบ็ป่วยเร่งด่วนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย

ต่อชีวติและอวยัวะ (Urgent) ซ่ึงจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจ

วนิิจฉยัเพือ่คน้หาสาเหตุและใหก้ารรักษาพยาบาล การส่ง

ตรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยวินิจฉัยโรค รอผลส่งตรวจซ�้ า  

การขอรับการปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง รวมถึงการสงัเกต 

การตอบสนองต่อการรักษา จึงจ�าเป็นตอ้งใชเ้วลานาน 

ในการดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ีมากกว่ากลุ่มอ่ืน สอดคลอ้งกบั

รายงานการศึกษาก่อนหนา้น้ีท่ีพบวา่ ผูป่้วยประเภท Urgent  

มีความความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาของผูป่้วยในหอ้งฉุกเฉิน

นานกวา่ 4 ชัว่โมง14  2) การจ�าหน่ายผูป่้วย ซ่ึงส่วนใหญ่ 

ผู ้ป่วยท่ีต้องรับไว้เป็นผู ้ป่วยใน มีความสัมพันธ์กับ 

ระยะเวลารอคอยมากกวา่ 4 ชัว่โมง เน่ืองจากกระบวนการ

รับไวเ้ป็นผูป่้วยในจากหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน สถาบนั 

โรคทรวงอก อาจท�าไดช้า้เน่ืองจากอตัราการครองเตียงสูง 

จ�านวนเตียงมีจ�ากดั ตอ้งใชเ้วลาในการหาเตียง ผูป่้วยใน 

ตารางที ่2. ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อระยะเวลารอคอยในหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สถาบันโรคทรวงอก (ต่อ)

ปัจจยัทีศึ่กษา

ระยะเวลารอคอย, จ�านวน (%)
Crude 

OR

P 

Value

Adjusted 

OR
 95% CI

P  

Value
< 4 ช่ัวโมง 

(n = 300)

> 4 ช่ัวโมง 

(n = 53)

ส�าลกัอุดทางเดินหายใจ 1 (0.33) 0 3.58 .22 - - -

อ่อนเพลีย 1 (0.33) 2 (3.77) 0 .99 - - -

ไอ ไอเป็นเลือด 32 (10.67) 0 0 1.00 - - -

เลือดออก 1 (0.33) 0 0 1.00 - - -

ปวดศีรษะ ตา หู คอ จมูก 

ผดิปกติ

1 (0.33) 0 0 1.00 - - -

อ่ืนๆ 22 (7.33) 5 (9.43) 0.65 .49 - - -

Abbreviations: CI, confidence interval; OPD, outpatient department; OR, odds ratio.
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ยงัจ�าหน่ายกลบับา้นไม่ไดเ้น่ืองจากอาจรอญาติมารับท�าให้

ตอ้งรอนาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานการศึกษาก่อนหนา้น้ี 

ท่ีพบวา่ ประเภทการจ�าหน่ายผูป่้วยชนิดรับไวเ้ป็นผูป่้วยใน 

มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาของผูป่้วยในห้องฉุกเฉิน 

เกิน 4 ชัว่โมง14

สรุปผล

 ผูป่้วยท่ีเข้ารับบริการในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน 

สถาบนัโรคทรวงอก ท่ีมีระยะเวลารอคอยมากกวา่ 4 ชัว่โมง 

ร้อยละ 15.01 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส�าคญักบั

ระยะเวลารอคอยมากกวา่ 4 ชัว่โมง ไดแ้ก่ 1) ผูป่้วยประเภท

ฉุกเฉินไม่รุนแรง และ 2) การจ�าหน่ายผูป่้วยท่ีตอ้งรับไวเ้ป็น 

ผูป่้วยใน ซ่ึงผลจากการศึกษาน้ีจะสามารถน�าไปใชเ้ป็น

ขอ้มูลส�าคญัในการพฒันา กลยทุธ์ในการลดเวลารอคอย 

ในหน่วยงานผูป่้วยฉุกเฉิน สถาบนัโรคทรวงอก ท่ีจะส่งผล

ให้การจดับริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการมากยิง่ข้ึนต่อไป
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A Situational Analysis of Waiting Times in the Emergency Department of  
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Background: Emergency department should determine the factors that influence on 
the waiting time for developing the strategies for waiting time reduction.

Objective: To analyze the waiting time and study the factors that influence on  
the waiting time in the emergency department of Central Chest Institute of Thailand.

Methods: Samples were collected from medical records of 353 patients admitted 
to emergency department from January 2018 to December 2018 which were 
selected by systematic randomization using a 22-item data record form. It has 
been checked for content validity by 3 experts. Data were analyzed using 
descriptive statistics, and statistical correlations were obtained using multivariable 
logistic regression.

Results: This study revealed that 53 patients (15.01%) spending waiting time 
over 4 hours in emergency department. The correlation with waiting time over  
4 hours were urgent patient (P < .05) and patient admission (P < .05).

Conclusions: The correlation with waiting time over 4 hours were urgent patients 
and admission process.

Keywords: Waiting time, Emergency, Situational analysis
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Improving health literacy among elderly
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Abstract 
 Low health literacy among elderly has been linked to poor health behaviours and poor 
health outcomes, which can adversely affect the quality and cost of health care services. This 
article was to presents of the definition, components, and level of health literacy, health literacy 
among elderly, and strategies to improve health literacy among elderly, as follow: 1) Improve 
the usability of health information, including improve the information appropriate for elderly, 
iImprove the information easy to use, limit the number of messages, use plain language, focus 
on action, and speaking clearly and listening carefully 2) Improve the usability of health services, 
including improve the usability of health forms and instructions, improve the accessibility of 
the physical environment, and establish a patient navigator program, and 3) Build knowledge to 
improve health decision making, including improve access to accurate and appropriate health 
information, facilitate healthy decision-making, and partner with educators to improve health 
curricula. This article contribute to understanding the strategies and identifying action guidelines 
for improving health literacy, improve health outcomes, and well-being of elderly.

Keywords: health literacy, elderly, health services, improve
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บทน�า
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์
และการสาธารณสุขท�าให ้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางโครงสร้างประชากรภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  
โดยเฉพาะสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจ�านวน
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นผลมาจากอัตราตาย
ของประชากรที่ลดลง อายุคาดเฉลี่ยของประชากร
ที่ยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงของร ่างกายและ 
การเส่ือมสภาพตามธรรมชาติของประชากรผู้สูงอายุ  
เป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ 
โดยเฉพาะการเสื่อมของอวัยวะและพฤติกรรมด้าน
สุขภาพที่ไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง1 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) จึงเข้ามา
มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้ผู้สูงอาย ุ
มพีฤตกิรรมสขุภาพทีเ่หมาะสมและป้องกนัพฤตกิรรม
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุที่มีความ
รอบรูด้้านสขุภาพในระดบัต�า่จะมีผลต่อการเพิม่อตัรา 
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะการ
ใช้บริการฉุกเฉิน และมีอัตราการตายที่เพ่ิมสูงขึ้น  
ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากความสามารถในการดูแล
สุขภาพตนเอง ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มีความรอบรู้ด้าน
สขุภาพในระดบัทีม่ากเพยีงพอ จะมพีฤติกรรมสขุภาพ
ที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดอัตราการป่วย ลดอัตราการเข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องด้าน
สุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาวะและ
ความเป็นอยู่ที่ดี2 ดังนั้น การพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นส�าคัญอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องด�าเนินการให้เกิดรูปธรรมชัดเจนโดยเร็ว 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอความหมาย  
องค์ประกอบ และระดับความรอบรู ้ด้านสุขภาพ  
ความรอบรู ้ด ้านสุขภาพในผู ้สูงอายุ และกลยุทธ ์
ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ  
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาการใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ  

2) การพฒันาการใช้บรกิารด้านสขุภาพ และ 3) การสร้าง
ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการตัดสินใจด้านสุขภาพ  
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความน้ีจะน�าไปสู่การ
สร้างความเข้าใจกลยุทธ์ให้กับผู้อ่านและมีแนวทาง
การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาความรอบรู ้ด้านสุขภาพ 
ท่ีสามารถน�าไปปฏิบัติจนเกิดผลในการพัฒนาผลลัพธ์
ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีส�าหรับผู ้สูงอายุ 
ได้ต่อไป

ความหมายของความรอบรูด้้านสขุภาพ (Definition 
of health literacy)
 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก3 พบว่า  
ความรอบรู ้ด ้านสุขภาพเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
เสริมสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพท้ังในระดับบุคคล
และในระดับประชากร ความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ 
(Health literacy) หมายถึง ทักษะทางปัญญาและ
ทักษะทางสังคมของบุคคลที่ก�าหนดแรงจูงใจ และ
ความสามารถเฉพาะบุคคล ในการเข้าถึง ท�าความ
เข้าใจ และใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี รวมทั้ง
การพัฒนาความรู้ และท�าความเข้าใจในบริบทด้าน
สุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแรงจูงใจ เพื่อ
ให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมด้วยตนเอง4  เป็น
สมรรถนะของบุคคลที่สามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน 
ใช้ความรู้ และสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศด้านสุขภาพ
ตามความต้องการ เพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพท่ีด ี
ตลอดชีวิต5 รวมถึงเป็นทักษะทางสังคมและการ 
คิดวิเคราะห์ที่ก�าหนดแรงจูงใจ และสมรรถนะของ
บุคคลในการเข้าถึงข้อมูล เข้าใจ และใช้ข้อมูลเพื่อ 
ส่งเสริมและรักษาสุขภาพ6 สรุปได้ว่า ความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทักษะของ
บุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน ใช้ข้อมูล และ 
สื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดพฤติกรรม 
สุขภาพท่ีเหมาะสม พัฒนาผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และ
ความเป็นอยู่ที่ดี
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ระดบัของความรอบรูด้้านสุขภาพ (Level of health  
literacy)
 ความรอบรู ้ด้านสุขภาพ สามารถจ�าแนก
ได้เป็น 3 ระดับ5 ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (Functional 
health literacy) ระดบัปฏสิมัพันธ์ (Communicative 
health literacy) และระดับวิจารณญาณ (Critical 
health literacy) ดังภาพที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1. ความรอบรู ้ด ้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
(Functional health literacy) หมายถงึ ทกัษะพ้ืนฐาน 
ด้านการอ่าน อาทิ การอ่านค�าแนะน�าบนฉลากยา 
การอ่านเอกสารชี้แจงรายละเอียดและการลงนาม
แสดงความยินยอมก่อนท�าหัตถการ การอ่านข้อมูล
ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพ รวมถึงทักษะพ้ืนฐานด้าน
การเขียน อาทิ การกรอกเอกสารข้อมูลด้านสุขภาพ 
รวมท้ังความเข้าใจต่อข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการ
สื่อสารด้วยวาจาหรือข้อความเขียนจากบุคลากรด้าน
สุขภาพ อาทิ ค�าแนะน�าการรับประทานยา ค�าแนะน�า
การรับประทานอาหาร ค�าแนะน�าการออกก�าลังกาย 
ก�าหนดการนัดหมายเพื่อติดตามการรักษา เป็นต้น
 2 .  ความรอบรู ้ ด ้ านสุขภาพ ข้ันการมี
ปฏิสัมพันธ์ (Communicative health literacy) 
หมายถงึ ทกัษะพืน้ฐานร่วมกบัการมทีกัษะทางปัญญา 
(Cognitive skill) และทักษะทางสังคม (Social skill) 
เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเลือก
ใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ รวมถึงการวิเคราะห์
ประเมินความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม และสามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปใช้ในการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการด�าเนินชีวิต
 3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ 
(Critical health literacy) หมายถงึ ทกัษะทางปัญญา
และทักษะทางสังคมที่สูงข้ึน สามารถวิเคราะห์เชิง
วพิากษ์ข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ และน�ามาประยกุต์
ใช้ในการควบคมุและบรหิารจัดการสถานการณ์ในชวีติ
ประจ�าวันได้
 สรุปได้ว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถ
จ�าแนกได้เป็น 3 ระดบั หากผูส้งูอายมุคีวามรอบรูด้้าน

สุขภาพในระดับต�่าจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ด้านสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพที่ไม่ดี แต่ในทางกลับกัน หากผู้สูงอายุมีความ 
รอบรู ้ด ้านสุขภาพข้ันวิจารณญาณจะสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีดี ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้าน 
สุขภาพที่ดีด้วยเช่นกัน

องค ์ประกอบของความรอบรู ้ ด ้ าน สุขภาพ 
(Components of health literacy)
 ความรอบรู ้ด้านสุขภาพ สามารถจ�าแนก
ได้เป็น 6 องค์ประกอบ5 ได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูล 
(Access) 2) ทักษะทางปัญญา (Cognitive skill)  
3) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill)  
4) ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) 5) การจัดการ
ตนเอง (Self-management) และ 6) การรูเ้ท่าทนัสือ่  
(Media literacy) โดยในแต่ละองค์ประกอบสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) การเข้าถึงข้อมูล (Access) หมายถึง  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ความสามารถ 
ในการค้นหาข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและทันสมัย 
สามารถเลือกแหล่งและข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 
ท่ีมีความน่าเช่ือถือส�าหรับการน�ามาใช ้เพื่อการ 
ปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และสามารถใช้อุปกรณ์
ที่หลากหลาย อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ คอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งบริการ
ด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
 2) ทักษะทางปัญญา (Cognitive skill)  
หมายถึง ความรู้ ความจ�า และความเข้าใจเก่ียวกับ
เนื้อหาส�าคัญในการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพท่ีดี  
สามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวที่จะน�าไป
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขภาพท่ีดีได้อย่างถูกต้อง สามารถ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และใช้เหตุผลในการเลือกวิธี
การปฏบัิตติวัท่ีจะน�าไปปฏบัิตเิพือ่ให้เกดิสขุภาพท่ีดีได้
 3) ทักษะการสื่อสาร (Communication 
skill) หมายถึง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อ
สือ่สารข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ สามารถสือ่สารหรอื
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รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ5

ความรอบรู ้ด ้านสุขภาพในผู ้สูงอายุ (Health 
literacy among elderly)
 ผูส้งูอายเุป็นช่วงวยัทีเ่กดิความเสือ่มถอยของ 
ร่างกาย โดยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70  

จะมีโรคไม่ติดต่อเร้ือรังตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไป อาทิ  
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู โรคไขมนัในเลอืดสงู  
เป็นต้น จึงท�าให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพ

ส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้บุคคลอื่นเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี สามารถ
โน้มน้าวให้ผู ้อื่นยอมรับวิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือให้มี
สุขภาพที่ดี
 4) ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill)  
หมายถึง การก�าหนดทางเลือก การปฏิเสธ การ 
หลีกเลี่ยง และการเลือกวิธีการปฏิบัติ เพื่อให ้มี
สุขภาพดี สามารถวิเคราะห์และใช้เหตุผลเพื่อการ
ก�าหนดทางเลือก การปฏิเสธ การหลีกเลี่ยง และ 
การเลือกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดี สามารถ 
แสดงทางเลือกท่ีเกิดผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
สามารถแสดงข้อมูลที่หักล้างความเข้าใจผิดเก่ียวกับ
พฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
 5) การจัดการตนเอง (Self-management) 
หมายถงึ การก�าหนดเป้าหมายและการวางแผนในการ
ปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี สามารถท�าตามแผนที่
ก�าหนดไว้ และมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้มี
สุขภาพที่ดีอย่างสม�่าเสมอ

 6) การรู ้เท่าทันสื่อ (Media literacy)  
หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องและความ 
น่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สามารถ
วเิคราะห์และเปรยีบเทียบการรบัสือ่หรอืการหลกีเล่ียง 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของตนเองและ 
ผู้อื่น รวมถึงการประเมินเนื้อหาและข้อความของสื่อ
เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสื่อ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือสังคม
 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบความรอบรู้ด้าน
สุขภาพมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระส�าคัญในการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการ
ปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพท่ีดีได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
พฤติกรรมด้านสุขภาพ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และ 
องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพดังแสดงใน
รูปที่ 1
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จ�านวนมาก บางคร้ังอาจจะได้ข้อมูลที่เป็นค�าศัพท ์
ที่เข้าใจยาก และข้อมูลมีแหล่งที่มาหลากหลาย ท�าให้
ผู้สูงอายุจะต้องตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลและพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสุขภาพ เพ่ือดูแล
สุขภาพอันจะน�าไปสู่การปรับพฤติกรรมของตนเอง
ให้มีความเหมาะสม ซึ่งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้รับบริการ
ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ด้อยความสามารถในการเรียนรู้  
(non-literacy populations) และเป็นกลุ่มวัยที่ 
พบว่า มคีวามรอบรูด้้านสขุภาพอยูใ่นระดับต�า่มากกว่า
กลุ่มวัยอื่น โดยพบว่า ถ้าประชาชนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพที่ไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ทางด้านสุขภาพโดยรวม และมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
สุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น
 เครื่องมือในการวัดและประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุในปัจจุบันพบว่า มีการใช ้
อย่างหลากหลายทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
ส่วนใหญ่มุ ่งเน้นประเมินความรอบรู ้ด้านสุขภาพ 
ขั้นพื้นฐาน ขาดความครอบคลุมขั้นการมีปฏิสัมพันธ์

และขัน้วจิารณญาณ7 แบบวดัทีส่ามารถประเมนิความ
รอบรู้ด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ขั้นการมีปฏิสัมพันธ์ 
และขั้นวิจารณญาณ ได้รับการพัฒนาครั้งแรกโดย 
Ishikawa, Takeuchi, & Yano (2008)8 เรียกว่า  
The Functional Communicative Critical Health 
Literacy (FCCHL) Scale แบบวัดเป็นลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ 1 หมายถึง 
ไม่เคย จนถึง 4 หมายถึง บ่อยครั้ง จ�านวน 14 ข้อ 
ประกอบด้วย ข้ันพื้นฐาน (จ�านวน 5 ข้อ) ข้ันการ
มีปฏิสัมพันธ์ (จ�านวน 5 ข้อ) และขั้นวิจารณญาณ 
(จ�านวน 4 ข้อ) มีค่าความเที่ยง Cronbach’s alpha 
ในแต่ละด้านเท่ากบั 0.84, 0.77, และ 0.65 ตามล�าดบั  
ปัจจุบันแบบวัดดังกล่าวถูกน�าไปแปลและได้รับ
ทดสอบความตรงของเครื่องมือในหลายภาษา อาทิ 
ภาษาญี่ปุ่น9  ภาษาดัตช์10,11  ภาษาเปอร์เซีย12  ภาษา
เยอรมัน13 ผู้เขียนขอน�าเสนอข้อค�าถามของแบบวัด 
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 ข้อค�าถามของแบบวัด ระดับ และองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ8

1. เมื่อท่านอ่านค�าแนะน�าจากแผ่นพับหรือบนสลากยาจากโรงพยาบาลหรือร้านขายยา 
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 

(ระดับพื้นฐาน Functional health literacy)

องค์ประกอบของความรอบรู้
ด้านสุขภาพ

1. ท่านพบข้อความที่ท่านอ่านไม่ออก ทักษะการสื่อสาร

2. ตัวอักษรเล็กเกินไปส�าหรับท่าน (แม้ว่าท่านจะสวมแว่นตาแล้วก็ตาม) ทักษะการสื่อสาร

3. เนื้อหานั้นยากเกินไปส�าหรับท่าน ทักษะทางปัญญา

4. ท่านใช้เวลานานในการอ่านและท�าความเข้าใจ ทักษะทางปัญญา

5. ท่านต้องการใครสักคนที่จะช่วยท่านอ่าน ทักษะการสื่อสาร

2. หากท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคและมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษา 
เพียงเล็กน้อย ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ 

(ระดับปฏิสัมพันธ์ Communicative health literacy)

องค์ประกอบของความรอบรู้
ด้านสุขภาพ

6. ท่านค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การเข้าถึงข้อมูล

7. ท่านสามารถเลือกใช้ข้อมูลที่ท่านต้องการได้ ทักษะการตัดสินใจ

8. ท่านเข้าใจข้อมูลที่ท่านได้รับ ทักษะทางปัญญา

9. ท่านแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับความเจ็บป่วยของท่านกบัแพทย์ ครอบครวั หรอืเพือ่น ทักษะการสื่อสาร

10. ท่านน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันของท่าน ทักษะการตัดสินใจ
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3. หากท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค และท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค 
และการรักษา ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้

(ระดับวิจารณญาณ Critical health literacy)

องค์ประกอบของความรอบรู้
ด้านสุขภาพ

11. ท่านพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับเหมาะสมหรือใช้ประโยชน์กับท่านได้ การจัดการตนเอง

12. ท่านพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ การรู้เท่าทันสื่อ

13. ท่านตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ การรู้เท่าทันสื่อ

14. ท่านตัดสินใจในการดูแลสุขภาพตนเองจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ทักษะการตัดสินใจ

 จะเหน็ได้ว่า แบบวดัความรอบรูด้้านสขุภาพ
ดังกล่าว มีความครอบคลุมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ทัง้ขัน้พืน้ฐาน ขัน้การมปีฏสิมัพนัธ์ และข้ันวจิารณญาณ 
รวมไปถึงองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางปัญญา 
การเข้าถงึข้อมลู การจัดการตนเอง ทกัษะการตัดสนิใจ  
และการรู้เท่าทันสื่อ ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อ
ทดสอบความเที่ยงและความตรงของแบบวัดดังกล่าว 
เพ่ือน�าไปใช้ในการประเมินระดับความรอบรู ้ของ 
ผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อไป 

กลยุทธ์ในการพัฒนาความรอบรูด้้านสขุภาพส�าหรบั
ผู ้สูงอายุ (Strategies to improve health 
literacy among elderly)
 ผู ้สูงอายุที่มีความรอบรู ้ด ้านสุขภาพใน 
ระดับต�่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพท่ี
ไม่เหมาะสม อาทิ การใช้ยา การรับประทานอาหาร 
และการออกก�าลังกายทีไ่ม่เหมาะสม ส่งผลต่อผลลพัธ์
ด้านสขุภาพทีไ่ม่ด ีซึง่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและ
ต้นทุนการจัดบริการด้านสุขภาพได้ ดังนั้น การพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุจึงจ�าเป็นต้อง
เน้นการให้ข้อมูลส�าคัญที่เหมาะสม เข้าใจง่าย และ
สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง กรมบริการมนุษย์และ
สุขภาพของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of 
Health and Human Services)14 น�าเสนอกลยุทธ์
ในการพฒันาความรอบรู้ด้านสขุภาพส�าหรับประชาชน
ทั่วไป ประกอบด้วย 1) การพัฒนาการใช้ข้อมูล

ด้านสุขภาพ (Improve the usability of health 
information) 2) การพฒันาการใช้บริการด้านสขุภาพ 
(Improve the usability of health services)  
3) การสร้างความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการตัดสินใจ
ด้านสขุภาพ (Build knowledge to improve health 
decision making) และ 4) การสนับสนุนความรู้ด้าน
สุขภาพในองค์กร (Advocate for health literacy 
in organization) ผู้เขียนคัดเลือกองค์ประกอบที่
เกีย่วข้องกับการพฒันาความรอบรูด้้านสขุภาพส�าหรบั
ผู้สูงอายุ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาการ
ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ (Improve the usability of 
health information) 2) การพัฒนาการใช้บริการ
ด้านสุขภาพ (Improve the usability of health 
services) 3) การสร้างความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ
ตดัสนิใจด้านสขุภาพ (Build knowledge to improve 
health decision making) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1. การพัฒนาการใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ 
(Improve the usability of health information) 
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการส่ือสารข้อมูลด้านสุขภาพ  
จะช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐาน
ให้สามารถปฏบัิติตวัและปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมเสีย่งได้  
อาทิ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถการท่ีจะท�าและ
สามารถลงนามในเอกสารใบยินยอมด้วยความเต็มใจ 
การอ่านข้อมูลบนฉลากยาอย่างเข้าใจและสามารถ 
ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตัวเฉพาะโรคและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่าง 
ถูกต้อง เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ 

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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ที่พบว่า ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ดี เนื่องจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีบทบาท 
ในการสนับสนุน ส่งเสรมิ เผยแพร่ความรู ้ประชาสมัพนัธ์
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับ 
ผู้สูงอายุ ท�าให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกบริโภคอาหาร 
ได้อย่างเหมาะสม15 โดยกลยุทธ์ในการพัฒนาการ
สื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่ส�าคัญ ดังนี้
 1.1 การพัฒนาข ้ อ มูลที่ เ หมาะสม
ส�าหรับผู้สูงอายุ (Improve the information 
appropriate for elderly) ข้อมูลที่เหมาะสมเป็น
หวัใจส�าคญัของการสือ่สารข้อมลูด้านสขุภาพ ทีจ่ะต้อง
พัฒนาให้เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1.1.1 การระบุกลุ ่ม เป ้าหมายที่
ต้องการข้อมูลและบริการด้านสุขภาพ (Identify the 
intended users of the health information and 
services) การระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการข้อมูล
และบริการด้านสุขภาพโดยพิจารณาจาก 1) ข้อมูล
ประชากร (Demographics) เช่น ระดับการศึกษา 
ระดับการเรียนรู้ การจดจ�า ปัญหาด้านการสื่อสาร 
(ปัญหาด้านสายตา การได้ยิน การพูด) 2) พฤติกรรม
ด้านสุขภาพ (Behavior) เช่น การไม่ให้ความร่วมมือ
ในการรักษา ขาดความตระหนัก การไม่ปฏิบัติตาม
ค�าแนะน�า 3) วัฒนธรรม (culture) เช่น ความเชื่อใน
ท้องถิ่น การรักษาด้วยน�้ามนต์หรือหมอผี การใช้ยา
แผนโบราณหรือสมุนไพร และ 4) ทัศนคติ (Attitude) 
เช่น ค่านิยมการสูบบหุรี ่ดงันัน้ การทีจ่ะสือ่สารเนือ้หา 
ข้อมูลหรือข้อความด้านสุขภาพต้องค�านึงถึงความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ภาษา และ 
ทักษะการรู้หนังสือ รวมถึงบริบททางเศรษฐานะ  
การเข้าถึงบริการ และประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุ  
นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงความสามารถในการ
สื่อสารด้วย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความ
ผิดปกติด้านการสื่อสาร เช่น สายตาสั้นหรือยาว  
การได้ยินไม่ชัดเจน ผู้สูงอายุเหล่านี้จะต้องใช้กลยุทธ์

การสื่อสารท่ีปรับให้เหมาะกับความต้องการและ 
ความสามารถเพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
 1.1.2 การประเมินความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมายก่อน ระหว่าง และหลังการแนะน�า
ข้อมลูและบรกิาร (Evaluate users’ understanding 
before, during, and after the introduction of 
information and services) ผู้ให้บริการจะต้อง
ออกแบบวิธีการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ โดยการ
ก�าหนดขอบเขตข้อมูลท่ีกลุ่มเป้าหมายจ�าเป็นต้องรู้
และก�าหนดวิธีการที่จะใช้ในการสื่อสารข้อมูล รวมถึง 
การประเมินผลลัพธ์หลังการน�าเนื้อหาและวิธีการ
สื่อสารไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมน�าข้อบกพร่อง 
มาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา
 1.1.3 การยอมรบัความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและการแสดงการเคารพ (Acknowledge 
cultural differences and practice respect) การ
สือ่สารข้อมลูด้านสขุภาพจ�าเป็นต้องค�านงึถงึปัจจยัทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ เชื้อชาติ ภาษา สัญชาติ ศาสนา อายุ 
เพศ รสนิยมทางเพศ ระดับรายได้และอาชีพ ทัศนคติ
และค่านยิมท่ีเกีย่วข้องกบัวฒันธรรม ได้แก่ การยอมรับ
ในบทบาทของเพศชายและเพศหญิง การยอมรับ
และการใช้ยาแผนโบราณกับยาแผนตะวันตก การ 
รบัประทานอาหารท่ีชอบและอาหารท่ีห้ามรบัประทาน 
มารยาทของการแต่งตัว รวมถึงการแสดงการเคารพ
ต่อผู้สูงอายุ โดยการสื่อสารท่ีแสดงออกท้ังทางวาจา
และการแสดงออกทางด้านร่างกาย เช่น การทักทาย
ที่เป็นมิตร การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง การสัมผัส 
การใช้สายตาในการสื่อสาร เช่น การยิ้ม การไหว้ การ
กล่าวสวัสดี เพื่อให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงการบริการที่ใส่ใจ
และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี16 ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าการสือ่สารข้อมลูด้านสขุภาพต้องสอดคล้อง
กบับรบิททางสงัคม วฒันธรรม และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
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 1.2 การพัฒนาข ้อมูลท่ีใช ้งานง ่าย 
(Improve the information easy to use) 
 1.2.1 การใช้ข้อความเท่าที่จ�าเป็น 
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเน้นการปฏิบัติ (Limit the 
number of messages, use plain language, 
and focus on action)17,18 การใช้ตัวอักษรหรือ
ข้อความจะขึน้อยูกั่บความต้องการข้อมลูของผูส้งูอายุ  
โดยแนวปฏบิตักิารให้ค�าแนะน�าจะต้องระบพุฤติกรรม
ที่ต ้องการให้ผู ้สูงอายุปฏิบัติให้ชัดเจน มุ ่งเน้นท่ี
พฤติกรรมมากกว่าหลักการทางวิชาการหรือหลักการ 
ทางการแพทย์ รวมถึงการใช้ภาษาที่ เข ้าใจง ่าย 
(Plain language) หมายถึง การใช้ภาษาที่สามารถ
สื่อสารข้อมูลหรือข้อความที่จ�าเป็นเพื่อให้ผู้รับบริการ
เกิดแรงจูงใจ (Motivated) และให้ความร่วมมือ 
(Cooperative) โดยผู้รับบริการเกิดความเข้าใจตั้งแต่
การอ่านครั้งแรกและข้อมูลที่เข้าใจมีความสอดคล้อง
กับสิ่งที่ผู ้ให้บริการต้องการให้เข้าใจ19 หลีกเลี่ยง
ประโยคที่ยาวจนเกินไป หลีกเลี่ยงการใช้ค�าศัพท์
ทางการแพทย์หรือศัพท์ทางเทคนิค อธิบายหรือ 
ยกตัวอย่างการปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุ 
ให้เห็นภาพที่ชัดเจน 
 1.2.2 การให ้ค�าแนะน�าเพิ่มเติม
ด้วยรูปภาพ (Supplement instructions with 
pictures)17 รปูแบบการเรยีนรูข้องแต่ละบคุคลมคีวาม
แตกต่างกัน การใช้ภาพวาดสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุ
เข้าใจข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลทางเทคนิคที่ 
ซบัซ้อนหรือเป็นนามธรรม ยกตัวอย่างเช่น การอธบิาย
ส่วนประกอบหรืออวัยวะภายในของร่างกายรวมถึง
อวยัวะภายนอกของร่างกาย กลไกการเกิดโรค เป็นต้น 
 1.2.3 การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์
อกัษรต้องอ่านง่าย (Make written communication 
look easy to read)17,18 การใช้ข้อความหรอืตวัอกัษร
ส�าหรับสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุควร
ค�านึงถึงปัญหาด้านการมองเห็นเป็นส�าคัญ ควรใช ้
ตัวอักษรขนาดใหญ่ มีการเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด

เพื่อให้อ่านง่าย สบายตา มีการใช้สัญลักษณ์หรือการ
เน้นข้อความส�าหรับเนื้อหาที่มีความส�าคัญ
 1.2.4 พัฒน าก า ร ใ ช ้ ข ้ อ มู ล บน
อนิเทอร์เนต็ (Improve the usability of information 
on the Internet)20 การศกึษาก่อนหน้านีแ้สดงให้เหน็ว่า  
ประชาชนจ�านวนมากกว่าร้อยละ 60 ไม่สามารถสบืค้น
ข้อมูลด้านสุขภาพจากเว็บไซต์ได้และมีแนวโน้มเพิ่ม
มากข้ึน โดยเฉพาะในผู ้สูงอายุท่ีไม่มีทักษะในการ 
ใช้งานเครือ่งมอืดจิิทลั ซึง่อาจท�าให้ผูส้งูอายไุม่สามารถ
แสวงหาข้อมูลที่ต้องการหรือได้รับข้อมูลข่าวสารที ่
ไม่ถูกต้อง เช่น ความเช่ือท่ีผดิ ข่าวปลอม โฆษณาชวนเช่ือ  
เป็นต้น ดงันัน้ การพฒันาการสือ่สารข้อมลูด้านสขุภาพ
บนระบบออนไลน์ที่มีเนื้อหาถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ 
มีการออกแบบให้เหมาะสมส�าหรับการใช้งานของ 
ผู้สูงอายุ เช่น ตัวอักษรขนาดใหญ่ พ้ืนที่สีขาว และ
กราฟิกที่ เรียบง ่าย รวมถึงการน�าสื่อดิจิทัลหรือ 
สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการสร้างสื่อน�าเสนอข้อมูล
ด้านสุขภาพ21 อาทิ การใช้วิดีโอภาพ การใช้เสียงด้วย
ภาษาท้องถ่ิน อินโฟกราฟิก รวมท้ังการใช้ระบบการ
สนทนาตอบโต้ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะ
ท�าให้เนื้อหาของข้อมูลน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 1.3 ก า ร พูด ท่ี ชั ด เ จนและกา รฟ ั ง
อย่างต้ังใจ (Speaking clearly and listening 
carefully)
 1.3.1 การใช้ค�าถามปลายเปิด (Ask 
open-ended questions)17 การใช้ค�าถามปลายเปิด
สามารถใช้ในการประเมนิความต้องการและประเมนิผล 
การสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให ้
ผูส้งูอายสุะท้อนประเดน็สงสยั ความคดิ และความรูส้กึ 
เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการปรบัปรงุการสือ่สารข้อมลูด้าน
สุขภาพที่เหมาะสม 
 1.3.2 การตรวจสอบความเข้าใจ 
(Check for understanding)22  วธิกีารสอนย้อนกลบั  
(Teach-back)17 เป็นเทคนคิทีผู่ใ้ห้บรกิารด้านสขุภาพ 
สามารถใช ้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร 
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ระหว่างกัน ผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพจะถูก
ร้องขอให้อธิบายข้อมูลที่ได้รับด้วยค�าพูดของตนเอง 
เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู ้สูงอายุเกิดความเข้าใจ
และสามารถจดจ�าได้ หากผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลด้าน
สุขภาพเข้าใจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้ให้บริการ
จะท�าซ�้าขั้นตอนนี้จนกว่าผู้สูงอายุจะสามารถเข้าใจ
และจดจ�าข้อมูลที่จ�าเป็นได้
 1.3.3 มีส ่วนร่วมในการฝึกอบรม
พัฒนาสมรรถนะทางภาษาและสมรรถนะทาง
วัฒนธรรม (Participate in plain language and 
cultural competency training) สนับสนุนให้
สมาชิกในองค์กรเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ ดังน้ี 
การตรวจสอบความเข้าใจของผู้รับบริการ (Check 
for understanding) การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย (Plain 
language) การใช้ภาพในการสื่อสาร (Supplement 
with pictures) การสือ่สารข้อมลูทีเ่น้นไปทีพ่ฤติกรรม 
(Focus on behavior) เป็นต้น 
 2. การพัฒนาการใช้บริการด้านสุขภาพ 
(Improve the usability of health services)
 การใช้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข  
ผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจค�าศัพท์ทาง 
การแพทย์ที่จ�าเป็น กระบวนการในการเข้ารับบริการ 
ข้อมูลด้านสุขภาพที่ส�าคัญ รวมถึงการท�าความเข้าใจ
สิทธิ ผลประโยชน์ การช่วยเหลือสาธารณะ รวมทั้ง
รายละเอียดการกรอกเอกสาร แบบฟอร์ม ข้อมูลการ
นดัหมาย การตดิตามการรกัษา และการสบืค้นบรกิาร
สุขภาพที่ต้องการ กลยุทธ์ในการพัฒนาการใช้บริการ
ด้านสุขภาพที่ส�าคัญ ประกอบด้วย 1) พัฒนาการใช้
แบบฟอร์มและค�าแนะน�าด้านสุขภาพ (Improve 
the usability of health forms and instructions)  
2) พัฒนาการเข้าถึงด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
(Improve the accessibility of the physical 
environment) และ 3) การสร้างโปรแกรมน�าทาง
ผู้ป่วย (Establish a patient navigator program) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 2.1 พัฒนาการใช ้แบบฟอร ์มและ 
ค�าแนะน�าด้านสขุภาพ (Improve the usability of  
health forms and instructions)23 ในปัจจุบัน
การเข้ารบับรกิารด้านสุขภาพจ�าเป็นต้องใช้แบบฟอร์ม
จ�านวนมาก อาทิ แบบฟอร์มประวตักิารรกัษาพยาบาล 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร แบบฟอร์มแสดงความ
ยนิยอม สทิธิและความรบัผดิชอบของผูป่้วย ค�าแนะน�า 
ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ค�าแนะน�า 
ในการดแูลตนเองทีบ้่าน เป็นต้น เอกสารและแบบฟอร์ม 
ส�าหรับกรอกข้อมูล โดยเฉพาะแบบฟอร์มแสดงความ
ยินยอมหรือเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิ
ผู้ป่วย มักจะมีข้อความจ�านวนมากและเนื้อหาจะเป็น
ข้อก�าหนดทางกฎหมายท่ียากต่อการท�าความเข้าใจ 
ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแปลงแบบฟอร์มเหล่านี ้
ให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย โดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
ควรร้องขอให้ผู้รับบริการบอกเล่าข้อมูลที่ได้รับการ
บอกกล่าวในระหว่างกระบวนการยนิยอมเพือ่ตรวจสอบ 
ความเข้าใจ24 โดยมีแนวทางการพัฒนาแบบฟอร์ม
และค�าแนะน�าด้านสุขภาพ อาทิ การแก้ไขแบบฟอร์ม
ให้มีความชัดเจน เรียบง่าย และท�าความเข้าใจได้ง่าย 
การทดลองใช้แบบฟอร์มกับผู้รับบริการและปรับปรุง 
แก้ไขตามความต้องการ การใช้รปูแบบภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
และหลากหลายภาษา การให้ข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
สิทธิของผู้รับบริการ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้
ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น
 2.2 พัฒนาการเข้าถงึด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ (Improve the accessibility of the 
physical environment)23 สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในสถานบริการด้านสุขภาพจะมีเครื่องหมาย
และป้ายประกาศจ�านวนมาก อาท ิแผนทีห่รอืเส้นทาง 
ตารางเวลา และป้ายค�าแนะน�าตดิประกาศเพือ่ช่วยให้ 
ผู้รับบริการค้นหาการให้บริการและข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีข้อความและสัญลักษณ์ที่ไม่คุ้นเคย
ท�าให้ผู้รับบริการสับสนและเป็นภาระมากขึ้นส�าหรับ
เจ้าหน้าท่ีได้ โดยมีแนวทางการพัฒนาการเข้าถึงด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาทิ การใช้สัญลักษณ์ที่
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เป็นสากลและตดิป้ายประกาศทีเ่หน็ได้ชดัเจน การจดั
ขั้นตอนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว เป็นต้น
 2.3 การสร้างโปรแกรมน�าทางผู ้ป่วย 
(Establish a patient navigator program) การสร้าง 
โปรแกรมน�าทางผูป่้วย หมายถงึ การพฒันาผูใ้ห้บรกิาร 
เพ่ือท�าหน้าที่ในการช่วยผู ้รับบริการเพื่อให้เข้าถึง
บริการและข้อมูลด้านสุขภาพที่เหมาะสม ท�าหน้าที่
ประสานงานการดูแลสุขภาพส�าหรับผู ้รับบริการ 
สามารถช่วยผูร้บับรกิารประเมนิทางเลอืกในการรกัษา
พยาบาล รวมถงึการขอรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ
 3. การสร้างความรูเ้พือ่พฒันากระบวนการ
ตัดสินใจด้านสุขภาพ (Build knowledge to 
improve health decision making) ผู้สูงอายุ 
ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต�่าอาจจะท�าให้
ขาดความรู้หรือมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับโรคและ
สาเหตุของการเกิดโรค หากผู้สูงอายุปราศจากความ
รอบรู้เหล่านี้อาจท�าให้มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ไม่ดี 
เช่น ขาดการควบคุมอาหารที่ก่อให้เกิดโรค ขาดการ
ออกก�าลังกาย ผู้สูงอายุที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในระดับต�่าอาจไม่รู้ว่าควรจะดูแลสุขภาพเมื่อใดหรือ
อย่างไร อีกทั้งในปัจจุบันข้อมูลด้านสุขภาพและ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงและ
ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
สุขภาพบางอย่างอาจจะล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์เมื่อ
เวลาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การสื่อสารและให้ข้อมูล
กับผู้สูงอายุเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุวางแผน
หรือตัดสินใจเลือกแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม16  กลยทุธ์ในการสร้างความรูเ้พือ่พฒันา 
กระบวนการตดัสนิใจด้านสขุภาพทีส่�าคญั ประกอบด้วย  
1) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม 2) การอ�านวยความสะดวกในการตัดสินใจ 
ด้านสุขภาพ และ 3) การร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดย
กลยทุธ์ในการพฒันาการใช้บรกิารด้านสขุภาพทีส่�าคัญ
มีรายละเอียด ดังนี้

 3.1 การพฒันาการเข้าถงึข้อมูลสขุภาพ 
ท่ีถูกต ้องและเหมาะสม (Improve access 
to accurate and appropriate health 
information) 
 3.1.1 สร้างกลไกในการสนับสนุน
การใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย (Plain language) ในบุคลากร 
ด้านสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ด ้านสุขภาพและสาธารณสุขสามารถพัฒนาสื่อ 
การเรียนรู้ด้านสุขภาพด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย (Plain 
language) ที่ประกอบด้วยความถูกต้องตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์และมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู ้สูงอายุสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม
 3.1.2 การท�างานร ่วมกับสื่อสาร
มวลชน (Work with the media) การท�างาน 
ร่วมกับสื่อสารมวลชนเพื่อปรับปรุงความรอบรู้เร่ือง
สุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการเพิ่มการรับรู้ของ
สือ่สารมวลชนเกีย่วกับปัญหาความรอบรูเ้รือ่งสขุภาพ 
การท�าให้ข้อมลูทางวทิยาศาสตร์และการแพทย์ง่ายต่อ 
การเข้าใจของประชาชน การตรวจสอบการน�าเสนอ
ข่าวข้อมูลด้านสุขภาพด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายและ
เหมาะส�าหรับผู้ชมทั่วไป 
 3.1.3 การพัฒนาวิธีการใหม่ส�าหรับ
การเผยแพร่ข้อมูล (Develop new methods for 
information dissemination) ข้อมูลด้านสุขภาพ
ที่มีการสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นถึงความ
สนใจของสาธารณชนในการสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพ
ที่นอกเหนือจากแผ่นพับของโรงพยาบาล อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ส ่วนบุคคล เช ่น โทรศัพท์มือถือ  
คอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการใหม่ในการส่งต่อข้อมูลด้าน
สุขภาพให้กับผู ้รับบริการ ดังนั้น ผู ้ให้บริการต้อง
พิจารณาวิธีการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพให้เหมาะสม
กับความต้องการของผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมให้
ผูร้บับรกิารเข้าถงึข้อมลู สารสนเทศ และเนือ้หาดจิทิลั
ด้านสุขภาพ21
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 3.2 การอ�านวยความสะดวกในการ 
ตัดสินใจด้านสุขภาพ (Facilitate healthy  
decision-making) ผลการวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้
เหน็ว่า การทีบ่คุคลมข้ีอมลูจ�านวนมากอาจไม่ใช่ปัจจยั
สนบัสนุนในการตดัสนิใจเกีย่วกบัสขุภาพและบ่อยครัง้ 
อาจส่งผลเสียได้25 การได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที ่
ถูกต้องและเหมาะสมเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของ 
การตัดสินใจด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง การรับรู ้ความ 
สามารถของตนเอง (Self-efficacy) ของบุคคลหรือ
ความเช่ือของบุคคลในความสามารถของตนเอง
ในการท�างานให้ส�าเร็จเป ็นป ัจจัยส�าคัญในการ
ตัดสินใจ26 การเพิ่มขึ้นของการรับรู ้ความสามารถ
ของตนเองอาจท�าให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะใช้ข้อมูล
ด้านสุขภาพมาใช้ในการตัดสินใจในการกระท�า
พฤติกรรม รวมถึงการสนับสนุนการจัดการดูแล 
ตนเอง (Self-management support)27 โดย 
มีการวางแผนการด�าเนินการ การก�าหนดเป้าหมาย  
การแก้ไขปัญหา และการติดตามผล ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายุ 
มส่ีวนร่วมในกระบวนการการตัดสนิใจและการก�าหนด 
เป้าหมายร่วมกับทีมผู ้ให้บริการ อันจะเป็นการ 
สนบัสนุนให้ผูส้งูอายเุกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่ง 
และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
 3.3 การร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาเพือ่
ปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Partner 
with educators to improve health curricula)
 3.3.1 การร่วมพัฒนาบทเรียนที่ม ี
เนื้อหาด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานส�าหรับผู ้ใหญ่ (Co-
develop adult basic education lessons on 
health content) การพัฒนาบทเรียนที่มีเนื้อหาด้าน
สุขภาพขั้นพื้นฐานส�าหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมถึง
ประชาชนที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ บุคลากรด้าน
สุขภาพสามารถท�างานร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อ
ระบุทักษะเฉพาะที่จ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ทฤษฎีทางการศึกษาระบุว่า บุคคล 
มีความต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขา 
ดังนั้น การพัฒนาบทเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

สุขภาพมีแนวโน้มท่ีจะดึงดูดผู้เรียนท่ีเป็นผู้ใหญ่ให้มา
ศกึษาได้มากข้ึน28 บุคลากรด้านสขุภาพสามารถร่วมมอื
กบัสถาบันการศึกษาในการพฒันาบทเรยีนทีเ่กีย่วข้อง
กับสุขภาพ เช่น ข้อมูลบนฉลากยา แบบฟอร์มยินยอม 
รูปแบบประวัติสุขภาพ และเนื้อหาด้านสุขภาพบน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

สรุปผล 
 ผู ้สูงอายุที่มีความรอบรู ้ด ้านสุขภาพใน 
ระดับต�่าจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
ที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพ 
ที่ไม่ดี รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและต้นทุน
การจัดบริการด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ควรมี 
นโยบายในการก�าหนดให้สถานบริการและบุคลากร
ด้านสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ และทันสมัย มีทักษะทางปัญญาในการ
พจิารณาเนือ้หาทีไ่ด้รบัและรูเ้ท่าทนัสือ่ มทีกัษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะในการตัดสินใจด้านสุขภาพ เพื่อ 
ให้สามารถจัดการด้านสุขภาพของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม โดยบุคลากรด้านสุขภาพมีส่วนส�าคัญ 
ในการพัฒนาเนื้อหาด้านสุขภาพท่ีเหมาะสม เช่น 
การใช้ข้อความเท่าท่ีจ�าเป็น ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
เน้นการฝึกปฏิบัติ ใช้การพูดท่ีชัดเจน รวมไปถึงการ
พัฒนาการใช้แบบฟอร์มและค�าแนะน�าด้านสุขภาพ 
การพฒันาการเข้าถงึด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
การสร้างโปรแกรมน�าทางผู ้ป ่วย และการสร้าง 
ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการตัดสินใจด้านสุขภาพ 
ได้แก่ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง
และเหมาะสม การอ�านวยความสะดวกในการตดัสนิใจ 
ด้านสขุภาพ และการร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาเพือ่
ปรบัปรงุหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพ กลยทุธ์เหล่านี้
จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าไปสู่การพัฒนาความรอบรู้
ด้านสขุภาพ การพฒันาผลลพัธ์ด้านสขุภาพ และความ
เป็นอยู่ที่ดีส�าหรับผู้สูงอายุได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป
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บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.๕๒๘๐-๒
ที่ สวพ. ๗๕๘/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง การรับรองการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพตําราฯ

เรียน ดร.รภัทรภร เพชรสุข

ตามที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพตําราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจากการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวท่านได้จัดส่ง
หนังสือ/ตํารา เรื่อง "การบริหารงานในโรงพยาบาล" มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพและ
รูปแบบดังความแจ้งแล้วน้ัน ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการตรวจประเมินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
แจ้งรับรองมายังท่านว่า ตําราดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโครงการฯ (เอกสารแนบ ๑ และ
เอกสารแนบ ๒) ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค)
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต 
รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

BEST PRACTICE AWARDS 2019

ที ่คต.๒๕๖๒/๐๓๘  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  

เร่ือง ขอเชิญเข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
พร้อมร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล “เอลวิสเมืองไทย เพ่ือสังคมไทย” 

เรียน ดร.รภัทภร เพชรสุข 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการพร้อมก าหนดการ จ านวน ๑ ชุด 

ด้วย คณะกรรมการรางวัล“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2019 ได้ร่วมก ันพ ิจารณา
ประวัติและผลงานของท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น “บุคคล” ทีส่ามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหส้ าเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และได้สร ้างประโยชน ์ให้กับ
ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรปูแบบต่างๆเห็นสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย ่างที่ด ีต ่อ
สังคมและสาธารณะชนสบืไป คณะกรรมการจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให:้ 

ดร.รภัทภร  เพชรสุข 
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” 

 BEST PRACTICE AWARDS 2019 

สาขา การวิจัยและพัฒนา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประสานงานเข้ารับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ 

 (นางสาววรินทร  สุธรรมซาว) 
ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

ประสานงาน : 09 – 5614 – 5492  ID Line : 3035961 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ส านักงานมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย เลขที่ ๑๓๗ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐  
โทร 0-2379-4490 โทรสาร 0-2379-4498-9  www.thaiawards.org  email: sentangthai@hotmail.com 
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รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต 
รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจ าปีพุทธศักราช 2560 

BEST PRACTICE AWARDS 2017

ที่ มพท.022/คต.012    4 สิงหาคม  2560   
เร่ือง ประกาศผลพร้อมเชิญเข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน  BEST PRACTICE AWARDS 2017” 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดการเข้ารับรางวัลและร่วมกิจกรรมดนตรีการกุศล จ านวน 1 ชุด 

ด้วย คณะกรรมการรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2017 ได้ร่วมก ันพ ิจารณา
ประวัติและผลงานของ ดร.รภัทภร  เพชรสุข คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นบุคคลทีส่ามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหส้ าเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และได้สร ้าง
ประโยชน  ให้กับส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เห็นสมควรได้รับการ
สน ับสน ุน ยกยอ่ง ให้เป็นแบบอย ่างที่ด ีต ่อสังคม และสาธารณะชน สืบไป คณะกรรมการจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท ให้ : 

ดร.รภัทภร  เพชรสุข 
อาจารย คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” 
 BEST PRACTICE AWARDS 2017 

สาขา การจัดการบริการสุขภาพ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประสานงานเข้ารับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

 (นางสาววรินทร  สุธรรมซาว) 
ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 
ประสานงาน : 09 – 5614 – 5492  ID Line : 3035961 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ส านักงานมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย เลขที่ ๑๓๗ ถ.ศรีนครินทร  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐  
โทร 0-2379-4490 โทรสาร 0-2379-4498-9  www.thaiawards.org  email: sentangthai@hotmail.com 



รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต 
รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ที่ มพท.๒๕๖๑/สต.๐๒๑ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

เร่ือง แจ้งผลการพิจารณาพร้อมเชิญเข้ารับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เรียน ดร.รภัทภร  เพชรสุข   
สิ่งทีส่่งมาด้วย รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการพร้อมก าหนดการ จ านวน 1 ชุด 

ด้วย คณะกรรมการรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ภายใต้ “รางวัลไทย”โดยมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย ได้ร่วมกันพิจารณาผลงาน
ของสุภาพสตรีทุกสาขาอาชีพ โดยผลงานที่พิจารณาจะเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทั้งทางการประกอบอาชีพ การเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม อีกทั้งมีการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง ให้ก าลังใจ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณะชนสืบไป  อนึ่งจากผลการพิจารณาผลงาน
ของท่าน คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ใหท้่าน : 

ดร.รภัทภร  เพชรสุข 
กรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งป”ีประจ าปี ๒๕๖๑ 
สาขา การส่งเสริมสุขภาพ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประสานงานเข้ารับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 (นางสาววรินทร  สุธรรมซาว) 
ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

รองประธานและเลขานุการมูลนธิิเพ่ือสังคมไทย 

ประสานงาน : คุณวรินทร  สุธรรมซาว  09 – 5614 – 5492  ID Line : 3035961 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ส านักงานมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย เลขที่ ๑๓๗ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐  
โทร 0-2379-4490 โทรสาร 0-2379-4498-9  www.thaiawards.org  email: sentangthai@hotmail.com 









 
 
ที่ สพศก.             /.........       สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

   1873 ถนนพระรามที ่4 ปทุมวัน 
           กรุงเทพมหานคร  10330 
 
                                                                     สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

เรื่อง   ขออนุเคราะห์เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. โครงร่างการวิจัยโดยย่อ  จ านวน 1 ฉบับ 
                    2. เครื่องมือการวิจัย  จ านวน 1 ฉบับ               
                            

   ด้วยอาจารย์ปราโมทย์ ถ่างกระโทก หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการวิจัยเรื่อง “ประสบการณ์การมีอาการ
และการจัดการอาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด -19 ในระยะยาวของผู้สูงอายุในชุมชน: การศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยา” ในการนี้สถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจารย์ ดร.รภัทภร เพชรสุข อาจารย์ประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว สถาบันจึงขออนุญาต
เรียนเชิญบุคลากรในสังกัดท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย เพ่ือจะได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
คุณภาพเครื่องมือการวิจัยให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้นักวิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป   

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                                                (ดร.วรา สุวรรณสินธ์ุ) 
                                                                       ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 
                                                 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
ส าเนาเรียน อาจารย์ ดร.รภัทรภร เพชรสุข 
ผู้ประสานงาน อาจารย์ปราโมทย์ ถ่างกระโทก 
โทร. 0 2256 4092-9 ต่อ 2152 
โทรสาร 0 2256 4090 
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รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต 
รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

BEST PRACTICE AWARDS 2019 

 
ที ่คต.๒๕๖๒/๐๓๘     ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒   
 
เร่ือง ขอเชิญเข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 พร้อมร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล “เอลวิสเมืองไทย เพ่ือสังคมไทย” 
เรียน ดร.รภัทภร เพชรสุข 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการพร้อมก าหนดการ   จ านวน ๑ ชุด 
  

ด้วย คณะกรรมการรางวัล“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2019 ได้ร่วมก ันพ ิจารณา
ประวัติและผลงานของท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น “บุคคล” ทีส่ามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหส้ าเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และได้สร ้างประโยชน ์ให้กับ
ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรปูแบบต่างๆเห็นสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย ่างที่ด ีต ่อ
สังคมและสาธารณะชนสบืไป คณะกรรมการจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให:้ 

ดร.รภัทภร  เพชรสุข 
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” 

 BEST PRACTICE AWARDS 2019 

สาขา การวิจัยและพัฒนา 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประสานงานเข้ารับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นางสาววรินทร  สุธรรมซาว) 

ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 
ประสานงาน : 09 – 5614 – 5492  ID Line : 3035961 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ส านักงานมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย เลขที่ ๑๓๗ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐  
โทร 0-2379-4490 โทรสาร 0-2379-4498-9  www.thaiawards.org  email: sentangthai@hotmail.com 
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รภัทภร เพชรสุข
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บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.๕๒๘๐-๒
ที่ สวพ. ๗๕๘/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง การรับรองการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพตําราฯ

เรียน ดร.รภัทรภร เพชรสุข

ตามที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพตําราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจากการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวท่านได้จัดส่ง
หนังสือ/ตํารา เรื่อง "การบริหารงานในโรงพยาบาล" มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพและ
รูปแบบดังความแจ้งแล้วน้ัน ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการตรวจประเมินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
แจ้งรับรองมายังท่านว่า ตําราดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโครงการฯ (เอกสารแนบ ๑ และ
เอกสารแนบ ๒) ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค)
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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