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นักศึกษาพยาบาล: การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
Nursing Students: The Student-centered Teaching
กาญจนา ใจจอย 1
Kanjana Jaijoy1
0

บทคัดยอ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน ศูนย กลาง เปนการจัดการเรียนรูที่เ น น ให
ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ โดยผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ตาม
แนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรูในหลายรูปแบบ
เชน การสอนแบบศูนยการเรียน การสอนแบบโครงการ การสอนแบบใชปญหาเปนหลัก การ
สอนแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง และการสอนแบบใชคําถามเปนฐาน เปนตน แมวาการ
จัดการเรียนรูในบางรูปแบบไมไดเพิ่มผลการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตผูเรียนสวนใหญมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนรูสึกสนุกสนานกับ
การเรียน และมีสวนรวมในการเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนมากขึ้น
คําสําคัญ: การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง, นักศึกษาพยาบาล
Abstract
Facilitating student-centered learning is a learning management that focuses on
learning by doing of learners, which all learners were able to learn and develop themselves.
The Bachelor of Nursing Science program is one of the programs that teaches students by
using Student-centered learning according to the guidelines of National Education Act B.E.
2542 and Thai Qualifications Framework for Higher Education. The activities or designing
learning programs have many methods for example Learning Center, Project Method,
Problem-based Learning, Self-Study and Question Based Learning, etc. Although, some
learning methods does not increase the significantly academic performance. On the other
hand, the most learners are satisfied the facilitating student-centered learning. The students
enjoy learning, participate in learning, and have more responsibility for learning.
Keywords: Student-centered learning, Nursing Students
1 คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค
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บทนํา

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือ การเรียนการสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (Student Centered Learning หรือ Child Centered Learning) มาจาก
แนวคิดของ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเปนตนคิดในเรื่องการเรียนรูโดยการกระทํา หรือ
learning by doing โดยมีรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
เปลี่ยนบทบาทจาก “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” และบทบาทของ “ครู” จากผูถายทอดขอมูล มา
เปน “ผูจัดประสบการณการเรียนรู” (จิราภรณ ชมศรี, 2559; ชาตรี เกิดธรรม, 2542) นอกจากนี้
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ศูนย กลาง ยังเกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่ อที่วา เปาหมาย
สําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนแตละคนได
พัฒนาตนเองสูงสุดตามกําลัง หรือศักยภาพของแตละคน แตเนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความ
แตกตางกันทั้งดานความตองการความสนใจ ความถนัด และยังมีทักษะพื้นฐานอันเปนเครื่องมือ
สําคัญที่จะใชในการเรียนรู ซึ่งไดแก ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ความสามารถทาง
สมอง ระดับสติปญญา และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาในลักษณะที่ตางกัน ดังนั้นในการ
จัดการเรียนรูจึงควรมีการจัดการที่เหมาะสม ในลักษณะที่แตกตางกันตามเหตุปจจัยของผูเรียน
แต ล ะคน และผู ที่มีบ ทบาทสํ า คั ญ ในกลไกของการจัด การนี้ คือ ผูส อน (สํานักวิช าการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด, 2556)
ประเทศไทยไดนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมาใช โดย
มีการปฏิรูปการจัดการเรียนรูในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จากการเรียนรูที่เนนบทบาท
ของครูผูสอน มาเปนการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งไดประกาศไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 อีกทั้งยังมีการกําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ดังนั้น
ทางคณะกรรมการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) จึ งได กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษา
แห งชาติ (Thai Qualiﬁcations Framework for Higher Education: TQF) ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมุงสูเปาหมายเดียวกัน
คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานโดยกําหนดผลที่คาดวาจะไดรับ กลาวคือ อาจารยมี
การพัฒนาวิธีการสอน นักศึกษามีการพัฒนาวิธีการเรียนรู บัณฑิตมีความรูความสามารถ และ
ได รั บ การอบรมให มีคุณธรรม จริ ย ธรรม (สํ า นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552) คณะ
พยาบาลศาสตรเปนคณะวิชาหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงได
นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมาใช
ความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไดมีผูอธิบายและใหความหมายไวหลาย
ทาน เชน ชนาธิป พรกุล (2543) ไดอธิบายวา การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือการ
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เรียนรูที่เกิดจากการคิด การคนควา การทดลอง และการสรุปเปนความรูโดยตัวผูเรียนเอง ผูสอน
จะเปลี่ยนบทบาทหนาที่จากการถายทอดความรูมาเปนผูวางแผน จัดการ ชี้แนะ และอํานวย
ความสะดวกใหกับผูเรียน จึงเปนการจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
วัลลี สัตยาศัย (2547) ไดใหความหมายวา เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบใน
การเรียนรูของตนเอง โดยเปนผูสรางเปาหมายการเรียนรู วัตถุประสงคในการเรียนรู แสวงหา
แหลงใหความรูและเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตน รวมทั้งประเมินตนเองโดยอาจจะอาศัย
หรือไมอาศัยความชวยเหลือกจากผูอื่นก็ได สวนผูสอนจะปรับเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยเปนใน
ระบบการศึกษาที่ครูเปนศูนยกลาง (Teacher Centered Learning) มาเปนผูชี้แนะ สนับสนุน
และชวยเหลือเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
พิ มพั น ธ เดชะคุ ป ต (2550) ให ความหมายไววา การเรีย นการสอนที่เนน ผูเ รียนเปน
ศูนยกลาง คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหม
โดยการใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม)
และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได โดย
ผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจความสามารถและความถนัด
เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ใชหลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหล ง
ความรู ส ามารถพั ฒ นาป ญญาอย า งหลากหลาย คื อ พหุ ป ญ ญา รวมทั้ ง เน น การวั ด ผลอย าง
หลากหลายวิธี
หวน พิ น ธุ พั น ธุ (2554) ได ใ ห คํ า นิ ย ามการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น
ศูนยกลาง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนประการ
สําคัญ
ปราโมทย ด า นประดิ ษ ฐ (อ า งอิ ง ใน จิ ร าภรณ ชมศรี , 2559) ได ใ ห คํ า นิ ย ามของ
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได และถื อ ว า ผู เ รี ย นมี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด โดย
กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่ง
มุงพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม
จากความหมายที่กลาวขางตน สรุปไดวา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ โดยยึดหลักที่วาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
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ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) ไดกําหนดตัวบงชี้ที่จะแสดงให
เห็นวาการเรียนการสอนนั้น ๆ เปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังนี้
1. ตัวบงชี้การเรียนรูของผูเรียน โดยพฤติกรรมที่แสดงวาเปนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ไดแก
1) ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) ผูเรียนฝกประสบการณจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
3) ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม
4) ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออก
อยางชัดเจน และมีเหตุผล
5) ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ แกปญหา ทั้งดวยตนเองและรวมดวย
ชวยกัน
6) ผูเรียนไดฝกคนควา รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง
7) ผูเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ตนเองอยางมีความสุข
8) ผูเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและมีความรับผิดชอบในการทํางาน
9) ผูเรียนฝกประสบการณ ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอื่น ตลอดจนสนใจใฝหา
ความรูอยางตอเนื่อง
2. ตัวบงชี้การสอนของผูสอน โดยพฤติกรรมที่แสดงวาผูสอนจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ไดแก
1) ผูสอนเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
2) ผูสอนจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจและเสริมแรงใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู
3) ผูสอนเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาผูเรียนอยางทั่วถึง
4) ผูสอนจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค
5) ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทําและฝกปรับปรุงตนเอง
6) ผูสอนสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดี และ
ปรับปรุงสวนดอยของผูเรียน
7) ผูสอนใชสื่อการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหาและการคนพบความรู
8) ผูสอนใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง
9) ผูสอนฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย
10) ผูสอนสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง
ทั้ งนี้ ในจั ดการเรี ย นรู ที่เ น นผู เรี ย นเป น ศูน ยกลาง จะตองคํานึงถึงความแตกตางของ
ผูเรียน และการสงเสริมใหผูเรียนไดนําเอาสิ่งที่เรียนรูไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เพื่อพัฒนา
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ตนเองไปสูศักยภาพสูงสุดที่แตละคนจะมีและเปนได โดยอาศัยบทบาทของผูสอนและบทบาท
ของผูเรียนรวมกัน ผูสอนจะตองรูจักผูเรียนใหครอบคลุมรอบดานและสามารถวิเคราะหขอมูล
เพื่อนําไปเปนพื้นฐานในการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน โดยจะเปนผู
ที่ทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) โดยจัดบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อ จัด
สถานการณ ฯลฯ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ ใหคําแนะนํา ถามคําถาม ให
ขอมูลยอนกลับ และประเมินผล เพื่อใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใช สวนผูเรียนจะทํา
หนาที่สรางความรูดวยตนเอง และนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ผูเรียน
จะตองมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูที่ผูสอนไดจัดให สําหรับกระบวนการเรียนรูที่ผูสอนจัดให
จะตองมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวม ไดลงมือคิด ปฏิบัติ และสรุปความรูดวยตนเอง อีกทั้งทาง
ผูสอนและผูเรียนจะตองทําการวัดและประเมินผลรวมกัน โดยผูสอนจะใหขอมูลประเมิ น ผล
ยอนกลับแกผูเรียน เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนจะไดพัฒนาตนเอง และใฝเรียนรูตลอดชีวิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถทําไดหลาย
วิธีการและหลายเทคนิค ไดแก การสอนแบบศูนยการเรียน (Learning Center) การสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู (Inquiry Based) การสอนแบบบูรณาการ (Integrate Teaching) การสอน
แบบถามตอบ (Ask and Question Model) การสอนดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) การ
สอนแบบทดลอง (Laboratory Method) การสอนแบบโครงการ ( Project Method) การสอน
แบบแบงกลุมทํางาน (Committee Work Method) และการสอนแบบอภิปราย (Discussion
Group) การสอนแบบใช ป ญ หาเป น หลั ก (Problem-based Learning, PBL) การสอนแบบ
แสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study) การสอนแบบใชคําถามเปนฐาน (Question Based
Learning) เปนตน
การสอนดวยรูปแบบซิปปา (Cippa Model) หรือรูปแบบการประสานหาแนวคิด ซึ่ง
พัฒนาขึ้นโดย ทิศนา แขมมณี (2542) ไดนําแนวคิดการสรางความรู แนวคิดกระบวนการกลุม
และการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความพร อ มในการเรี ย นรู แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
กระบวนการเรียนรู และแนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนความรู มาใชรวมกันในการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นทบทวนความรูเดิม เปนขั้นตอนของการดึงความรูในเรื่องที่เรียน เพื่อชวยให
ผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของที่มี
2. ขั้นแสวงหาความรูใหม เปนขั้นตอนของการแสวงหาขอมูล ความรูใหมที่ผูเรียน
ยั ง ไม มี จ ากแหล ง ข อ มู ล หรื อ แหล ง ความรู ต า ง ๆ ซี่ ง ผู ส อนอาจเตรี ย มมาให ผู เ รี ย น หรื อ ให
คําแนะนําเกี่ยวกับแหลงขอมูล เพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาความรูเอง
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3. ขั้นการศึกษาทํ า ความเข าใจขอมูล /ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหม กับ
ความรูเดิม ในขั้นตอนนี้ผูเรียนตองเผชิญปญหา และทําความเขาใจกับขอมูล โดยผูเรียนตอง
สรางความหมายของขอมูล ประสบการณใหม ๆ โดยใชกระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง เชน การ
ใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปผล
4. ขั้ น การแลกเปลี่ ย นความรู ความเขาใจกับ กลุม เปน ขั้น ตอนการใชกลุมเปน
เครื่องมือในการตรวจสอบความรู ความเขาใจของตนเอง มีการแบงปนความรูความเขาใจของ
ตนเองแกผูอื่น และไดรับความรู ความเขาใจของผูอื่นไปพรอม ๆ กันจากการแลกเปลี่ยนภายใน
กลุม
5. ขั้ น การสรุ ป และจั ดระเบี ย บความรู เปน ขั้น ตอนของการสรุป ความรูที่ ไ ด รั บ
ทั้งหมด ทั้งความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนรูใหเปนระบบระเบียบ เพื่อชวยใหจดจํา
สิ่งที่เรียนรูไดงาย
6. ขั้นการแสดงผลงาน เปนขั้นตอนที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการ
สรางความรูของตนเองใหผูอื่นรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบความรูความเขาใจ และ
ชวยใหจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงายขึ้น
7. ขั้นประยุกตใชความรู เปนขั้นตอนการสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรู ความเขาใจ
ของตนเองไปใช ใ นสถานการณ ต า ง ๆ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เพิ่ ม ความชํ า นาญ ความเข า ใจ
ความสามารถในการแกปญหา และความจําในเรื่องนั้น ๆ
ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง หรือแตละเรื่อง จะตองเปดโอกาสในเรื่องตาง ๆ ใหกับ
ผูเรียนดวย ไดแก 1) การเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูเลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ เปน
ประโยชนตอตัวผูเรียน และ 2) การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูไดคิด ได
รวบรวมความรูและลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง โดย ทิศนา แขมมณี (2557) ไดนําเสนอแนวคิดใน
การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม และสามารถนําไปใชเปนแนวปฏิบัติได ดังนี้
1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ดี ที่ ค วรช ว ยให ผู เ รี ย นได มี ส ว นร ว มทางด า นร า งกาย
(Physical Participation) คื อ กิ จ กรรมที่ ผู เ รี ย นได มี โ อกาสเคลื่ อ นไหวร า งกายเพื่ อ ช ว ยให
ประสาทการเรียนรูของผูเรียนตื่นตัวพรอมที่จะรับขอมูลและการเรียนรูตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
2. กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางสติปญญา (Intellectual
Participation) คือ กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปญญา โดยเปนกิจกรรมที่ทา
ทายความคิดของผูเรียน สามารถกระตุนสมองของผูเรียนใหเกิดการเคลื่อนไหว โดยกิจกรรมจะตอง
เปนเรื่องที่ไมยากหรืองายเกินไป และจะตองทําใหผูเรียนเกิดความสนุกที่จะคิด
3. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ดี ค วรช ว ยให ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มทางสั ง คม (Social
Participation) คือ กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว
4. กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางอารมณ (Emotional
Participation) คือ กิจกรรมที่สงผลตออารมณ ความรูสึกของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูนั้น
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เกิดความหมายตอตนเอง โดยกิจกรรมนั้น ๆ ตองเกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง ทั้งนี้การมีสวนรวม
ทางอารมณมักเกิดขึ้นพรอมกับการกระทําอื่น ๆ เชน กิจกรรมทางกาย สติปญญา และสังคม
สําหรับ จิราภรณ ชมศรี (2559) ไดเสนอแนวคิด 5 ค ในการทํากิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังนี้
1. คน หมายถึงใหผูเรียนสืบคนเนื้อหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หองสมุด
อินเตอรเน็ต สิ่งตาง ๆ เหลานี้เรียกวา “คน”
2. ควา เมื่อผูเรียนจดมา บันทึก หรือถายเอกสารเนื้อหาที่ไดจากแหลงสืบคนตาง ๆ
สิ่งเหลานี้เรียกวา “ควา”
3. คิด เมื่อผูเรียนจด บันทึก ถายเอกสาร หรือดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ต ผูเรียน
นํามาคิด วิเคราะหถึงขอดี ขอเสีย แลวคิดรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อจะเขียนรายงาน
4. คาย เมื่อผูเรียนไดคิด วิเคราะห คิดรวบรวมและเรียบเรียงแลวก็นํามาเขียน
รายงาน และนําเสนอหนาชั้นเรียน สิ่งนี้เรียกวา “คาย”
5. คณะ หมายถึงการที่ผูเรียนทํางานกันเปนกลุม (คณะ) เพื่อคน ควา คิด คาย ที่
กลาวมาแลว การทํางานเปนกลุมนี้คือ การทํางานเปน “คณะ”
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางในนักศึกษาพยาบาล
การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไดมีการนํารูปแบบการจัดการการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมาใช โดยใชรูปแบบการเรียนรูในหลายรูปแบบ เชน
1. การสอนแบบใช ป ญ หาเป น หลั ก (Problem-based Learning, PBL) ซึ่ งการสอน
แบบนี้มีหลักการสําคัญคือ ผูสอนทําการเลือกสถานการณปญหาที่เหมาะสม เพื่อเปนตัวกระตุน
ใหผูเรียนไปศึกษาคนควา แสวงหาความรูจากแหลงตางๆ หรือดวยวิธีการตางๆ แลวนํามาใช
แกปญหา (วัลลี สัตยาศัย, 2547; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2548; วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล
2555)
2. การสอนแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study) การสอนแบบนี้ มีรู ป แบบ
การจัดการเรียนรูหลากหลายวิธี เชน การใชกรณีตัวอยาง (Case study) การจัดการเรียนการ
สอนแบบสืบคน (Inquiry Instruction) การเรียนแบบแกปญหา (Problem Solving) เปนตน
การเรียนในรูปแบบนี้ผูเรียนตองทําการคนควาหาเหตุผลมาตอบคําถามหรือแกปญหาที่เกิดขึ้น
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2548; วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล 2555)
ดังเชนการศึ กษาของวิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล (2555) ซึ่งไดจัดการเรี ยนการสอนใน
รายวิชาการพยาบาลเด็ กและวัย รุน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยใช
รูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก (PBL) และแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self study)
พบว า ผู เ รี ย นมี ความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น แมวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นที่ป ระเมินจาก
คะแนนสอบไมไดเพิ่มขึ้นมากกวาการสอนแบบบรรยาย แตสิ่งที่ผูเรียนไดรับจากการจัดการเรียน
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การสอนรูปแบบนี้คือ ผูเรียนรูสึกสนุกและมีความอยากเรียนมากขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเองและ
มีพฤติกรรมการแสดงออกมากขึ้นเมื่อขึ้นฝกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวย
3. การสอนแบบศูนยการเรียน (Learning Center) เปนกระบวนการเรียนที่บูรณาการ
ระหวางการใชสื่อประสมกับกระบวนการกลุม เนนกิจกรรมเพื่อสรางสถานการณให เกิ ด การ
เรียนรู โดยผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความตองการ ความสนใจ การเรียนรูปแบบนี้
จะประกอบของศูนยการเรียน คูมือครูผูสอน แบบฝกหัดปฏิบัติสําหรับผูเรียน สื่อสําหรับศูนย
กิจกรรม แบบทดสอบสําหรับการประเมินผล (นภดล ยิ่งยงสกุล, 2554)
ดังเชนการศึกษาของเบญจมาภรณ นาคามดี, ชรินธร วองวีระยุทธ และอายุพร กัยวิกัย
โกศลม (2554) ซึ่งไดจัดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียนรูรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช โดยกิจกรรมที่ผู ส อนใชวิธี การสอนหลากหลายวิธี ตามลั กษณะของเนื้ อหา
ไดแก การซักประวัติ การติดตามผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และการคัดกรองภาวะเสี่ยงและ
การสงตอ ทําการสอนโดยการอภิปรายกรณีศึกษา สวนการตรวจรางกาย การตรวจครรภ กลไก
การคลอด การทําคลอดและการชวยเหลือการคลอดปกติ การตรวจรก และการประเมินภาวะ
สุขภาพทารกแรกเกิดทันที ใชการสอนแบบสาธิตและสาธิตยอนกลับ ทําการการประเมินผลโดย
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 46 ขอ และใบงาน จากผลการจัดการเรียน
แบบศูนยการเรียนรู พบวา ผูเรียนสวนใหญมีคะแนนอยูในระดับดี และมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่ อเปรีย บเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นก อนและหลักเรีย นแบบศูน ย การ
เรียนรู และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก
4. การสอนแบบใชทีมเปนฐาน (Team-Based Learning, TBL) เปนรูปแบบการสอนที่
เนนการรวมมือในการเรียนรูอยางสรางสรรค การทํางานรวมกันเปนทีม การพัฒนาความสามารถ
ดานการคิด และการแกปญหา ใหผูเรียนรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง (active learning)
มีการเตรีย มความพร อมในการอานหนังสื อก อนเขาหองเรี ยน และเรียนโดยใช กิจ กรรมกลุม
ผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก (สมพิศ ใยสุน, ปรียารัตน รัตนวิบูลย, และชลดา จันทร
ขาว, 2559)
ดั งเช น การศึ กษาของปรางค ทิพย อุ จ ะรัตน, เสาวลักษณ สุขพัฒ นศรีกุล และวิภ าวี
หม า ยพิ ม าย (2558) ซึ่ ง ได ทํ า การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ กษา
พยาบาลชั้นปที่ 2 ในรายวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล ระหวางการสอนแบบบรรยายและ
การสอนแบบการเรียนรูโดยใชทีม โดยใชใบงานประเด็นการเรียนรูตามกรอบวัตถุประสงค แบบ
ประเมินความพร อมในการเรียนรูรายบุคคลและรายกลุ ม การดคําตอบ และกรณีศึกษาเป น
เครื่องมือวิจัย ทําการประเมินผลโดยใชขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ และแบบสอบถามความพึง
พอใจตอการสอนแบบการเรียนรูโดยทีม พบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนแบบการเรียนรูโดยใชทีม
มี ค า เฉลี่ ย คะแนนสอบไม แ ตกต า งจากผู เ รี ย นที่ ไ ด รั บ การสอนแบบบรรยาย แต ผู เ รี ย นรู สึ ก
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สนุกสนานกับการเรียน พึงพอใจตอการมีสวนรวมในการเรียน การทํางานเปนทีม และมีความ
รับผิดชอบตอการเรียนมากขึ้น
สวนการศึกษาของสมพิศ ใยสุน ปรียารัตน รัตนวิบูลย และชลดา จันทรขาว (2559) ซึ่ง
ใชการเรียนรูโดยใชทีมเปนฐานในการจัด การเรียนการสอนรายวิช าการพยาบาลมารดาและ
ครอบครัวในระยะตั้งครรภของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู และการรับรูผลการเรียนหลังเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขา
รวมกิจกรรม
5. การสอนแบบโครงการ (Project-Based Learning) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
ใชกระบวนการกลุมเขามาชวยในการจัดการเรียนรู โดยผูเรียนไดชวยกันสํารวจ สังเกต คนหา
และกําหนดเรื่องที่สนใจ ทําการวางแผนและเขียนโครงการ ลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว จน
ไดขอคนพบ สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหม โดยผูเรียนจะตองนําเสนอ อภิปรายผล และสรุปผล
การเรียนรูที่ได นอกจากนี้ยังกอเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูสอนและผูเรียนอีกดวย (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์, 2548; วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล 2555; ทิศนา แขมมณี, 2557;)
ดังเชนการศึกษาของดวงเนตร ธรรมกุล, วนิดา ตันเจริญรัตน, และพูนทรัพย ลาภเจียม
(2557) ซึ่งไดจัดการเรียนการสอนแบบโครงการใหแกนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ในรายวิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี และทํา
การประเมินผูเรียนโดยใชแบบทดสอบความรูชนิดตัวเลือก แบบประเมินทักษะดานคุณธรรม
จริ ย ธรรม ทั กษะด า นความรู และทั กษะทางปญ ญา และแบบประเมิ นความพึ งพอใจ พบวา
ผูเ รียนมีผลการเรียนหลังการจัดการเรียนแบบโครงการสูงกวากอนการจัดการเรียนเล็กนอยแตไม
แตกตางทางสถิติในคราวเดียวกัน พบวาผู เรียนมีคะแนนทักษะดานคุ ณธรรม จริยธรรม ดาน
ความรู และทักษะทางปญญาโดยรวมแตละดานอยูในระดับมาก และผูเรียนใหคะแนนความพึง
พอใจในการจัดการเรียนแบบโครงการในระดับมากเชนเดียวกัน
6. การสอนแบบใช คํ า ถามเป น ฐาน (Question Based Learning) เป น รู ป แบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตรตรอง การถายทอดความคิด
โดยผูสอนจะปอนคําถามในลักษณะตาง ๆ ที่เปนคําถามที่ดี ผูเรียนตองใชความคิดเชิงเหตุผล
วิเคราะห วิจารณ สังเคราะห หรือการประเมินคาเพื่อจะตอบคําถามเหลานั้น การจัดการเรียน
การสอนรูปแบบนี้จะชวยสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาความคิดใหม ๆ อีกทั้งยังชวยขยาย
ทักษะการคิด ทําความเขาใจใหกระจางได (รังสินี พูลเพิ่ม, จันทนา โปรยเงิน, แสงจันทร สุนันตะ
และนนทิกา พรหมเปง, 2561)
ดังเชนการศึกษาของรังสินี พูลเพิ่ม, จันทนา โปรยเงิน, แสงจันทร สุนันตะ, และนนทิกา
พรหมเปง (2561) ซึ่งทําการศึกษาประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใชคําถามเปนฐานของ
นักเรียนพยาบาลชั้นปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยใชแบบการสรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียนหลังการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจเปน
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เครื่องมือวิจัย พบวา ผูเรียนทําการสรุปบทเรียนหลังเรียนผานตามวัตถุประสงคทุกคน และทํา
แบบทดสอบไดคะแนนผานเกณฑรอยละ 60 ทุกคน ผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนอยู
ในระดับดีทุกพฤติกรรม ทั้งผูเรียนและผูสอนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบใช
คําถามเปนฐานโดยรวมอยูในระดับดีมาก
สรุป

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใชรูปแบบการเรียนรูในหลายรูปแบบ เชน
การสอนแบบศูนยการเรียน การสอนแบบโครงการ การสอนแบบใชปญหาเปนหลัก การสอน
แบบแสวงหาความรูดวยตนเอง และการสอนแบบใชถามเปนฐาน เปนตน แมวาการจัด การ
เรียนรูในบางรูปแบบไมไดเพิ่มผลการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตผูเรียนสวนใหญมีความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนรูสึกสนุกสนานกับการ
เรียน มีสวนรวมในการเรียน มีความรับผิดชอบตอการเรียนมากขึ้น

เอกสารอางอิง
จิราภรณ ชมศรี. (2559). การเรียนวิชาการเสนารักษที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. สืบคนจาก
www.rta.mi.th/630a0u/file/instruction_education.doc
ชนาธิป พรกุล. (2543). แคทส: รูปแบบการจัดการเรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ชาตรี เกิดธรรม. (2542). การเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ:
คอมแพคทพรินท.
ดวงเนตร ธรรมกุล, วนิดา ตันเจริญรัตน, และพูนทรัพย ลาภเจียม. (2557). ผลของการจัดการ
เรี ย นแบบโครงการต อ การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา. วารสารวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ, 8(1), 46-54.
ทิศนา แขมมณี. (2542). การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง: โมเดลชิปปา.
วารสารครุศาสตร, 27, 1-17.
ทิ ศ นา แขมมณี (2557). ศาสตร ก ารสอน: องค ค วามรู เ พื่ อ การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ที่ มี
ประสิทธิภาพ. (พิมพครั้งที่ 18.) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นภดล ยิ่งยงสกุล. (2554). การจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน (Learning Center). สืบคนจาก
https://sornordon.wordpress.com/2011/08/07/การจัดการเรียนรูแบบศู/

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.2 April-June 2018

11

เบญจมาภรณ นาคามดี, ชรินธร วองวีระยุทธ, และอายุพร กัยวิกัยโกศล. (2554). ผลการเรียน
ความคิดเห็น และความพึ งพอใจของนั กศึ กษาพยาบาล ตอการเรียนการสอนที่ เ น น
ผูเรียนเปนสําคัญ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 6(1), 9-16.
ปรางคทิพย อุจะรัตน, เสาวลักษณ สุขพัฒนศรีกุล, และวิภาวี หมายพิมาย. (2558). เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ระหวางการสอนแบบบรรยายและการ
สอนแบบการเรียนรูโดยใชทีม: การศึกษานํารอง. วารสารพยาบาลศาสตร, 33(ฉบับ
เสริม 1), 48-54.
พิมพันธ เดชะคุปต. (2550). การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ: แนวคิดวิธีและเทคนิค
การสอน 1. กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอรกรุปแมเนจเมนท.
รั ง สิ นี พู ล เพิ่ ม , จั น ทนา โปรยเงิ น , แสงจั น ทร สุ นั น ต ะ , และนนทิ ก า พรหมเป ง . (2561).
ประสิทธิผลการเรียนการสอนโดยใช คําถามเปนฐานของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 126-136.
วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล. (2555). การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง: กรณีศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 5(2), 64-76.
วัลลี สัตยาศัย. (2547). การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก: รูปแบบการเรียนรูโดยผูเรียนเปน
ศูนยกลาง. กรุงเทพฯ: บุคเน็ท.
สมพิศ ใยสุน, ปรียารัตน รัตนวิบูลย, และชลดา จันทรขาว. (2559). ผลการจัดการเรียนรูโดยใช
ทีมเปนฐานตอความรูและการรับรูผลการเรียนรูเรื่องการพยาบาลมารดาและครอบครัว
ในระยะตั้งครรภของนักศึกษา. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 9(2), 73-87.
สํ า นั กงานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา. (2552). ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552.
สืบคนจาก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/
สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด. (2556). คูมือกระบวนการจัดดาร
เรี ย นการสอนที่ เ น น ผูเ รี ย นเป น สํ า คั ญ (พ.ศ.2556). รอยเอ็ด: มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
รอยเอ็ด.
หวน พินธุพันธ. (2554). การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ: ปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญยิ่ง. สืบคน
จาก https://www.gotoknow.org/posts/448354

12 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.2 April-June 2018

ความรู เจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี
The Knowledge, Attitude about Exercise and Exercise Behaviors
of Nursing students in Muang District, Ubonratchathani
ขวัญจิต เพ็งแปน 1
Kwanjit Pengpan1
0

บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความรู เจตคติเกี่ย วกับ การออกกําลั งกาย และ
พฤติ กรรมการออกกํ า ลั ง กายของนั กศึ ก ษาพยาบาลในเขตอํา เภอเมื องจั งหวัด อุบ ลราชธานี
กําหนดกลุมตัวอยาง โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ และสุมตัวอยางอยางงาย ไดกลุมตัวอยาง
200 คน เก็ บ รวบรวมข อมู ล โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นและผานการตรวจสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานมีคาความเชื่อมั่นของความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย เจตคติเกี่ยวกับการ
ออกกํ า ลั ง กายและพฤติ ก รรมการออกกํ า ลั ง กายเท า กั บ 0.58 0.71 และ 0.83 ตามลํ า ดั บ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยผลการวิจัยพบวานักศึกษาพยาบาลสวน
ใหญมีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูในระดับดี ( X = 90.05, SD = 5.90) เจตคติเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายอยูในระดับดี ( X = 3.31, SD = 0.19) และพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูใน
ระดั บ ปานกลาง ( X = 2.71, SD = 0.22) ผลการวิ จั ย นี้ ส ามารถเป น ข อ มู ล สํ า หรั บ
สถาบันการศึกษาวางแผนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจนักศึกษาพยาบาลใหออกกําลังกายมากขึ้น
คําสําคัญ: ความรู, เจตคติ, พฤติกรรมการออกกําลังกาย, นักศึกษาพยาบาล
Abstract

This research aims to study the knowledge about exercise, attitude about
exercise and exercise behavior of nursing students in Muang District,
Ubonratchathani. The samples were 200 nursing students using stratified random
sampling and simple random sampling. The research was collected data by using
a questionnaire that created by the researcher and context certified questionnaire
validity from 3 experts. The reliability of knowledge about exercise, attitude about
exercise and exercise behaviors equal to 0. 58, 0. 71 and 0. 83 respectively. Data

1

Lacturer in Faculty of Nursing, Ratchatani university, Ubonratchatani
e-mail : aupengpan509@gmail.com, Tel: 090-9632918

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.2 April-June 2018

13

were analyzed using statistics by frequency, percentage and mean. The results
showed that most of nursing students had a good level of knowledge about
exercise ( X = 90.05, SD = 5.90) good level of attitude about exercise ( X = 3.31,
SD = 0.17) and Moderate level of exercise behaviors ( X = 2.71, SD = 0.13). The
results of this research can be information for educational institutions plan to
increase motivation for nursing students to exercise more.
Keywords: Knowledge, Attitude, Exercise Behaviors, Nursing students
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและความเจริญกาวหนา
ของเทคโนโลยี ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ทําใหประชาชนในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ตนเอง และบุคคลภายในครอบครัวตองทํางานแขงกับเวลา จึงเนนความสะดวกในการบริโภค
อาหารจานดวน หรืออาหารฟาสตฟูด อาหารสําเร็จรูป สวนใหญเปนอาหารที่มีแคลอรี่สูง สงผล
ใหคนไทยประสบปญหาน้ําหนักเกิน และโรคอวนเพิ่มอยางตอเนื่องจากการศึกษารายงานการ
สํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย (วิชัย เอกพลากร, 2559) พบวา ในประเทศ
ไทยภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนในวัยเรียนและวัยรุนเปนปญหาสาธารณสุขสําคัญของประเทศ
ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายป พ.ศ. 25392540 2544 และ 2551-2552 พบวามีความซุกของภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนในกลุมเด็กวัย
เรียนรอยละ 5.8, 6.7 และ 9.73ตามลําดับ จะเห็นไดวาปญหาน้ําหนักเกินและโรคอวนในวัย
เรียนและวัยรุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและหากยังปลอยใหมีภาวะอวนจะสงผลทําใหเกิดผลตอ
สุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วัยเรียนและวัยรุนที่เปนโรคอวน สามารถนําไปสูการเกิดโรค
อ ว นในวั ย ผู ใหญ และมี ความสั มพั น ธ กับ อั ตราปว ยและอัตราตายกอนวัยอัน ควรในวัยผูใหญ
ผลกระทบของภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน มีหลายประการ ดังนี้ (กัลยาณี โนอินทร, 2560) 1)
ผลกระทบดานรางกาย พบความผิดปกติหรือโรคหลายชนิดซึ่งเปนผลมาจากภาวะน้ําหนักเกิน
และโรคอ ว นในวั ย เรี ย นและวั ย รุ น ได แ ก ก ลุ ม อาการเมตาบอลิ ค (metabolic syndrome)
ประกอบดวย ภาวะดื้ออินซูลินหรือมีระดับกลูโคสในเลือดสูง (elevated glucose) ความดัน
โลหิตสูง ภาวะอวนลงพุง และภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) กลุมความผิดปกติที่
กลาวมาขางตนเปนปจ จัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิด ที่ 2 และโรคหลอดเลือดหั ว ใจ
(cardiovasculardisease) ป ญ หาระบบหายใจ เช น ภาวะหยุ ด หายใจขณะนอนหลั บ
(obstructive sleep apnea ป ญ หาระบบกระดู ก และข อ ป ญ หาระบบทางเดิ น อาหาร 2)
ผลกระทบดานจิตใจ วัยเรียนและวัยรุนที่มีภาวะน้ําหนักเกินและ โรคอวนจะมีปญหาทางดาน
จิตใจมากกวา วัยเรียนและวัยรุนที่ไมอวน ผลกระทบดานจิตใจมีหลายประการ ไดแก โรคสมาธิ
สั้ น (attention-deficit hyperactivity disorder หรื อ ADHD) ความผิดปกติที่เกิดจากปจจัย
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ภายในของบุคคล (internalizing disorders) มักจะแสดงอาการเครีย ด วิตกกังวล หรือขาด
ความมั่ น ใจ เป น ต น และความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด จากป จ จั ย ภายนอกของบุ ค คล (externalizing
disorders) เชน การไมสามารถปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งทําใหเกิดความบกพรองหรือ
สูญเสียการทําหนาที่ของบุคคล และปญหาดานจิตใจอื่น ๆ เชน ความไมพึงพอใจ ในรูปรางของ
ตนเอง (body dissatisfaction) กลุ ม อาการความผิ ด ปกติ ก ารกิ น อาหาร (eating disorder
symptoms) การถูกกลั่นแกลง (bullying) การขาดทักษะทางดานสังคม และการมีพฤติกรรม
การกินอาหารที่ไมดี เปนตน
จะเห็นไดวาหากปลอยใหเกิดภาวะน้ําหนักเกินหรืออวน จะสงผลกระทบตอบุคคลทั้ง
รางกายและจิตใจ ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหมีการออกกําลังกายอยางถูกตองสม่ําเสมอเพื่อปองกัน
ปจจัยเสี่ยงดังกลาวการออกกําลังกายเปนกลยุทธที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางความแข็งแรง
ดานสุขภาพ เปนพฤติกรรมสุขภาพที่มีประโยชนเพราะทําใหระบบอวัยวะตางๆของรางกายไดรับ
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานปอดและหัวใจ ระบบภูมิคุมกัน ระบบตอมไรทอ
และการเผาผลาญพลังงาน ระบบกลามเนื้อและกระดูก ชวยปองกันการเกิดโรคที่สามารถปองกัน
ได เป น กิ จ กรรมที่ ส นุ ก สนาน ท า ทายความสามารถและสร า งสุ ข ภาพที่ ดี กั บ ทุ ก เพศทุ ก วั ย
โดยเฉพาะในวัย รุน การออกกําลังกายยั งทําใหมีรูปร างที่ส งางาม จิตใจที่แจมใส อารมณ ดี มี
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต อ ผู อื่ น มี ไ หวพริ บ และสติ ป ญ ญาที่ ดี ไม ใ จร อ นหรื อ โมโหง า ย มี ค วามสุ ขุ ม
รอบคอบ และชวยคลายเครียดไดเปนอยางดี (สมนึก แกววิไล, 2552) แตจากการสํารวจสุขภาพ
คนไทยครั้งที่ 5 (วิชัย เอกพลากร, 2559) พบวาประชากรไทย อายุ 15 ปขึ้นไปมีกิจกรรมทาง
กายยามวาง (เชน เลนกีฬา ออกกําลังกาย) ในระดับเพียงพอเพียงรอยละ 20.6 เทานั้น และยัง
พบวาคนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลมีสัดสวนของการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอมากกวาคนที่
อยูนอกเขตเทศบาลรอยละ 21.6 และ 17.2 ตามลําดับดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทย
ใหหันมาใสใจการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นจึงเปนเรื่องสําคัญ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตองเริ่ม
ปลูกฝงตั้งแตวัยเยาว จะทําใหบุคคลปฏิบัติจนเปนกิจวัตรประจําวันที่กอใหเกิดผลดีตอสุขภาพซึ่ง
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเป น กลุ ม วั ย รุ น ตอนปลายโดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ป ที่ 1 มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจมีการเจริญเติบโตและพัฒนาระบบตาง ๆ ของรางกาย
รวมถึงสรางพลังงานสําหรับการใชประกอบกิจกรรมตางๆในแตละวัน เพื่อใหไดรับพลังงานตาม
ความตองการของรางกายจึงควรตองมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อเปนการพัฒนาการการ
เจริญเติบโตของรางกายใหเปนไปตามวัย
นักศึกษาพยาบาลคือบุคคลที่จะจบไปเปนพยาบาลในอนาคตเปนบุคคลที่มีบทบาทใน
การสรางเสริมสุขภาพของประชาชนและผูปวยเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีการที่นักศึกษาพยาบาลจะ
สอนใหคําแนะนําใหคําปรึกษาและกระตุนใหประชาชนและผูปวยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรเริ่ม
จากการที่นักศึกษาพยาบาลตองมีการปฏิบัติอยางถูกตองดวยตัวเองกอน การมีสุขภาพที่ดีจะทํา
ใหนักศึกษาพยาบาลมีพละกําลังในการทําบทบาทหนาที่ของผูนําในการสรางเสริมสุขภาพได
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อยางเหมาะสม แตจากการสังเกตพบวานักศึกษาพยาบาลไมชอบออกกําลังกายอาจเนื่องจากมี
ความเหนื่อยลาจากการเรียน ซึ่งนักศึกษาพยาบาลจะตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับผูปวย
เพื่อใหเกิดความชํานาญ ในการขึ้นปฏิบัติการทํางานที่เกี่ยวของกับความเปนความตายความ
เจ็บปวยของมนุษย ตองมีความรับผิดชอบสูงอาจทําใหเกิดความเครียด จนสงผลใหนักศึกษา
พยาบาลไม คอยมี เ วลาในการดู แลสุขภาพตัว เอง และใชเวลาวางในการทํากิจกรรมที่ไมเกิด
ประโยชน เชน การเที่ยวตามหางสรรพสินคา และใชเวลาอยูกับสังคมออนไลน (ฉลอง อภิวงค,
2554) นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมเหมาะสมจากการศึกษาพบวาวัยรุน
เลือกซื้ออาหารเพียงเพื่อโออวด เลือกซื้ออาหารโดยขาดการไตรตรอง ไมคํานึงถึงเรื่องสุขภาพ
รับประทานอาหารประเภทหวาน มัน และเค็มมากเกินไปรับประทานผักและผลไมนอย นิยมดื่ม
น้ําอัดลมมากกวาน้ําสะอาดทําใหเกิดโรคอวนไดงาย ซึ่งภาวะที่มีน้ําหนักเกินหรือโรคอว นเปน
ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ขอ
เสื่อม (สุวรรณา เชียงขุนทด และคณะ, 2557; สุลัดดา พงษอุทธา และวาทินีคุณเผือก, 2558)
การที่ นั กศึ กษามี พฤติ ติกรรมแบบนี้ แสดงใหเห็น วาไมมีความตระหนักถึงภาวะสุขภาพที่จะ
ตามมา จากทฤษฎีพฤติกรรมของบลูม (Bloom, 1975) ไดกลาวถึงพฤติกรรมวา เปนกิจกรรมทุก
ประเภทที่ ม นุ ษ ย ก ระทํ า อาจจะเปน สิ่ ง ที่ สั ง เกตได ห รื อ ไม ไ ด และพฤติ ก รรมดั ง กล า วได แบ ง
ออกเปน 3 สวน คือ ดานความรู ดานเจตคติ และดานการปฏิบัติ ซึ่งมีการศึกษาที่พบวานักศึกษา
มีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง มีเจตคติตอการออกกําลังกายอยูใน
ระดับพอใช และมีพฤติกรรมดานการออกกําลังกายโดยรวมมีระดับพอใช (ฉลอง อภิวงค, 2554)
แสดงใหเห็นวานักศึกษายังเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายนอย ดังนั้นควรสงเสริมใหเห็น
ความสําคัญของการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้น และการศึกษาของขนิษฐา อิ่มสุวรรณ, ชอบ หนู
กล่ําและ สมนึก เอมพรหม (2552) พบวานักศึกษาไมออกกําลังกาย ใหเหตุผลในการไมออก
กําลังกาย คือ ไมสนใจ รอยละ 37.5 เสียเวลาทําการบานรอยละ 36.8 ไมมีเวลารอยละ 51.1 ไม
มีอุปกรณรอยละ 0.6 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับความรู เจตคติ
และพฤติ ก รรมการออกกํ า ลั ง กายกั บ กลุ ม ตั ว อย า งหลากหลาย แต ยั ง ไม พ บว า มี ก ารศึ ก ษา
พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่ จ ะศึ กษาความรู เจตคติ เ กี่ ย วกั บ การออกกําลั ง กายและพฤติ กรรมการออกกํ าลั ง กายของ
นักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อนําผลวิจัยมาเปนแนวทางในการสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพและสรางเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอ
เมืองอุบลราชธานี ใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นมีการออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสม อีก
ทั้งมีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ สามารถเรียนไดอยางมีความสุขและปฏิบัติงานไดอยาง
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมือง
อุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมือง
อุบลราชธานี
3. เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการออกกํ า ลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมือง
อุบลราชธานี
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาความรู เจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษาพยาบาลในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดแก
นักศึกษาพยาบาลที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี จํานวน
89 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 80 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพ
สิทธิ์ประสงค จํานวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 369 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2561 ใน
เขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี กําหนดขนาดตัวอยางโดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) และสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) คํานวณกลุม
ตั ว อย า งโดยใช สู ต รการหาจํ า นวนตั ว อย า งของ Yamane (1973) ได ก ลุ ม ตั ว อย า งดั ง นี้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี จํ า นวน48 คนมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี จํา นวน 43 คน และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงคจาํ นวน 108 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน
กรอบแนวคิด
ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการเรียนรูของบลูม (Bloom, 1975) เปนการ
ประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3
ดาน คือ ดานความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ดานเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และดาน
ปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบงเปน 5 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 14 ขอประกอบดวย สถาบันการศึกษา
เพศอายุ น้ําหนัก สวนสูง การใชเวลาในวันวาง ที่อยูอาศัยปจจุบัน เงินที่ไดรับตอเดือน การออก
กําลังกายตอสัปดาห ชนิดของการออกกําลังกาย สถานที่ออกกําลังกาย ชวงเวลาที่ออกกําลังกาย
บุคคลที่รวมออกกําลังกาย เหตุผลที่ออกกําลังกาย
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย จํานวน 20 ขอ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้
ตอบใช ให
1
คะแนน
ตอบไมใช ให 0
คะแนน
จากนั้นนําคะแนนมารวมกันคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปน 100 % การแปลความหมาย
คะแนนความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ (Bloom, 1971)
คะแนนรอยละ 80.00 ขึ้นไป
หมายถึง
มีความรูระดับดี
คะแนนรอยละ 50.00 - 79.99 หมายถึง
มีความรูระดับปานกลาง
คะแนนรอยละ 00.00 - 49.99 หมายถึง
มีความรูระดับต่ํา
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติที่มีตอการออกกําลังกายจํานวน 20 ขอมีทั้งขอความที่
แสดงลักษณะทางบวกและขอความที่แสดงลักษณะทางลบ ประกอบดวย 4 ระดับ คือ เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ขอความทางบวก
ขอความทางลบ
เห็นดวยอยางยิ่ง
4
1
เห็นดวย
3
2
ไมเห็นดวย
2
3
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1
4
จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ย โดยแปลความหมายคะแนนเจตคติเกี่ยวกับการออก
กําลังกายเปน 3 ระดับ ดังนี้ (ชัชวาลย เรืองประพันธ, 2543)
คะแนน 3.01-4.00 หมายถึง มีเจตคติตอการออกกําลังกายระดับดี
คะแนน 2.01-3.00 หมายถึง มีเจตคติตอการออกกําลังกายระดับปานกลาง
คะแนน 1.00-2.00 หมายถึง มีเจตคติตอการออกกําลังกายระดับไมดี
ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกําลังกาย (ดานการปฏิบัติ) จํานวน 7 ขอ
ประกอบดวยพฤติกรรม 4 ระดับ คือปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง และปฏิบัติบางครั้ง และ
ไมเคยปฏิบัติเลย มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา
ให
4
คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง
ให
3
คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง
ให
2
คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย
ให
1
คะแนน
จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ย โดยมีการแปลความหมาย พฤติกรรมการออกกําลังกาย
เปน 3 ระดับ ดังนี้ (ชัชวาลย เรืองประพันธ, 2543)
คะแนน 3.01 - 4.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกําลังกายระดับดี
คะแนน 2.01 - 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกําลังกายระดับปานกลาง

18 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.2 April-June 2018

คะแนน 1.00 - 2.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกําลังกายระดับไมดี
ตอนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการออกกําลังกาย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงกันตามเนื้ อหา (Content Validity) ผู วิ จั ยนําแบบสอบถาม
ความรู เจตคติการออกกําลังกายและพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานีที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุ ณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา ความสอดคลอง และความเหมาะสมของ
ภาษา จากนั้นนํามาหาคาความตรงกันตามเนื้อหาดานความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายเทากับ
0.75 ดานเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายเทากับ 1.0 และพฤติกรรมการออกกําลังกายเทากับ 1.0
2. การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามความรู
เจตคติการออกกําลังกายและพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในอําเภอเมือง
อุ บ ลราชธานี ที่ ผ า นการหาค า ความตรงตามเนื้อ หามาปรับ ปรุ งแก ไ ขตามข อเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ และนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษาจํานวน30 รายจากนั้นคาความคงที่ภายในดานความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายโดยใช
KR-20 ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.58 และหาคาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach's alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยงของเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
เทากับ 0.71 และพฤติกรรมการออกกําลังกายเทากับ 0.83
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
การวิ จั ย นี้ มีการพิ ทัก ษ สิ ทธิ์ กลุ มตั ว อย าง โดยกลุมตัว อยางจะไดรั บ การชี้แจงข อ มู ล
เบื้องตนเกี่ยวกับโครงการวิจัย และไดรับการแจงถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือบอกเลิกการขารวม
การวิจัยและไดรับขอมูลเกี่ยวกับการปกปดขอมูลรายบุคคลของกลุมตัวอยาง
การรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี เสนอตอผูบริหาร
คณะพยาบาลศาสตรทั้ง 3 สถาบันการศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคการวิจัย และขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1
2. ผูวิจัยอธิบายการเก็บรวบรวมขอมูลใหผูชวยวิจัยซึ่งเปนนักศึกษาพยาบาลเพื่ อทํ า
ความเขาใจใหตรงกัน
3. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยพบกลุมตัวอยางเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
4. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยอธิบายขั้นตอนการเก็บขอมูลใหกลุมตัวอยางเพื่อทําความเขาใจ
กอนทําการตอบแบบสอบถาม
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5. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
6. นําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะหดวยความถี่ รอยละ
2. ขอมูล ความรู เจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายและพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีวิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ปญหาและอุปสรรคในการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมื อง
อุบลราชธานีวิเคราะหดวยความถี่ รอยละ
ผลการวิจัย
1. กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง (รอยละ 91.50) มีอายุ 18-20 ป (รอยละ 93.00) สวน
ใหญน้ําหนัก 51-60 กิโลกรัม (รอยละ 45.00) สวนสูง 151-160 เซนติเมตร (รอยละ 56.00) โดย
มี BMI 18.50-22.90 (รอยละ 49.50) การใชเวลาวางสวนใหญเลือกการนอน (รอยละ 68.00) ที่
อยูอาศัยปจจุบันอยูหอพักในสถาบัน (รอยละ 99.50) ไดรับตอเดือน 5,000-10,000 บาท (รอย
ละ 53.50) สวนใหญออกกําลังกาย 1-2 วันตอสัปดาห (รอยละ63.50) โดยเลือกการวิ่ง (รอยละ
66.00) สถานที่ออกกําลังกายสวนใหญเลือกสวนสาธารณะ (รอยละ 59.00) และออกกําลังกาย
ตอนเย็น (รอยละ 90.00) บุคคลที่รวมออกกกําลังกายคือเพื่อน (รอยละ 89.00) สวนใหญออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ (รอยละ 64.50)
2. ความรู เ กี่ ย วกั บ การออกกํ า ลั ง กายของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลในเขตอํ า เภอเมื อ ง
อุบลราชธานี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูในระดับดี ( X
= 90.05, SD = 5.90) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมือง
อุบลราชธานี (n= 200 คน)
รอยละของคะแนน
จํานวน (คน)
SD
ระดับ
X
รอยละ 80.00 ขึ้นไป
192
90.05
5.90
ดี
รอยละ 50.00 - 79.99
8
73.75
2.31
ปานกลาง
รอยละ 00.00 - 49.99
0
0
0
ไมดี
รวม
200
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3. เจตคติ เ กี่ ย วกั บ การออกกํ า ลั ง กายของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลในเขตอํ า เภอเมื อ ง
อุบลราชธานีพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูในระดับดี ( X =
3.11, SD = 0.19) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับเจตคติ เ กี่ยวกับ การออกกําลังกายของนักศึ กษาพยาบาลในเขตอําเภอเมื อง
อุบลราชธานี (n= 200 คน)
คาระดับคะแนน
จํานวน (คน)
SD
ระดับ
X
3.01 - 4.00
109
3.11
0.19
ดี
2.01 – 3.00
91
2.84
0.15
ปานกลาง
1.00 - 2.00
0
0
0
ไมดี
รวม
200
4. พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.71, SD
= 0.22) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี
(n= 200 คน)
คาระดับคะแนน
จํานวน (คน)
SD
ระดับ
X
3.01 - 4.00
73
3.56
0.30
ดี
2.01 – 3.00
115
2.71
0.22
ปานกลาง
1.00 - 2.00
12
1.95
0.13
ไมดี
รวม
200
5. ป ญหาและอุ ป สรรคในการออกกํ า ลังกายมีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 161 คน
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมมีเวลาวางในการออกกําลังกาย รอยละ 47.20 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความถี่ รอยละปญหาและอุปสรรคในการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขต
อําเภอเมืองอุบลราชธานี (n= 161 คน)
ปญหาและอุปสรรคในการออกกําลังกาย
จํานวน (คน)
รอยละ
ทําการบานและอานหนังสือ
76
47.20
เหนื่อยจากการเรียน
16
9.94
นอนพักผอน
16
9.94
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ปญหาและอุปสรรคในการออกกําลังกาย
สภาพอากาศไมเอื้อ
อุปกรณไมเพียงพอ
สถานที่ไมเพียงพอตอการออกกําลังกาย
ทําใหรางกายออนแรง/ไมสบาย
ไมมียานพาหนะ
ไมมีเพื่อน
เลิกเรียนชา
การออกกําลังกายเปนเรื่องยุงยากมาก
ใชเวลาการเดินทางนาน
ไมสนใจออกกําลังกาย
รวม

จํานวน (คน)
13
8
6
6
5
4
4
3
2
2
161

21

รอยละ
8.07
4.97
3.73
3.73
3.11
2.48
2.48
1.86
1.24
1.24
100

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาความรู เจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายและพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีผลการวิจัยอภิปรายไดดังนี้
1. ระดับความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมือง
อุบลราชธานี
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูใน
ระดับดี ( X = 90.05, SD = 5.90)(ตารางที่ 1) ทั้งนี้อาจเนื่องจากในปจจุบันเปนยุคที่เทคโนโลยี
พัฒนาอยางรวดเร็ว ขอมูลขาวสารตางๆสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดงาย ความรูดานสุขภาพและ
การออกกําลังกายเปนเรื่องที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใหความสนใจ และเผยแพรอยาง
กวางไกลทางอินเทอรเน็ตโทรศัพทมือถือ ตามสื่อตางๆไมวาจะเปนทีวี จึงทําใหนักศึกษาไดรับ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและอาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาล มี
ทั กษะการเรี ย นรู ในด า นการนํ า ความรู และทั กษะไปประยุกต เกิดความตระหนักและความ
รับผิดชอบตอสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง จึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การ
ออกกําลังกายอยูในระดับดีดังกลาว สอดคลองกับการศึกษาของชาญชลักษณ เยี่ยมมิตร (2556)
ที่พบวาพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีอยูในระดับดี
มากแตไมสอดคลองกับการศึกษาของภูษณี วิจันทึก และคณะ (2560) ซึ่งไดศึกษาความรูและ
พฤติ ก รรมการออกกํ า ลั ง กายของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวาความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูในระดับ
ปานกลางและการศึกษาของ ฉลอง อภิวงค (2554) ที่พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง
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2. ระดับเจตคติเกี่ยวกับนักศึกษาพยาบาลในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูใน
ระดับดี ( X = 3.31, SD = 0.17)(ตารางที่ 2) เนื่องจากเจตคติคือ ความรูสึกและความคิดเห็น ซึ่ง
มีผลทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยา ความชอบ หรือไมชอบ พอใจ หรือไมพอใจที่บุคคล
แสดงออกมาต อ สิ่ ง ต า งๆทั้ ง นี้ ป จ จุ บั น หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และหน ว ยงานเอกชนได มี ก าร
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ โดยจะเห็นได
จากมีสื่อตางๆ ที่หลากหลาย เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการออกกําลังกาย เชน โปสเตอรรณรงค
การออกกําลังกาย ปายโฆษณาและการรณรงคการวิ่งเพื่อสุขภาพของหนวยงานตาง ๆ รวมถึง
สถาบันการศึกษาในแตละแหงไดมีการสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย
จึงทําใหนักศึกษาไดรับรูและมีเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกาย สอดคลองกับการศึกษาของชาญช
ลักษณ เยี่ยมมิตร (2556) ที่พบวาเจตคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎรําไพพรรณี อยูในระดับดีมากแตไมสอดคลองกับการศึกษาของเพชรัต คุณาพันธ และ
คณะ(2560)ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา ผลวิจัยพบวา ดานเจคติตอการออกกําลังกาย โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง
3.ระดั บ พฤติ ก รรมการออกกํ า ลั ง กายของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลในเขตอํ า เภอเมื อ ง
อุบลราชธานี
ผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.71, SD = 0.13) (ตารางที่ 3)อาจเนื่องจากนักศึกษาเหน็ดเหนื่อยจาก
การเรียน และเนื่องจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 เพิ่งเปลี่ยนจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มาเปนอุดมศึกษาทําใหตองใชเวลาในการปรับตัวกับการเรียน จึงอยากใชเวลาในการทําการบาน
อานหนังสือมากกวาซึ่งจากขอมูลคุณภาพที่ไดจากแบบสอบถามปญหาและอุปสรรคในการออก
กําลังกายพบวา นักศึกษาสวนใหญไมมีเวลาวางในการออกกําลังกาย และใชเวลาสวนใหญในการ
ทําการบาน อานหนังสือ (รอยละ 47.20) นอกจากนี้ยังใหเหตุผลในการไมออกกําลังกายวาเหน็ด
เหนื่ อยจากการเรี ยนและใชเ วลาในการนอนหลับพักผอน สภาพอากาศไมเอื้อ อุป กรณและ
สถานที่ไมเพียงพอ ไมมีเพื่อนออกกําลังกาย การออกกําลังกายเปนเรื่องยุงยาก เปนตน และจาก
การสํารวจขอมูลทั่วไปพบวากลุมตัวอยางออกกําลังกาย 1-2 วันตอสัปดาห จึงมีพฤติกรรมการ
ออกกํ าลั งกายอยู ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ งสอดคลองกับ การศึ กษาของภูษณี วิจัน ทึกและคณะ
(2560) ที่ พบว าพฤติ กรรมการออกกํ าลั งกายของนักศึ กษาภาคปกติคณะสาธารณสุ ขศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอยูในระดับปานกลาง
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญและความจําเปนในการมีพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายที่ถูกตอง โดยใหนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกลุมกันจัดกิจกรรมสราง
สุขภาพ เนื่องจากพบวานักศึกษาพยาบาลมีความรูอยูในระดับดี มีเจตคติอยูในระดับดี แตมี
พฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับ ปานกลางแสดงวาพฤติ กรรมการออกกําลังกายของ
นักศึกษาพยาบาลยังไมดีเทาที่ ควร อาจจะมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกต องแตยั งขาด
ความสม่ําเสมอ
2. จากผลการวิจั ยตอนที่ 1 พบว านักศึกษาพยาบาลสวนใหญพักอาศัย อยูห อพักใน
มหาวิทยาลัย แตไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะ และจากการตอบคําถามปลายเปดตอนที่ 5
พบวา สถานที่และอุปกรณในการออกกําลังกายไมเพียงพอ ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรเพิ่มพื้นที่
และอุปกรณ ในการออกกําลังกายใหแกนักศึกษาพยาบาล เพื่อเปนการเอื้ออํานวยใหนักศึกษาได
ออกกําลังกาย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล
2. ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการแกไขปญหาพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
นักศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ตองขอขอบคุณนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัย
ราชธานี กลุมที่ 17 จํานวน 8 คน ที่เปนผูชวยวิจัยในการเก็บขอมูลอยางเขมแข็ง และขอบคุณ
กลุมตัวอยางทุกคนที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการในหองผูปวยหนักโรงพยาบาลมุกดาหาร
A Study of patients’Satisfaction Intensive care Service
Mukdahan Hospital.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจ และ2) ปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูรับบริการในหองผูปวยหนัก กลุมตัวอยาง คือ ผูรับบริการในหนวยงานหอง
ผูปวยหนักโรงพยาบาลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีอัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s
Coefficiency Alpha) ไดคาเชื่อมั่นเทากับ 0.84 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธ ดวยสถิติ Chi-Square Test กําหนดระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (x̄ = 2.77,
SD = .050) ดานบุคลากรอยูในระดับมาก (x̄ = 2.94, SD = .039) ดานคุณภาพการบริการ (x̄
= 2.50, SD = .057) ดานสถานที่/อุปกรณ (x̄ = 2.52, SD = .054) และจากการวิเคราะหปจจัย
ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการในหนวยงานหองผูปวยหนัก พบวา เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ โรคที่เจ็บปวย ความรุนแรงของโรค ไมมีความสัมพันธกับระดับ
ความพึงพอใจ อยางไรก็ตาม ดานประสบการณที่มารับบริการในหองผูปวยหนัก มีความสัมพันธ
กับระดับความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.001) ขอเสนอแนะของการวิจัย ในครั้งนี้
สามารถนําไปเปนแนวทางการพัฒนาระบบบริการของหนวยงาน ทั้งดานบุคลากร คุณภาพการ
บริการ และสถานที่/อุปกรณ ใหมีความเหมาะสม และกอใหเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ
ตอไป
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ผูรับบริการ, หองผูปวยหนัก
1
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Abstract
The purpose of this study were 1) study the level of satisfaction and 2) the
factors that affect the satisfaction of the people in intensive care service. The samples
were 100 peoples in intensive care unit Mukdahan Hospital. The tools were
Questionnaire which created by Researcher, validation content by experts and
Cronbach’s Coefficiency Alpha, reliability were 0.84. Analysis with statistics, Percent,
Mean, standard deviation and correlation analysis of Chi- Square Test statistic by
assigning the level of statistical significance at the .05 level (x̄ = 2.50, SD = .057),
The results of this research The Level of satisfaction of intensive care services
were high level (x̄ = 2.77, SD = .050), The personnel was high level (x̄ = 2.94, SD =
.039). The quality of service was high level, Equipment services was high level (x̄ =2.52,
SD =.054). And from the analysis of factors affecting the satisfaction of patients in
intensive care unit. Its founded that sex, marital status, education level, occupation,
age, diseases illness. The severity of the disease, There is no correlation. However its
found that the experience were in service correlation to satisfaction levels statistically
significant (P = 0.001). The suggestions of the research at this time can be used as
guidelines for development of service systems, personnel, quality, service, and
location/device properly and cause a satisfaction to patients to be continue.
Keywords: satisfaction, Nursing service, intensive care unit.
บทนํา

งานบริการคือ หัวใจของทุกโรงพยาบาล ผูปวย ญาติ และประชาชนทั่วไป ตางมุงหวังวา
เมื่ อไปโรงพยาบาลจะได รั บ บริ ก ารที่ ดี มีคุ ณภาพสูง ทุก ครั้ง แตเนื่องจากการปฏิบัติง านด า น
การรักษาพยาบาล เปนงานที่ซับซอน ละเอียดออน มีบุคลากรที่เกี่ยวของมาก ทั้งผูใหบริการและ
ผูรับบริการ ประกอบกับเปนงานที่มีความเรงรีบ รอชาไมได จึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาด ไม
สมบูรณ ความรูสึกไมพึงพอใจ ความเขาใจผิด และสิ่งที่ไมพึงประสงคตางๆไดงาย (สมชาติ โต
รักษา, 2541: 70 อางในอุษณีย พงษสัมฤทธิ์, 2548: 1)
โรงพยาบาลมุ ก ดาหาร เป น โรงพยาบาลระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ มี ห น า ที่ ใ นการให บ ริ ก าร
รั กษาพยาบาล ส งเสริ มสุ ขภาพ ควบคุ มป องกั น โรค ฟน ฟูส ภาพผูปว ย ตลอดจนการศึ ก ษา
คนควาวิจัยทางการแพทย และสาธารณสุข ตองรองรับผูมารับบริการเปนจํานวนมาก ทั้งจากใน
เขต นอกเขต และประเทศเพื่อนบานคือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
ปจ จุบัน นี้ ผูรับ บริก ารมีค วามคาดหวัง ตอ บริก ารสูง ขึ้น จึง มีค วามจํา เปน ที่ทุก โรงพยาบาล
จะตองจัดบริการที่มีคุณภาพสอดคลองกับ ความต องการ และความคาดหวังของผูรับบริ การ
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เนื่องจากการจัดการคุณภาพโดยรวมเปนการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยใชหลักการใหทุกคนใน
หนวยงานมีสวนรวมในการแกไขปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจทั้งผูใหบริการและ
ผูรับบริการอยางตอเนื่อง มีเปาหมาย มีผลลัพธ มีการใชทรัพยากร และมีกระบวนการรวมกัน
การนําแนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใช เปนการสงเสริมใหมีการบริการที่เหมาะสมกับ
สภาพ และความตองการของผูรับบริการทําใหมีมาตรฐานของการบริการบนหลักการของการ
จัดการคุณภาพโดยรวมเนื่องจากผูใหบริการมีความเขาใจผูรับบริการ และจะเนนผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง มุงเนนคุณภาพการใหบริการที่มีคุณภาพเทาเทียมกันทุกระดับ และมุงเนนคุณภาพ
การใหบริการที่จะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ จึงเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนที่จะตอง
เขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง สามารถมีสวนรวมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงงานอยางไมหยุดยั้ง โดยกระทําไปพรอม ๆ กันไป อยางเปนระบบ การ
จัดการคุณภาพโดยรวมจะชวยพั ฒนาคุ ณภาพบริการ ทําใหงานบริการที่ใหตอบสนองความ
ตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการ สงผลใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในที่สุด ดวย
เหตุ นี้ เ องที่ ทํา ใหทางโรงพยาบาลของรัฐ เรงพัฒ นาคุณภาพที่จะเพิ่มการรักษาพยาบาล และ
คุณภาพดานการใหบริการไปพรอม ๆ กัน เพื่อรองรับผูปวยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป
กลุมงานหองผูปวยหนัก โรงพยาบาลมุกดาหาร เปนหนวยงานหนึ่งที่ใหบริการเกี่ยวกับ
การดูแลผูปวยในระยะวิกฤตที่ใหการรักษาทั้งผูปวยที่เปนผูใหญและผูปวยเด็ก ที่มีภาวะวิกฤต
ทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม และกุมารเวชกรรม ปจจุบันไดขยายจํานวนเตียงเพื่อ
ใหบริการผูปวย มีพันธกิจ คือ พัฒนาระบบการดูแล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคใหแกบุคลากร
และประชาชนใหมีสุขภาพดี ถวนหนา อยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน ดวยการ
บริ การที่ ป ระทั บ ใจอย า งต อเนื่ อง โดยยึ ดหลักผูรับ บริการเปน ศูน ยกลาง และเนื่องจากห อ ง
ผูปวยหนัก เปนหอผูปวยที่รับผูปวยที่มีภาวะวิกฤตที่คุกคามตอชีวิต และจํากัดการเยี่ยมของญาติ
ตองใชอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยจํานวนมากกับผูปวย ทําใหญาติมีความวิตกกังวลสูง
ไมเขาใจในแผนการรักษาและการใหการพยาบาล กอใหเกิดความไมพึงพอใจในการใหบริการ
สงผลใหเกิดขอรองเรียนในการใหบริการได
จากภาระหนาที่ ที่ตองเกี่ยวของกับผูคนเปนจํานวนมากทุกวัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ความพึ งพอใจของผู มารั บ บริ การในหน ว ยงาน โรงพยาบาลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหดีขึ้น กอใหเกิด
มาตรฐานแกกลุมงาน และผูมารับบริการไดเกิดความพึงพอใจในการบริการ และสามารถใช
ติดตามผลของการปรับปรุงงานในอนาคตไดตอไป
คําถามงานวิจัย
1. ความพึงพอใจของญาติผูปวยที่มารับบริการในหองผูป วยหนักโรงพยาบาลมุกดาหาร
เปนอยางไร ระดับใด
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2. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจของญาติ ผู ป ว ยที่ ม ารั บ บริ ก ารในห อ งผู ป ว ยหนั ก
โรงพยาบาลมุกดาหาร มีอะไรบาง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในหนวยงานหองผูปวยหนัก
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการในหนวยงานหองผูปวยหนัก
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการตอหนวยงานหองผูปวยหนัก
จํานวน 100 คน
สมมุติฐานการวิจัย
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการจากหองผูปวยหนัก โรงพยาบาลมุกดาหาร อยูในระดับมาก
2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจระหวางดานบุคลากร ดานคุณภาพบริการ และดาน
อุปกรณทางการแพทย ไมแตกตางกัน
เครื่องมือในการวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมื อที่ใช ในการวิ จั ย นั้ น จะใช แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยจะวางแนว
คําถามตามประเด็นปญหา ซึ่งจะแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนขอมูลสวนบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได สิทธิการรักษา จํานวนครั้งที่เขารับบริการ และชนิดของการรับบริการ
สวนที่ 2 เปนประเภทแบบสอบถามมาตรประมาณคาแบบลิเคิรท (Likert Rating Scales)
เป นคํ าถามเกี่ ยวกั บความพึ งพอใจของญาติ ผู ป วยที่ มารั บบริ การในหนวยงานห องผู ป วยหนั ก
โรงพยาบาลมุกดาหาร เปนคําถามเชิงบวก 3 ดาน จํานวน 15 ขอ เกี่ยวกับบุคลากรผูใหบริการ
คุณภาพการบริการ และสถานที่/อุปกรณ โดยแบงระดับความพึงพอใจเปน 3 ระดับ คือ
มาก
กําหนดคะแนนเพื่อลงรหัส
คือ 3
คะแนน
ปานกลาง
กําหนดคะแนนเพื่อลงรหัส
คือ 2
คะแนน
นอย
กําหนดคะแนนเพื่อลงรหัส
คือ 1
คะแนน
เกณฑการใชแบบอิงกลุมของ Best (1970) ซึ่งใชเกณฑการพิจารณา
คะแนนเฉลี่ย 1.0 -1.67
= ความพึงพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.68- 2.35 = ความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.36-3.00 = ความพึงพอใจมาก
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สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามสว นท าย เปนขอเสนอแนะอื่ น ๆ โดยเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด (Open-Ended Question) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี
และกวางขวาง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับบริการไดรับการบริการจากงานบริการพยาบาลหองผูปวยหนักอยางมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพ ตามความตองการของผูรับบริการ และปญหาจากการบริการพยาบาล จะไดรับ
แกไขเพื่อใหมีคุณภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย อยางตอเนื่อง
การวิเคราะหขอมูล
1. ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรมแกรมคอมพิวเตอร
2. การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช ส ถิ ติ พ รรณนา ได แ ก จํ า นวน ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ ใชสถิติ Chi-Square Tests
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
ผลการศึกษาพบวาผูรับบริการ จํานวน 100 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอย
ละ 54, สวนใหญมีอายุ39-40 ป มากถึง รอยละ 33.00 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 78.00 มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 46.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ รอยละ
51.00 มีรายไดอยูระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดือน รอยละ 41.00 มีความสัมพันธกับผูปวย
มากที่สุดคือ เปนบิดา มารดา รอยละ 48.00 โรคที่ผูปวยเขารับการรักษาสวนใหญเปนโรคระบบ
ทางเดินหายใจ รอยละ 42.00 มีความรุนแรงของโรคระดับรุนแรงมาก (4A) ทั้งหมด รอยละ100
และ สวนใหญไมเคยมีประสบการณการเขารับการบริการในหองผูปวยหนัก รอยละ 61.00 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูรับบริการจําแนกตามขอมูลทั่วไป (n=100)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน ( คน )
รอยละ
เพศ
ชาย
46
46.00
หญิง
54
54.00
อายุ ( ป )
< 30
16
16.00
30-39
28
28.00
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ขอมูลทั่วไป

40-49
>50
x̄ = 41.64, S.D. = 10.44
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย,หยา,แยก
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจาง
คาขาย
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รายไดตอเดือน (บาท)
< 5000
5000-10000
>10000
x̄ = 9200, S.D. = 10217.36
ความสัมพันธกับผูปวย
บิดา มารดา
พี่ชาย นองชาย
พี่สาว นองสาว
ลุง ปา
บุตร
สามี,ภรรยา

จํานวน ( คน )
33
23

รอยละ
33.00
23.00

19
78
3

19.00
78.00
3.00

5
46
11
20
7
9

5.00
46.00
11.00
20.00
7.00
9.00

51
22
15
12

51.00
22.00
15.00
12.00

40
41
19

40.00
41.00
19.00

48
5
4
8
22
13

48.00
5.00
4.00
8.00
22.00
13.00
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ขอมูลทั่วไป
โรคที่ผูปวยเขารับการรักษา
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคตอมไรทอ
โรคทางระบบประสาท
โรคอื่น ๆ
ความรุนแรงของโรค
รุนแรงระดับ 4A
ประสบการณการเขารับบริการในหองผูปวยหนัก
เคย
ไมเคย

จํานวน ( คน )

รอยละ

42
29
9
10
10

42.00
29.00
9.00
10.00
10.00

100

100.00

39
61

39.00
61.00
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2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการ
ความพึงพอใจดานบุคลากร
ผลการศึกษาพบวาภาพรวมของการใหบริการอยูในระดับมาก (x̄ = 2.77, SD = .390 )
มีความพึงพอใจเจาหนาที่แตงกายสะอาดเรียบรอยมากที่สุด (x̄ = 2.94, SD = .230) มีความพึง
พอใจเจาหนาที่ตอนรับมีอัธยาศัยดี (x̄ = 2.72, SD = .490) และยิ้มแยมแจมใสพูดจาสุภาพขณะ
ใหบริการนอยที่สุด (x̄ = 2.74, SD = .440) ดังแสดงในตารางที่ 2.1
ความพึงพอใจดานคุณภาพการบริการ
ผลการศึกษาภาพรวมดานคุณภาพการบริการพบวาความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x̄ =
2.50, SD = .590) มีความพึงพอใจมากที่สุดคื อการอธิบายถึงสภาพ สภาวะแทรกซอนที่อาจ
เกิดขึ้นอยางเพียงพอตอการตัดสินใจในการรักษา(x̄ = 2.57, SD = .600 ) และการใหคําแนะนํา/
การปฏิบัติตัวหลังการรักษาอยางชัดเจนเปนที่เขาใจ (x̄ =2.57, SD = .570) สวนระดับความพึง
พอใจนอยที่สุดคือระยะเวลากอนเขาเยี่ยม (x̄ = 2.29, SD = .530 ) การอธิบายถึงผลการตรวจ
การวินิจฉัยโรคอยางชัดเจนเปนที่เขาใจ (x̄ = 2.56, SD = .59) และการอธิบายถึงการเลือกการ
รักษาและรายละเอียดวิธีการรักษาอยางเพียงพอตอการตัดสินใจในการรักษา (x̄ = 2.54, SD =
.57)ดังแสดงในตารางที่ 2.2
ความพึงพอใจดานสถานที่/อุปกรณ
ผลการศึกษาภาพรวมด านสถานที่/ อุป กรณพบวามีความพึงพอใจระดับ มาก (x̄ =
2.52, SD = .540 ) ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือเครื่องมือ/อุปกรณสําหรับตรวจ
รักษามีเพียงพอและพรอมใช (x̄ = 2.79, SD = .400) เตียงนอนผูปวยสะอาดเรียบรอย (x̄ =
2.70, SD = .0.50) สถานที่ใหบริการมีความสะอาดเปนระเบียบ (x̄ = 2.59, SD = .570) บริเวณ
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ที่นั่งรอเยี่ยมมีความสะอาดสะดวกสบายและเพียงพอ (x̄ = 2.43, SD = .530) ความพึงพอใจ
นอยที่สุดคือมีหองน้ําใหบริการอยางเพียงพอ สะอาดสะดวก สบาย อยูในระดับปานกลาง (x̄ =
2.09, SD = .75) ดังแสดงในตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.1 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจรายขอของกลุมตัวอยางดานบุคลากรผู
ใหบริการ (n=100)
ลําดับ
บุคลากรผูใหบริการ
คาเฉลี่ย S.D. ระดับความ
ที่
พึงพอใจ
1. เจาหนาที่ที่ใหการตอนรับมีอัธยาศัยดี
2.72
.490
มาก
2. เจาหนาที่แตงกายสะอาดเรียบรอย
2.94
.230
มาก
3. เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใสพูดจาสุภาพขณะใหบริการ 2.74
.440
มาก
4. เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการใหบริการ
2.77
.420
มาก
รวม
2.77
.390
มาก
ตารางที่ 2.2 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจรายขอของกลุมตัวอยางดานคุณภาพการ
บริการ (n=100)
ลําดับ
คุณภาพการบริการ
คาเฉลี่ย S.D. ระดับความ
ที่
พึงพอใจ
1. ระยะเวลารอคอยกอนเขาเยี่ยมในครั้งนี้เหมาะสม
2.29 .530 ปานกลาง
2. การอธิบายถึงผลการตรวจ การวินิจฉัยโรคอยาง
2.56 .590
มาก
ชัดเจนเปนที่เขาใจ
3. การอธิบายถึงสภาพของโรค สภาวะแทรกซอนที่
2.57 .600
มาก
อาจเกิดขึ้นอยางเพียงพอตอการตัดสินใจในการ
4. รักษา
2.54 .570
มาก
การอธิบายถึงการเลือกการรักษาและรายละเอียด
วิธีการรักษาอยางเพียงพอตอการตัดสินใจใน
5. การรักษา
2.50 .590
มาก
การอธิบายถึงระยะเวลาและคาใชจายในการรักษา
6. อยางเพียงพอตอการตัดสินใจในการรักษา
2.57 .570
มาก
การใหคําแนะนํา/การปฏิบัติตัวหลังการรักษาอยาง
ชัดเจนเปนที่เขาใจ
รวม
2.50 .570
มาก
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ตารางที่ 2.3 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจรายขอของกลุมตัวอยางดานสถานที่/อุปกรณ
(n=100)
ลําดับ
สถานที/่ อุปกรณ
คาเฉลี่ย S.D. ระดับความ
ที่
พึงพอใจ
1. บริเวณที่นั่งรอเยี่ยมมีความสะอาด
2.43
.530
มาก
สะดวกสบายและเพียงพอ
2. มีหองน้ําใหบริการอยางเพียงพอสะอาด
2.09
.750
ปานกลาง
สะดวกสบายและเพียงพอ
3. สถานที่ใหบริการมีความสะอาดเปนระเบียบ 2.59
.570
มาก
4. เตียงนอนผูปวยสะอาดเรียบรอย
2.70
.500
มาก
5. เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับตรวจรักษามี
2.79
.400
มาก
เพียงพอและพรอมใช
มาก
รวม
2.52
.540
3. การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการ
3.1 เพศ
ผลการศึ กษา พบว า ผู รั บ บริ การเพศหญิง และเพศชายมีความพึงพอใจ ในสั ดส ว น
ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 76.1 และ 75.9 ตามลําดับ เมื่อทดสอบความสัมพันธ พบวา เพศไมมี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางเพศกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการหองผูปวยหนัก
เพศ
ระดับความพึงพอใจ
รวม
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
ชาย
35 (76.1)
11 (23.9)
46 (100.0)
หญิง
41 (75.9)
13 (24.1)
54 (100.0)
รวม
76 (76.0)
24 (24.0)
100 (100.0)
X2 = 0.00, df = 1, p = 1.000
3.2 อายุ
ผลการศึกษา พบวา ผูรับบริการที่มีอายุ มากกวา 40 ป มีความพึงพอใจในสัดสวนที่
เทากันกับผูที่มีอายุนอยกวา 40 ป คือ รอยละ 76.0 เมื่อทดสอบความสัมพันธ พบวา อายุไมมี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางอายุกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการหองผูปวยหนัก
อายุ
ระดับความพึงพอใจ
รวม
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
< 40 ป
38 (76.0)
12 (24.0)
50 (100.0)
ตั้งแต 40 ปขึ้นไป
38 (76.0)
12 (24.0)
50 (100.0)
รวม
76 (76.0)
24 (24.0)
100 (100.0)
2
X = 0.00, df = 1, p = 1.000
3.3 สถานภาพ
ผลการศึกษา พบวา ผูรับบริการที่มีสถานภาพคูมีความพึงพอใจมากกวาผูที่มีสถานภาพ
สมรสอื่น ๆ คือ รอยละ 78.2 เมื่อทดสอบความสัมพันธ พบวา สถานภาพไมมีความสัมพันธกับ
ระดับความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางสถานภาพกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการหองผูปวยหนัก
สถานภาพ
ระดับความพึงพอใจ
รวม
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
เดี่ยว
15 (68.2)
7 (31.8)
24 (100.0)
คู
61 (78.2)
17 (21.8)
76 (100.0)
รวม
76 (76.0)
24 (24.0)
100 (100.0)
X2 = 0.476, df = 1, p = 0.490
3.4 ระดับการศึกษา
ผลการศึกษา พบวา ผูรับบริการที่มีการศึกษาไดเรียนหนังสือมีความพึงพอใจมากกวาผู
ที่ ไม ได เ รี ย นหนั งสื อคื อ ร อยละ 76.8 เมื่ อทดสอบความสั ม พัน ธ พบวา ระดับ การศึก ษาไม มี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการหอง
ผูปวยหนัก
ระดับการศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
รวม
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
เรียนหนังสือ
73 (76.8)
22 (23.2)
24 (100.0)
ไมไดเรียนหนังสือ
3 (60.0)
2 (40.0)
5 (100.0)
รวม
76 (76.0)
24 (24.0)
100 (100.0)
2
X = 0.00, df = 0, p = 0.591
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3.5 อาชีพ
ผลการศึกษา พบวา ผูรับบริการที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความพึงพอใจมากกวาผู
ที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ คือรอยละ 80.4 เมื่อทดสอบความสัมพันธ พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธ
กับระดับความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการหองผูปวยหนัก
อาชีพ
ระดับความพึงพอใจ
รวม
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
เกษตรกรรม
41 (80.4)
10 (19.6)
51 (100.0)
ไมใชเกษตรกรรม
35 (71.4)
14 (28.6)
49 (100.0)
รวม
76 (76.0)
24 (24.0)
100 (100.0)
2
X = 0.664, df = 1, p = 0.415
3.6 รายได
ผลการศึกษา พบวา ผูที่มีรายไดนอยกวา 10,000 บาทมีความพึงพอใจมากที่สุดคือรอย
ละ 78.0 เมื่อทดสอบความสัมพันธ พบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ ดัง
แสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ความสัมพันธระหวางรายไดกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการหองผูปวยหนัก
รายได
ระดับความพึงพอใจ
รวม
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
<10,000 บาท
64 (78.0)
18 (22.0)
82 (100.0)
ตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป
12 (66.7)
6 (33.3)
18 (100.0)
รวม
76 (76.0)
24 (24.0)
100 (100.0)
2
X = 0.00, df = 0, p = 0.363
3.7 ความสัมพันธกับผูปวย
ผลการศึกษา พบวา ผูรับบริการที่เปนบิดา,มารดา ของผูปวย มีความพึงพอใจมากกวาผู
ที่ มีความสั มพั น ธ อื่น ๆ กั บ ผู ป ว ย ในสั ดส ว นที่ใกลเคีย งกั น คือรอยละ 81.2 และ 71.2 เมื่อ
ทดสอบความสัมพันธ พบวา ความสัมพันธของผูมารับบริการกับผูปวยไมมีความสัมพันธกับระดับ
ความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ความสัมพันธระหวางผูมาเยี่ยมผูปวยกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
หองผูปวยหนัก
ความสัมพันธกับผูปวย
ระดับความพึงพอใจ
รวม
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
บิดา,มารดา
39 (81.2)
9 (18.8)
48 (100.0)
ไมใชบิดา,มารดา
37 (71.2)
15 (28.8)
52 (100.0)
รวม
76 (76.0)
24 (24.0)
100 (100.0)
X2 = 0.896, df = 1, p = 0.344
3.8 โรคที่เจ็บปวย
ผลการศึกษา พบวา ผูรับบริการที่มีความเกี่ยวของกับผูปวยโรคที่ไมเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจมีความพึงพอใจมากกวา ผูรับบริการที่มีความเกี่ยวของกับผูปวยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ ในสัดสวนใกลเคียงกัน คือรอยละ 77.6 และ 73.8 เมื่อทดสอบความสัมพันธ พบวา โรคที่
เจ็บปวยไมมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ความสัมพันธระหวางโรคที่เจ็บปวยกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการหอง
ผูปวยหนัก
โรคที่ผูปวยเขารับการรักษา
ระดับความพึงพอใจ
รวม
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
31 (73.8)
11 (26.2)
42 (100.0)
ไมใชโรคระบบทางเดินหายใจ
45 (77.6)
13 (22.4)
58 (100.0)
รวม
76 (76.0)
24 (24.0)
100 (100.0)
2
X = 0.040, df = 1, p = 0.842
3.9 ความรุนแรงของโรค
ผลการศึกษา พบวา ผูรับบริการที่มีความเกี่ยวของกับผูปวยโรคที่มีความรุนแรงระดับ
4A มีความพึงพอใจมากที่สุดคือรอยละ 76.0 เมื่อทดสอบความสัมพันธ พบวา โรคที่เจ็บปวยไมมี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ความสัมพันธระหวางความรุนแรงของโรคที่เจ็บปวยกับระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการหองผูปวยหนัก
ความรุนแรงของโรค
ระดับความพึงพอใจ
รวม
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
รุนแรงระดับ 4A
76 (76.0)
24 (24.0)
100 (100.0)
ไมใชระดับ4A
0
0
0
รวม
76 (76.0)
24 (24.0)
100 (100.0)
X2 = 0, df = 0, p = 0
3.10 ประสบการณที่มารับบริการ
ผลการศึ กษา พบวา ผูรับบริการที่เคยมารั บบริการ มีความพึงพอใจมากกวาผูที่ มารับ
บริการครั้งแรก คือรอยละ 94.9 เมื่อทดสอบความสัมพันธ พบวา ประสบการณในการรับบริการมี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001) ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ความสัมพันธระหวางประสบการณที่มารับบริการกับระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการหองผูปวยหนัก
ประสบการณที่มา
ระดับความพึงพอใจ
รวม
รับบริการ
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
เคย
37 (94.9)
2 (5.1)
39 (100.0)
ไมเคย
39 (63.9)
22 (36.1)
61 (100.0)
รวม
76 (76.0)
24 (24.0)
100 (100.0)
X2 = 10.845, df = 1, p = 0.001
อภิปรายผล
ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ความพึงพอใจ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (x̄
= 2.72, S.D. = .490) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอมากที่สุด ใน
เรื่องเจาหนาที่แตงกาย สะอาด เรียบรอย มีความสะอาด เรียบรอย เครื่องมือ หรืออุปกรณ
สํ า หรั บ การตรวจรั ก ษามี ค วามสะอาด ปลอดภั ย อธิ บ ายได ว า บุ ค ลากรในหน ว ยงานห อ ง
ผูปวยหนัก ใหความสําคัญกับความสะอาด เรียบรอย ทั้งดานตัวบุคคล สถานที่ และวัสดุอุปกรณ
นอกจากนั้น ในปจจุบันหนวยงานหองผูปวยหนัก โรงพยาบาลมุกดาหาร ไดรับรองคุณภาพการ
บริการบันไดขั้นที่ 2 จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ซึ่งตอง
รับการประเมินทุก 6 เดือน ทําใหหนวยงานหองผูปวยหนักตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการทันตกรรมในเครือขายระดับปฐมภูมิ
ศูนยแพทยทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ของ ประพิณทิพย หมื่นนอย การศึกษาความ
พึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการฝายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
รอยเอ็ด ของเสาวคนธ โพธิสาร (2550: 31) และแตดวยขอจํากัดบางประการ ทําใหกลุมตัวอยาง
มี ค วามพึ ง พอใจน อ ยในเรื่ อ ง ระยะเวลารอคอยก อ นเข า เยี่ ย ม อธิ บ ายได ว า เนื่ อ งจากห อ ง
ผูปวยหนักเปนหอผูปวยปด ไมไดใหญาติเฝาตลอด จะเปดใหญาติเขาเยี่ยมเปนเวลา ตองดูแล
ผูปวยที่อยูในระยะวิกฤตที่มีพยาธิสภาพของโรครุนแรงแตกตางกัน มีภาระงานปริมาณมากกวา
หอผูปวยสามัญทั่วไป และเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค ทําใหตองจํากัดเวลาและ
บุคคลในการเขาเยี่ยม ในบางครั้งญาติอาจมาไมตรงกับเวลาที่อนุญาตใหเขาเยี่ยมได
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
จากผลการศึกษาพบวา ผูรับบริการที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน คือ
เทากันรอยละ 76.00 แสดงวาตองการขอมูลไมตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูรับบริการหรือญาติ
ที่ดูแลผูปวยสวนใหญอยูในสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร และพื้นที่เดียวกันมีโอกาสไดรับขอมูล
ขาวสารเดียวกัน ทําใหมีความสามารถในการคนควา หาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ใกลเคียงกัน และ
อาจเนื่องมาจากผูมารับบริการหรือญาติไดรับขอมูลดานการรักษาพยาบาลและการอํานวยความ
สะดวก ตั้งแตแรกเขารับบริการในหองผูปวยหนัก ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของแอนเดอรสัน
(Anderson,1980) ที่พบวาอายุเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความรูสึกนึกคิดของบุคคล เมื่อมีอายุ
มากขึ้น บุคคลจะพัฒนาดานความคิดมากขึ้นและจากประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับจะทําใหเกิด
การเรียนรู ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ผูที่ไดเรียนหนังสือมีความพึงพอใจในการใหบริการมากกวาผูที่ไมไดเรียนหนังสือ รอย
ละ 76.80 สามารถอธิบายไดวา ระดับการศึกษามีผลตอความพึงพอใจแตกตางกัน เนื่องจากผูที่
สามารถอานหนังสือไดมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารและสามารถเขาใจในคําอธิบายหรือแนะนํา
ของบุ ค ลากรทางการแพทย ไ ด เ ร็ ว กว า ผู ที่ ไ ม ไ ด เ รี ย นหนั ง สื อ สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาที่ ว า
การศึกษาทําใหบุคคลมีความเจริญงอกงามทางสติปญญา มีความรอบรู มีเหตุผลและใฝรูมากขึ้น
มีโอกาสรับรูขาวสารตาง ๆ ทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ที่เรียนรูไดมาก (Pender, 1982)
ผูรับบริการหรือญาติท่ีมีอาชีพ หรือรายไดตางกันตองการขอมูลใกลเคียงกันคือ อาจ
เนื่องมาจากญาติไดรับขอมูลดานการรักษาพยาบาล และการอํานวยความสะดวก ตั้งแตแรกเขา
รับบริการในหองผูปวยหนักและจากระบบบริการสุขภาพถวนหนา ทําใหผูปวยมีสิทธิ ในการ
รักษาโดยไมเสียคาใชจาย ทําใหความกังวลของญาติไมแตกตางกัน ซึ่งสงผลตอความตองการ
ขอมูล เพราะเมื่อเรามีความกังวล เราจะตองการขอมูล เพื่อคลายความกังวลนั้น ๆ พบวาสวน
ใหญ ป ระกอบเกษตรกรรม และไม ใช เ กษตรกรรม รอยละ 80.4 และร อยละ 71.4 มี ร ายได
<10000 บาท/เดือน และ ≥10000 บาท/เดือน รอยละ 78.0 และ รอยละ 66.7 ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาที่วา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริการรักษาพยาบาลโดยใชบัตร
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ประกันสุขภาพที่สถานีอนามัยของผูนําชุมชน (สุพล สังวันดี, 2540: 31-59) และไมสอดคลองกับ
การศึกษาที่วา การที่ครอบครัวประกอบอาชีพที่มีรายไดสูง ยอมมีโอกาสแสวงหาขอมูลและสิ่ง
อํานวยความสะดวกแกตนเอง สวนครอบครัว ที่ป ระกอบอาชี พที่ มีร ายไดน อย ตองเผชิญกั บ
ปญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อญาติเจ็บปวยเขาโรงพยาบาล (ฉันทนา ผองคําพันธุ, 2537)
จากผลการศึกษาพบวา บิดา มารดา มีบทบาทในการมาเยี่ยมผูปวยวิกฤตมากที่สุด รอย
ละ81.20 และบุคคลที่มีสถานภาพสมรส คู มีความพึงพอใจในการบริการมากถึงรอยละ 78.20
สามารถอธิบายไดวา ความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว ไมวาจะเปนบิดา มารดา สามี ภรรยา
หรื อความสั มพั น ธ ในบทบาทอื่ น ๆ ย อมมีบ ทบาทสําคัญ ตอผูปว ยเมื่อมีส มาชิกในครอบครั ว
เจ็บปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเจ็บปวยในภาวะวิกฤต เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย บุคคล
ในครอบครัวมักมีความโกรธ เสียใจ รูสึกผิด คับของใจ กลัว วิตกกังวล และยังมีความหวังแต
บางครั้งอาจรูสึกหมดหวังไดเชนกัน ปฏิกิริยาของครอบครัวตอความเจ็บปวยในภาวะวิกฤตนั้น
บางครั้งอาจแสดงพฤติกรรมออกมาหลายรูปแบบ เชน รองไห ใหความปกปองผูปวยมากเกิน
ความจําเปน ปฏิเสธไมยอมรับความเจ็บปวยที่เกิดขึ้น เปนตน (จุฑามาศ ปญญจะวิสุทธิ์ และ
คณะ, 2535:7) สอดคลองกับการศึกษาที่วาการที่สมาชิกในครอบครัวเจ็บปวยทําใหสมาชิกใน
ครอบครัวเกิดความวิตกกังวลตองการมาเยี่ยม สอบถามอาการ ใหกําลังใจผูปวย (รุจา ภูไพบูลย,
2534) ดังการศึกษาของทอมสัน (Thomson, 1990) ที่พบวามารดาตองการไดรับการอธิ บาย
บอกเลาอยางชัดเจน เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอผูปวยไดอยางถูกตอง และสติลเวลล
(Stillwell, 1984) ศึกษาความตองการของญาติผูปวยภาวะวิกฤตพบวาญาติตองการเห็นผูปวย
บอยครั้ง และเขาเยี่ยมผูปวยไดตลอดเวลาและอยูใกลชิดผูปวย มีสวนรวมในการชวยเหลือผูปวย
(Daley, 1984)
ผูรับบริการหรือญาติที่มีการรับรูความรุนแรงของโรคตางกัน โดยญาติผูปวยที่มีความ
รุนแรงของโรคมากที่สุด (4A) มีความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 100.0 เนื่องจากกลุมตัวอยางที่
เก็บขอมูลทั้งหมดเปนญาติของผูปวยที่มีความรุนแรงของโรคระดับ 4A และอาจเนื่องมาจากญาติ
ผูปวยไดรับขอมูลดานการรักษาพยาบาล และการอํานวยความสะดวกตั้งแตแรกเขารับบริการใน
หองผูปวยหนัก และดวยความเปนหวงในตัวผูปวย ไมวารับรูวาตัวผูปวยมีอาการอยางไร ก็มี
ความตองการขอมูลเหมือนกัน ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษา ที่กลาววาการรับรูถึงความรุนแรง
ของโรคที่เกิดจากการประเมินสถานการณของมารดา ที่มีตอการเจ็บปวยของบุตรที่แตกตางกัน
ทําใหมารดามีความตองการแตกตางกันได (วิมลวัลย วโรฬาร, 2535)
จากผลการศึกษาพบวา จํานวนครั้งที่มารับบริการมีความสัมพันธตอความพึงพอใจอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ อธิบายไดวา ผูรับบริการที่มีประสบการณในการเขารับบริการมีความพึง
พอใจมากกวาผูที่เขารับบริการเปนครั้งแรก เนื่องจาก ขณะเขารับบริการไดรับขอมูลขาวสารมา
ตลอดเวลาและตอเนื่องทําใหมีประสบการณเดิมซ้ํา ๆ เพราะขอมูลขาวสารที่ใหคําแนะนําแก
ญาติสวนใหญเปนขอมูลเดิม ทําใหผูรับบริการมีความรู ความเขาใจในระเบียบตาง ๆ และการ
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ปฏิบัติตัวมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการศึกษาที่วา จํานวนครั้งของการรับบริการมีผลตอความพึง
พอใจ โดยผูมารับบริการ 1-4 ครั้งในปที่ผานมามีความพึงพอใจมากกวาผูที่มารับบริการตั้งแต 4
ครั้งขึ้นไป (อารมณ อินทเจียว, วนิดา ปรียาศักดิ์, 2541: 167-172 )
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย พบวา ผูรับบริการในหนวยงานหองผูปวยหนัก มีความพึงพอใจนอย ใน
เรื่องบุคลากรยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ ระยะเวลารอคอยกอนเขาเยี่ยม และมีหองน้ําใหบริการ
อยางเพียงพอ สะอาดสะดวก สบาย ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. เนื่องจากบุคลากรที่ใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยวิกฤต ตองมีความเรงดวน ทํางาน
แขงกับเวลาเพื่อชวยเหลือผูปวยใหพนระยะวิกฤตของชีวิต อาจทําใหเจาหนาที่มีบุคลิกภาพเครง
ขรึม ไมยิ้มแยมแจมใส หรือพูดจามาสุภาพ ควรจัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธใหขอมูลผูปวยใน
ขณะที่ ญ าติ เ ข า เยี่ ย มโดยเฉพาะในแต ล ะผลั ด เวร หรื อ จั ด ให มี กิ จ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ ลด
ความเครียดแกเจาหนาที่ที่ขึ้นปฏิบัติงาน
2. ควรยืดหยุนระยะเวลาในการเข าเยี่ยม หรือเปดโอกาสให ญาติ เข าเยี่ย มผูป ว ยที่ มี
อาการรุนแรง หรือผูปวยในระยะสุดทาย เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
3. เนื่องจากหนวยงานหองผูปวยหนักมีพื้นที่ในการใหบริการจํากัด ทําใหไมสามารถมี
หองน้ําใหบริการญาติอยูในชั้นเดียวกันกับหอผูปวย ซึ่งหองน้ําที่ใหบริการญาติจะอยูในชั้นลาง
ของหอผูปวย ควรจัดทําคูมือปฐมนิเทศดานการรักษาพยาบาล ระเบียบการเยี่ยม/ระเบียบปฏิบัติ
ใหขอมูลตําแหนงสถานที่ตาง ๆ เชน เรือนพักญาติ หองน้ํา โรงอาหาร รานคาสวัสดิการ
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ปจจัยที่มีความสัมพันธและรวมทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุ
ในจังหวัดอุบลราชธานี
The factors relating and predicting to accidental preventive
behaviors among the elderly in Ubon Ratchatani province
มนพัทธ อารัมภวิโรจน 1
Monnapat Arumwiroj1
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธและ
ความสามารถในการรวมกันทํานายของ ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกัน การรับรูภาวะ
สุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การสนับสนุนของครอบครัว การไดรับ
บริการทางการแพทยและสาธารณสุขตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุในจังหวัด
อุบลราชธานี กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ จํานวน 290 คน โดยใชสูตรของ Lemeshow et al.
(2006.) ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เก็บรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสัมภาษณและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบความแตกตาง
และหาความสั ม พั น ธ ด ว ยสถิ ติ เ ชิ ง วิ เ คราะห คื อ T-test One way ANOVA Pearson’s
correlation และ Stepwise Multiple Regression Analysis ผลการวิจัยพบวา 1. ผูสูงอายุมี
ความรู เ กี่ ย วกั บ อุ บั ติเ หตุ และการป องกั น อยู ในระดับสูง คิดเปน รอยละ 85.2 พฤติ กรรมการ
ป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ การสนั บ สนุ น ของครอบครั ว และการได รั บ บริ ก ารทางการแพทย แ ละ
สาธารณสุข อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 2.596, S.D. = 0.651) (𝑥𝑥̅ = 2.833, S.D.=0.461) และ(𝑥𝑥̅ =
2.731, S.D.=0.607) ตามลําดับ สวนการรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
ร า งกาย อยู ใ นระดั บ ปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 1.998, S.D. = 0.478) 2. ผู สู ง อายุ ที่ มี เ พศ อายุ โรค
ประจํ าตั ว และประสบการณ การเกิ ดอุ บั ติเ หตุที่ตางกัน มีพฤติกรรมการปองกัน อุบัติเหตุไม
แตกต า งกั น (p>0.05) ส ว นผู สู งอายุ ที่ มี กิ จ กรรมประจํ าวัน ต างกั น มี พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น
อุบัติเหตุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูสูงอายุที่มีกิจกรรมประจําวัน
ทํางานบานมีระดับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด (𝑥𝑥̅ = 2.899, S.D. =0.165) 3. ความรู
เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกัน การรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
ร า งกาย การสนั บ สนุ น ของครอบครั ว การได รั บ บริ ก ารทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(r = .411, .204, .387และ .291ตามลําดับ) 4. ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกัน การรับรู
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ภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การสนับสนุนของครอบครัว การ
ได รั บ บริ การทางการแพทย และสาธารณสุ ข เปน ตัว แปรที่มีความสัมพัน ธในรูป เชิงเส น และ
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุ ไดรอยละ 40.2 (R2 = .402)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ, ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกัน, พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
Abstract
The study is a descriptive design. The purposes of this research were to investigate
the relationship and identify the knowledge of accident and accidental prevention,
perceived health status and acceptance of physical change due to aged, family support,
receiving of medical services as predictors of the elderlies accidental preventive behaviors.
There were totally 290 elderly volunteers enrolled into the study from Multi-Stage Random
Sampling technique. The sample size was calculated via Lemeshow equation. Data were
collected by interviewing questionnaire and analyzed by descriptive analysis, T-test, One
way ANOVA, Pearson’s correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis. The study
results showed that 1. The knowledge of accident and accidental prevention was at a high
level 85.2%, the accidental preventive behaviors, family support, receiving of medical
services were at a high level (𝑥𝑥̅ = 2.596, S.D. = 0.651) (𝑥𝑥̅ = 2.833, S.D.=0.461) and (𝑥𝑥̅ =
2.731, S.D.=0.607) respectively, and the perceived health status and acceptance of physical
change due to aged was at a moderate level (𝑥𝑥̅ = 1.998, S.D. = 0.478). 2. There was
differences in the elderlies accidental preventive behaviors as classified by type of daily
activities with a statistical significance of 0.05. Moreover, there were no differences among
the other variables. 3. The knowledge of accident and accidental prevention, perceived
health status and acceptance of physical change due to aged, family support, receiving of
medical services were significantly relevant to accidental preventive behaviors with positive
values (r = .411, .204, .387 and .291 respectively) 4. The knowledge of accident and
accidental prevention, perceived health status and acceptance of physical change due to
aged, family support, receiving of medical services were significant linear correlation capable
of predicting the elderlies accidental preventive behaviors at the percentage of 40.2 (R2 =
.402) with a statistical significance of 0.05. Conclusively, the study results can be applied for
a health promotion design in the accidental preventive behaviors among the elderly.
Keywords: The elderly, Knowledge of accident and accidental prevention,
Accidental preventive behaviors
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บทนํา

การเกิดอุบัติเหตุในผูสูงอายุมีสาเหตุจากความเสื่อมและการถดถอย อีกทั้งจากโรคภัยไข
เจ็ บ เป น ผลให การทํ า งานของอวั ย วะต า ง ๆ ลดลง ระบบประสาทสัมผัส เสื่อมรว มกับ ป จ จั ย
สิ่งแวดลอม เชนแสงสวางไมเพียงพอ พื้นไมเรียบ เปยกลื่น เสื้อผาที่สวมใสรุมราม รองเทาที่ไม
กระชั บ และผลข า งเคี ย งของยาที่ รั บ ประทาน การใหการดูแลรักษาหากไมถูกตองเหมาะสม
ทันทวงที จะทําใหผูสูงอายุที่ไดรับอุบัติเหตุมีอาการรุนแรงขึ้น (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2557) ดังที่
นายแพทยสุทร บวรรัตนเวช ผูอํานวยการใหญศูนยอุบัติเหตุและออรโธปดิกส ในเครือบริ ษัท
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) หรือ BDMS และผูอํานวยการอาวุโสศูนยกระดูกและขอ
กรุงเทพ กลาววา “ผูสูงอายุเปนวัยหนึ่งที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูง ซึ่งเปนสาเหตุของ
การเสี ย ชี วิ ต สู งเป น อั น ดั บสองของประเทศ รองจากการเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากที่สุดลวนเกิดขึ้นภายในบานทั้งสิ้น” (กรมสุขภาพจิต, 2560)
การรั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพของตนเอง (perceived health status) และการยอมรั บ ถึ ง
สถานการณการเปลี่ยนแปลงจากความเสื่อมของสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ใน
รางกาย เปนพื้นฐานที่จะกระตุนใหเกิดการกระทําที่เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดพฤติ กรรม
สุขภาพของผูสูงอายุ เปนองคประกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล ทําให
บุคคลมีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอยางจริงจังเมื่อปฏิบัติแลวทําใหเกิดความสุขและมีภาวะ
สุขภาพที่ดีขึ้นจึงเปนแรงผลักดันทําใหบุคคลรับรูถึงคุณคาของการมีสุขภาพดี (Pender :1996
อางถึงใน มนพัทธ อารัมภวิโรจน, 2557)
แรงสนับสนุนทางสังคมในดานอารมณจิตใจ ดานวัตถุสิ่งของ และดานขอมูลขาวสารที่
ผูสูงอายุไดรับจากบุคคลในครอบครัว ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคา เปนสวนหนึ่งของ
สังคม สงผลใหมีความสามารถเผชิญกับปญหาและสามารถดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพไดดียิ่งขึ้น
(Schaefer :1981 อางถึงใน นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ, 2559)
การบริการทางการแพทยและสาธารณสุขเปนการจัดบริการระดับตน โดยมุงเนนให
ประชาชนชวยเหลือตนเองในดานความตองการพื้นฐานของชีวิต ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
วางแผนและดํ า เนิ น งาน โดยเน น การส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรค บริ ก ารที่ ก ระทรวง
สาธารณสุ ข ได จั ด ให แ ก ผู สู ง อายุ ได แ ก การจั ด ทํ า บั ต รประจํ า ตั ว ผู สู ง อายุ เ พื่ อ ใช ใ นการ
รักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา การจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ การจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ การบริการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตน การเยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่บาน การจัดใหบริการกับผูสูงอายุทั้งดาน
ความรู ขอมู ล ข า วสารที่ เ ป น ประโยชน และวิ ธี การปฏิบัติตัว ที่ถู กต อง เพื่อเปน การกระตุ น ให
ผูสูงอายุใหความสนใจดูแลตนเองไดดีมากยิ่งขึ้น (ฐิติมา คุมสืบสาย, 2550)
การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) หมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้น
ไปที่อยูจริงในพื้นที่ตอประชากรทุกชวงอายุในพื้นที่เดียวกันในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ
10 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไปที่อยูจริ งในพื้ นที่ ตอประชากรทุ กชวงอายุใ นพื้ น ที่
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เดียวกันในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 7 ขึ้นไป จากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศ
ไทยของกรมการปกครองพบวา จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดที่มีจํานวนผูสูงอายุมากเปนลําดับ
ตนของประเทศ ติด 1 ใน 5 ของจังหวัดที่มีประชากรผูสูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย มีจํานวน
ผูสูงอายุท้ังหมด 244,132 คน ตอจํานวนประชากรทั้งหมด 1,805,300 คน (กรมการปกครอง,
2560) คิดเปนรอยละ 13.52 จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาจังหวัดอุบลราชธานีไดกาวเขาสู
สังคมผูสูงอายุอยางแทจริงแลว
จากความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่กลาวแลวขางตน ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญใน
การสงเสริมพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุ รวมทั้งผูวิจัยปฏิบัติงานและมีภูมิลําเนา
อยูในจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยในเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุและการปองกัน การรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การ
สนับสนุนของครอบครัว รวมทั้งการไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขวามีความสัมพันธ
และสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการเกิดอุบัติเหตุของผูสูงอายุไดหรือไมอยางไร
ทั้ ง นี้ ค าดว า ผลจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส ามารถนํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการพั ฒ นา การวางแผน
ดําเนินการเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการปองกันการเกิดอุบัติเหตุของผูสูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู สู งอายุ ในจั งหวั ดอุ บ ลราชธานีท่ีมี เพศ อายุ โรคประจําตัว กิจ กรรมประจํา วั น
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุแตกตางกัน
2. ความรู เ กี่ ย วกั บ อุ บั ติเ หตุ และการป องกัน การรับ รูภ าวะสุขภาพและการยอมรั บ
การเปลี่ยนแปลงของรางกาย การสนับสนุนของครอบครัว การไดรับบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี
3. ความรู เ กี่ ย วกั บ อุ บั ติเ หตุ และการป องกัน การรับ รูภ าวะสุขภาพและการยอมรั บ
การเปลี่ยนแปลงของรางกาย การสนับสนุนของครอบครัว การไดรับบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข เปนปจจัยที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุใน
จังหวัดอุบลราชธานี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดวามีปจจัยหลายอยางที่สงผลให เ กิ ด
อุบัติเหตุในผูสูงอายุ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุ ไดแก เพศ อายุ โรคประจําตัว กิจกรรมประจําวัน ประสบการณ
การเกิดอุบัติเหตุ และปจจัยอื่น ๆ ไดแก ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกัน การรับรูภาวะ
สุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การสนับสนุนของครอบครัว การไดรับ
บริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยใชแนวคิดการรับรูภาวะสุขภาพตนเองของ เพนเดอร
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(Pender, 1996) และโคชิเออร, เฮิรบ, เบอรแมน, เบริก (Kozier, Erb, Benan & Burke, 2000)
และแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่ผูสูงอายุไดรับจากบุคคลในครอบครัว ตามแนวคิดของเชฟ
เฟอร (Schaefer, 1981) มากําหนดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแสดงไวในแผนภูมิที่ 1
ตัวแปรตน
ขอมูลสวนบุคคล

ตัวแปรตาม

- เพศ
- อายุ
- โรคประจําตัว - กิจกรรมประจําวัน
- ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
- ความรูเกีย่ วกับอุบัติเหตุและการปองกัน
- การรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
- การสนับสนุนของครอบครัว
-ดานอารมณ
-ดานวัตถุ
-ดานขอมูลขาวสาร
- การไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
-การตรวจคัดกรองสุขภาพ
-การไดรับขอมูลขาวสาร
-การเยีย่ มบาน

พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของ
ผูสูงอายุ

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
เป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (Descriptive Research) รวบรวมข อมู ล ในระหวางเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2560–มิถุนายน พ.ศ.2561
ประชากรคือ ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยูใน
จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 244,132 คน จากทั้งหมด 25 อําเภอ 219 ตําบล 2,469 หมูบาน
กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ (Lemeshow et al., 2006.) ดังนี้
n =
Z2α / 2σ2 / d2
เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
Zα / 2= คามาตรฐานใตโคงปกติที่ระดับ 0.05 = 1.96
σ2 = คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุ
ที่ไดจากการศึกษานํารอง = 18.87
d = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของการสุมตัวอยาง มีคาเทากับ 0.50
แทนคาในสูตร
n = (1.96*1.96) (18.87) / (0.50*0.50)
n = 289.96
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ดังนั้น ขนาดตัวอยางเทากับ 290 คน โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Random Sampling) มีรายละเอียดขั้นตอนการสุมตัวอยางดังนี้
ขั้นที่ 1 แบงประชากรออกเปนกลุม (Cluster) โดยใชอําเภอทั้ง 25 อําเภอเปนหนวยใน
การสุม สุมมา 6 อําเภอคิดจากรอยละ 25 ของจํานวนทั้งหมด โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling) คืออําเภอเมืองอุบล อําเภอโขงเจียม อําเภอเดชอุดม อําเภอน้ํายืน อําเภอ
วารินชําราบ และอําเภอตาลสุม
ขั้นที่ 2 ใช ตํา บลและหมู บา นเป น หนวยในการสุม โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling) กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละตําบลจําแนกตามหมูบาน โดยใช
วิธีการเทียบอัตราสวน
ขั้นที่ 3 กํ า หนดตั ว ผู สู งอายุ โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
จากรายชื่อของประชากรผูสูงอายุในแตละหมูบานจนครบตามจํานวน รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามอําเภอและตําบลในจังหวัด
อุบลราชธานี
อําเภอ

ประชากร
ผูสูงอายุใน
อําเภอ (คน)
เมือง
24,781
โขงเจียม
2,573
เดชอุดม
15,371
น้ํายืน
4,118
วารินชําราบ
11,867
ตาลสุม
3,424
รวม

62,134

ตําบล

แจระแม
หวยยาง
เมืองเดช
ยาง
แสนสุข
สําโรง

ประชากร
ผูสูงอายุใน
ตําบล (คน)
1,183
665
3,107
531
1,372
328
7,186

หมูบาน

กลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุ (คน)

จํานวน
รอยละ

ทัพไทย
โพนแพง
เมืองเกา
ยางกลาง
คําเจริญ
นาโพธิ์

48
27
125
22
55
13

17
9
43
8
19
4

290

100

โดยมีเกณฑการคัดเขา (Inclusion Criteria) ดังนี้
1. ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
2. มีการรับรู และมีสติสัมปชัญญะดี ไมมีประวัติเปนโรคจิต โรคประสาท
การประเมินการรับรูของผูสูงอายุ เปนการทดสอบการรับรูวัน เวลา สถานที่ และบุคคล
ของผูสูงอายุ ถาผูสูงอายุสามารถตอบไดใน 8 ใน10 ขอ ใหดําเนินการเก็บขอมูลในสวนอื่น ๆ
ตอไป
3. ผลการประเมินความสามารถในการชวยตนเองโดยใชแบบประเมิน Barthel ADL
Index โดยระดั บ ของ Barthel ADL Index ต อ ง > 12 คะแนน แสดงว า ผู สู ง อายุ ส ามารถ
ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันได

50 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.2 April-June 2018

4. มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟง และสามารถตอบแบบสัมภาษณได
5. มีความยินดี และเต็มใจที่จะใหสัมภาษณ
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
งานวิจัยครั้งนี้ไดเสนอผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยราชธานีและไดทําการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางโดยจัดทําเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค
การศึ กษาวิ จั ย และการเก็ บ ข อมู ล โดยให กลุ มตัว อยา งเซ็น ยิ น ยอมเขา รว มการศึก ษาไว เ ป น
หลักฐาน และแจงใหทราบวาการใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามความสมัคร
ใจของกลุมตัวอยาง ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณของกลุมตัวอยางจะเปนความลับและจะไมถูก
เปดเผยเปนรายบุคคล ผูวิจัยจะเปนผูวิเคราะหขอมูลดวยตนเองและเปนการนําเสนอขอมูลใน
ภาพรวม จะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอกลุมตัวอยางทั้งดานรางกายและจิตใจ และกลุมตัวอยาง
สามารถถอนตัวได หากไมตองการมีสวนรวมในการศึกษาครั้งนี้โดยไมตองอธิบายเหตุผล และไม
มีผลกระทบตอการเขาถึงบริการสุขภาพหรือสิทธิประโยชนใด ๆ อันพึงไดรับทั้งสิ้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสัมภาษณมีทั้งหมด 6 สวน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของและจากการสัมภาษณผูสูงอายุ
ส ว นที่ 1 ข อมู ล ส ว นบุ คคล ได แก เพศ อายุ โรคประจําตัว กิจ กรรมประจําวัน และ
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน
5 ขอ
สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกัน จํานวน 12 ขอ ลักษณะเปนแบบ ถูก–
ผิด (dichotomous scale) ดัดแปลงจากทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุของวีรศักดิ์ เมืองไพศาล (2557)
สวนที่ 3 การรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกายผูสูงอายุ
จํานวน12 ขอ ลักษณะแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
ส ว นที่ 4 การสนั บ สนุ น ของครอบครั ว ด า นอารมณ ด า นวั ต ถุ ด า นข อ มู ล ข า วสาร
ดัดแปลงจากทฤษฎีของ Shaffer’s (1981) และแบบสัมภาษณของฐิติมา คุมสืบสาย (2550)
จํานวน 8 ขอ ลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
สวนที่ 5 การไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ดานการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ดานการไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน 8 ขอ ลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
ส ว นที่ 6 พฤติ กรรมการป องกั น อุ บั ติเหตุของผูสูงอายุ จํานวน 12 ข อ ลั กษณะแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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ความเที่ยงตรง (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ใชคาดัชนี Index
of Item Objective Congruence: IOC ทุกขอคําถามผานตามเกณฑที่ยอมรับไดคือ 0.7 ขึ้นไป
ความเชื่อมั่น (Reliability) นําแบบสัมภาษณไปทดลองใช (Try Out) กับผูสูงอายุ ใน
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 30 คน
ใชสูตร Kuder-Richardson :KR-20 ดานความรูเกี่ยวกับอุบั ติเหตุ และการป องกัน =
0.744 ใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ทดสอบในดาน
การรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย = 0.866
การสนับสนุนของครอบครัว = 0.848
การไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข = 0.786
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ = 0.798
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
2. วิ เ คราะห ร ะดั บ ของตั ว แปรโดยใช ค า เฉลี่ ย (Mean) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Diviation)
3. เปรียบเทียบความแตกตางโดยสถิติ t-test, One way ANOVA
4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยสถิติ Pearson’s Correlation
5. วิเคราะหปจจัยทํานายของตัวแปร โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
6. กําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (Level of Significance) เทากับ 0.05 เปน
เกณฑในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
ผูสูงอายุเปนเพศชายรอยละ 40 เพศหญิงรอยละ 60 สวนใหญเปนผูสูงอายุตอนตน คือ
อายุ ร ะหว าง 60–69 ป ร อยละ 54.5 ไม มีโ รคประจําตัว รอยละ 55.2 กิจ กรรมประจําวั น ของ
ผูสูงอายุสวนใหญอยูบานเฉย ๆ รอยละ 47.6 และไมเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุรอยละ
52.1
ผู สู งอายุ มีความรู เ กี่ ย วกั บ อุ บั ติเ หตุและการปองกัน อยูในระดับ สูงรอยละ 85.2 การ
สนับสนุนของครอบครัว และการไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅
= 2.833, S.D. = 0.461) และ (𝑥𝑥̅ = 2.731, S.D. = 0.607) ตามลํ า ดั บ ส ว นการรั บ รู ภ าวะ
สุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกายอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 1.998, S.D. =
0.478)
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ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุในภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅= 2.59, S.D. =
0.651) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ วางของมี
คมรวมกับเครื่องใชชนิดอื่น (X̅ = 2.88, S.D. = 0.394) สวมรองเทามิดชิดเมื่อเดินไปในที่รก (X̅
= 2.87, S.D. = 0.417) และใชแสงสวางนําทางเมื่อเดินไปในที่มืด (X̅ = 2.86, S.D. = 0.395)
สวนพฤติกรรมที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3 ลําดับคือ คืออานทําความเขาใจกับฉลากที่ติดมากับภาชะ
บรรจุ (X̅ = 2.16, S.D. = 0.900) ยกของโดยไมสนใจวาจะมีความรอนมากและหนักมากหรือไม
(X̅ = 2.17, S.D. = 0.880) และเก็บยาและเวชภัณฑไวในตูเฉพาะ (X̅ = 2.28, S.D. = 0.904)
ตามลําดับ
ผูสูงอายุที่มีเ พศ อายุ โรคประจําตัว และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุที่ตางกัน มี
พฤติกรรมการป องกั น อุบั ติเ หตุ ไม แตกตา งกัน (p>0.05) สวนผูสูงอายุที่มีกิจ กรรมประจําวัน
ตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผูสูงอายุที่มีกิจกรรมประจําวันทํางานบานมีระดับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด (𝑥𝑥̅ =
2.899, S.D. = 0.165) (รูปที่ 1)

อื่นๆ

สังคมนอกบ้าน

ประกอบอาชีพ

เลีย้ งหลาน

ทํางานบ้าน

อยูบ่ า้ นเฉยๆ

2.899*
2.583*
2.594*
2.567*
2.527* 2.305*

กิจกรรมประจําวัน

เคย

ประสบการณ์

มี

ไม่เคย

2.588 2.603

2.595 2.601

ไม่มี

โรคประจําตัว

70 ปี ขึน้ ไป

2.606 2.587

60-69 ปี

อายุ

หญิง

เพศ

ชาย

2.605 2.589

3
2
1
0

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

.05
รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุจําแนกตามขอมูลสวน
บุคคล (n= 290)
การวิเคราะหความสัมพั นธ พบวาความรูเกี่ยวกับอุ บัติเหตุและการป องกัน การรับรู
ภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การสนับสนุนของครอบครัว การ
ไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการป องกัน
อุบัติเหตุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = .411, .204, .387 และ .291 ตามลําดับ)
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร (n= 290)
ความสัมพันธ (คา r)
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ (Y)
ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกัน (X1)
.411*
การรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย (X2)
.204*
การสนับสนุนของครอบครัว (X3)
.387*
การไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข (X4)
.291*
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ พบวา
ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกัน (X1) การสนับสนุนของครอบครัว (X3) การไดรับบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุข (X4) และการรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของรางกาย (X2) คือตัวแปรที่มีความสัมพันธในรูปเชิงเสนและสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุ (Y) ไดรอยละ 40.2 (R2 = .402) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ ตารางที)่ 05.03)
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณตามลําดับ ความสําคัญ ของตัว แปรที่นํ าเขา
สมการ (n= 290)
ลําดับของตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
คาคงที่ (Constant)

β

11.093

Beta

t –value

p-value

4.521

< .001

ความรู เ กี่ ย วกั บ อุ บั ติ เ หตุ แ ละการป อ งกั น (X1)
.905
.314
6.096
<
.
001
การสนั บ สนุ น ของครอบครั ว (X3)
.394
.269
5.122
<
.
001
การไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข (X4) .159
.146
2.789
.006
การรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงของรางกาย (X2)
.093
.131
2.612
.009
2
2
R = .650
R = .402
Adj R = .393
F-test = 30.887
p-value < . 001

สามารถเขียนสมการถดถอยเชิงเสนในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
Y = 11.093 + .905 (X1) + .394 (X3) + .159 (X4) + .093 (X2)
สมการถดถอยเชิงเสนในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .314 (X1) + .269 (X3) + .146 (X4) + .131 (X2)
ซึ่งหมายความวา ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และการปองกัน เปนตัว แปรที่มีอิทธิ พลใน
การทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุไดมากที่สุด โดยถาคะแนนความรูเกี่ยวกับ
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อุบัติเหตุและการปองกัน เพิ่มขึ้น 1 คะแนนจะทําใหระดับคะแนนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
ของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น .314 คะแนน คะแนนการสนับสนุนของครอบครัวเพิ่มขึ้น 1 คะแนนจะทํา
ใหระดับคะแนนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น .269 คะแนน คะแนนการ
ได รั บ บริ ก ารทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข เพิ่ ม ขึ้ น 1 คะแนน จะทํ า ให ร ะดั บ คะแนนพฤติ
กรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น .146 คะแนน และคะแนนการรับรูภาวะสุขภาพ
และการยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงของร า งกายเพิ่มขึ้น 1 คะแนนจะทํ าให ร ะดั บ คะแนนพฤติ
กรรมการปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น .131 คะแนน ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
เพศ ผูสู งอายุ เพศหญิ งและเพศชาย มีพฤติกรรมการป องกั นอุบั ติเหตุ ไม แตกต างกั น
(p>0.05) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานขอ 1 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอมของผูสูงอายุในจังหวัด
อุบลราชธานียังมีวิถีการดําเนินชีวิตในแตละวันที่คลายคลึงกัน กิจกรรมประจําวันของผูสูงอายุทั้ง
เพศหญิงและเพศชายสวนใหญคืออยูบานเฉยๆ คิดเปนรอยละ 47.6 การไดรับขอมูลขาวสารและ
ความรู เกี่ ยวกั บการป องกั นอุ บั ติ เหตุ จากครอบครั ว และการได รั บบริ การทางการแพทย และ
สาธารณสุขอยูในระดับมากเหมือน ๆ กัน จึงทําใหผูสูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความรูความ
เขาใจและดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเอง และมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุไมแตกตางกัน
อายุ ผูสูงอายุที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุไมแตกตางกัน (p>0.05)
ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานขอ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญมีอายุระหวาง 60–69 ป รอยละ
54.5 ซึ่งเปนชวงวัยผูสูงอายุตอนตน มีการรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายอยูในระดับปานกลาง ยังสามารถมีกิจกรรมประจําวันและปฏิบัติตัวไดตามปกติ ไดรับ
การสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว เพื่อชวยปองกันอุบัติเหตุและไดรับบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขในระดับมากเทาเทียมกัน สงผลใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุไม
แตกต า งกั น สอดคล อ งกั บ ณภาภั ช พุ ท ธรั ก ษา (2560) ที่ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กับ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง
พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
โรคประจําตัว ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวและมีโรคประจําตัวมีพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุไมแตกตางกัน (p>0.05) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานขอ 1 จากผลการศึกษาพบวาผูสูงอายุสวน
ใหญไมมีโรคประจําตัว รอยละ 55.2 อาจเนื่องจากในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไทย (2560)
ตองรับผิดชอบดานสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุ มีนโยบายใหการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุอยาง
ครอบคลุม มิไดจํากัดเฉพาะผูสูงอายุที่เจ็บปวยหรือพิการเทานั้น มีการจัดใหบริการผูสูงอายุถึงที่
บ าน (Home Health Care) โดยจั ดที มสุ ขภาพ (Health Team) ซึ่ งประกอบไปด ว ย แพทย
พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักกายภาพบําบัด เปนตน ออกบริการตรวจและรักษาผูสูงอายุถึง
ที่ บ า น ซึ่งขณะนี้ ส นั บ สนุ น ให ดํา เนิ น การในทุ กจังหวัด ทั้งเขตเมือง และเขตชนบท ส งผลให
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ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวและมีโรคประจําตัวไดรับความรูและมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
ไมแตกตางกัน
กิ จ กรรมประจํ า วั น ผู สู งอายุ ที่มีกิจ กรรมประจําวัน ตางกัน มีพฤติกรรมการปองกัน
อุ บั ติ เ หตุ แตกต า งกั น อย า งมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ สมมติฐานขอที่ 1 โดย
ผูสูงอายุที่มีกิจกรรมประจําวันทํางานบาน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุแตกตางกับผูสูงอายุที่
มีกิจกรรมประจําวัน อยูบานเฉยๆ เลี้ยงหลาน ประกอบอาชีพมีรายได ไปพบปะสังคมนอกบาน
และผูสูงอายุที่มีกิจกรรมประจําวันทํางานบานมีระดับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด (𝑥𝑥̅
= 2.899, S.D.=0.165) นอกนั้นไมพบความแตกตาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูสูงอายุสวนใหญเปน
เพศหญิ ง ร อ ยละ 60 ที่ ยั ง ทํ า งานบ า นและทํ า กิ จ กรรมต า ง ๆ ภายในบ า นด ว ยตนเองอย า ง
สม่ําเสมอ ทําใหเกิดความรูและทักษะการปฏิบัติที่ถูกตองปลอดภัยและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
อยางตอเนื่องจนเกิดพฤติกรรมดานทักษะพิสัย (Phychomotor domain) คือพฤติกรรมการ
ปฏิ บั ติ ที่ บุ ค คลแสดงออกมาเกี่ ย วกั บ การใช ค วามสามารถที่ แ สดงออกมาทางร า งกายและ
สังเกตเห็นได พฤติกรรมการปฏิบัติเปนพฤติกรรมขั้นสุดทายที่จะชวยใหบุคคลมีสุขภาพดี จาก
เหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหผูสูงอายุที่มีกิจกรรมประจําวันทํางานบานมีพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุที่ดีที่สุดและแตกตางกันกับผูสูงอายุที่มีกิจกรรมประจําวันอื่น ๆ
ประสบการณการเกิ ด อุ บัติเ หตุ ผูสูงอายุที่มีประสบการณการเกิด อุบัติเ หตุ และไม มี
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุไมแตกตางกัน (p>0.05) ซึ่ง
ปฏิเสธสมมติฐานขอ 1 ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุสวนใหญไมเคยมีป ระสบการณการเกิด
อุบัติเหตุรอยละ 52.1 และมีความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกันอุบัติเหตุอยูในระดับสูงรอย
ละ 85.2 จึงทําใหผูสูงอายุมีความระมัดระวังในการปองกันตนเองจากอุบัติเหตุไดถูกตอง ไมวาจะ
เคยมี ป ระสบการณ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละไม มี ป ระสบการณ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ส ง ผลให มี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรษน สํากําปง
(2557) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุในผูสูงอายุจังหวัดขอนแกน พบวา
ปจจัยประวัติการเคยเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยการมีประวัติเคยหกลมมีความสัมพันธกับการหกลมสูงเปน 2.4 เทาของผูที่ไมมีประวัติเคยหก
ลม เนื่องจากผูสูงอายุที่มีประวัติเคยเกิดอุบัติเหตุหกลมจะหมดความมั่นใจในการเดินหรือการทํา
กิ จ กรรมอื่ น ๆ เรี ย กภาวะนี้ ว า ภาวะความกลั ว การหกล ม ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
ความสามารถในการเคลื่อนที่สงผลใหความสามารถในการทรงตัวลดลง นําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ
หกลมไดงายขึ้น
ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกัน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = .411) ซึ่งยอมรับสมมติฐานขอที่ 2
สอดคลองกับการศึกษาของ ฐิติมา คุมสืบสาย (2550) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของ
ผูสูงอายุจังหวัดนครปฐม พบวาความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุข อง
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ผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และจากการศึกษาของสุเทพ ธรรมะตระกูล
(2552) เรื่องการวิจัยและพัฒนาการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ พบวาการเขา
รับการอบรมใหความรูการดูแลสงเสริมสุขภาพ ทําใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพ
ที่ ดี ขึ้น แสดงให เ ห็ น ว า ผูสู งอายุ ที่มีความรู เ กี่ ย วกับ อุบัติเหตุและการปองกัน มากก็จ ะทํ า ให มี
พฤติ กรรมการป องกั น อุ บั ติเ หตุ ที่ถูกต องสู งขึ้ น ดวย สอดคลองกับ ความหมายของพฤติกรรม
สุขภาพดานความรูหรือพุทธิพิสัย (Cognitive domain) เกี่ยวของกับความรู ความจํา ขอเท็จจริง
การพัฒนาความสามารถ ทักษะทางสติปญญา การใชวิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ
พฤติกรรมดานนี้เริ่มตนจากความรูระดับตาง ๆ และเพิ่มการใชความคิดและพัฒนาสติ ป ญญา
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เห็นไดจากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
และการป องกั น อุ บั ติเ หตุ อยู ในระดั บ สู ง ร อยละ 85.2 และมีพฤติกรรมการปองกัน อุบัติเหตุ
โดยรวมของผูสูงอายุอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 2.596, S.D. = 0.651) เชนเดียวกัน
การรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r =.204) ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานขอที่ 2 แสดงวาผูสูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีการรับรูภาวะสุขภาพและ
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย จะมีแนวโนมของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุที่สูงขึ้น
ดวย สอดคลองกับการศึกษาของมนพัทธ อารัมภวิโรจน (2557) เรื่องความสัมพันธระหวางระดับ
ความรูของผูปวยเกี่ยวกับภาวะเสี่ยง และความรุนแรงของโรคกระดูกพรุนกับพฤติกรรมปองกัน
ภาวะกระดูกพรุนในกลุมเสี่ยงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาการรับรูภาวะเสี่ยง
มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุนของผูสูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = .633) แสดงใหเห็นวาการรับรู
ดานสุขภาพจะเปนแรงจูงใจที่จะทําใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมในทางดานบวกเพื่ อที่จ ะให มี
ภาวะสุขภาพดีขึ้น และเปนองคประกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล ทําให
บุคคลมีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอยางจริงจัง (Pender, 1996)
การสนับสนุนของครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 (r =.387) ซึ่งยอมรับสมมติฐ านข อที่ 2 แสดงวาการ
สนับสนุนของครอบครัวมีสวนสําคัญที่จะทําใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผลการศึกษาการสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional Support) มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 2.903, S.D.=0.354) คือการยอมรับนับถือและใหความสําคัญใน
การตัดสินใจ ความหวงใย และการกระตุนเตือนจากบุคคลในครอบครัว ทําใหผูสูงอายุรูสึกวา
ไดรับความเอาใจใสหรือความรัก สงเสริมใหเกิดความมั่นใจ มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุที่ดี
ขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย มาลาธรรม (2552) ศึกษาการความสัมพันธระหวางแรง
สนับสนุนจากครอบครัวและแรงสนับสนุนจากเพื่อนกับความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ ใน
ชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาการใหแรงสนับสนุนแกผูสูงอายุของครอบครัวและการรับรูแรง
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สนับสนุนจากเพื่อนของผูสูงอายุ มีความสัมพันธ กับความพึงพอใจในชีวิต ของผูสูงอายุ อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับสมจิตร หนุเจริญกุล (2552) พบวาการที่บุคคล
ไดรับการชวยเหลือจากบุคคลและกลุมบุคคลที่ปฏิสั มพันธดวย ทางดานอารมณ สังคม วัตถุ
สิ่ งของ รวมทั้ งข อมู ล ข า วสาร ผลของแรงสนับ สนุน ทําใหบุคคลเกิดความตระหนัก สามารถ
ตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ไดตามความตองการ สงผลใหบุคคลสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุข
การไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r =.291) ยอมรับสมมติฐานขอที่ 2
แสดงว าการที่ ผู สู งอายุ ได รั บ บริ การทางการแพทยและสาธารณสุ ข อยา งทั่ว ถึง จะสงผลให มี
พฤติกรรมการป องกัน อุบัติเหตุ ที่สู งขึ้น ดว ย เนื่องจากป จจุ บัน การบริ การทางการแพทย แ ละ
สาธารณสุข (การสาธารณสุขไทย, 2560) จะเนนการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค โดย
ใหบริการดานการสงเสริมสุขภาพกับประชาชนทุกกลุมและทุกชวงอายุ ซึ่งมีวิธีการ ไดแกการให
คํ า แนะนํ า ให คํ า ปรึ ก ษา ให สุ ข ศึ ก ษา ส ง เสริ ม การออกกํ า ลั ง กาย สนั บ สนุ น ชุ ม ชนให จัด ทํา
โครงการตาง ๆ เพื่อสรางเสริมสุขภาพ เชน ชมรมผูสูงอายุ ชมรมออกกําลังกาย เปนตน ซึ่งเปน
การปองกันในระดับปฐมภูมิ เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค โดยการใหความรูทางดานสุขภาพ
อนามัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติเหตุ และการใหภูมิคุมกันโรค เปนตน ทําให
ผู สู งอายุ ได รั บ คํ า แนะนํ า เรื่ องการดู แลตนเองในการปองกัน อุบัติเหตุเมื่อเขาสูวัย สูงอายุจ าก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและอาสาสมั ครสาธารณสุขประจํ าหมูบ านอยางสม่ําเสมอ
สงผลใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุที่สูงขึ้นได
การวิเคราะหความสามารถในการรวมกันทํานาย ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการ
ปองกัน (X1) การสนับสนุนของครอบครัว (X3) การไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
(X4) และการรับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย (X2) คือตัวแปรที่มี
ความสั ม พั น ธ ใ นรู ป เชิ ง เส น และสามารถร ว มกั น ทํ า นายพฤติ ก รรมการป อ งกั นอุ บั ติ เ หตุ ของ
ผูสูงอายุ (Y) ไดรอยละ 40.2 (R2 = .402) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานขอที่ 3 แสดงใหเห็นวาหากผูสูงอายุมีความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกัน การ
รับรูภาวะสุขภาพและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การสนับสนุนของครอบครัว การ
ไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยูในระดับดี ก็มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุที่ดีมากขึ้นดวยเชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1. สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปองกันแกผูสูงอายุอยางตอเนื่องและ
ทั่วถึง ตามนโยบายเนนในดานเชิงรุก การออกเยี่ยมบาน การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคอยาง
สม่ําเสมอ
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2. แนะนําและสนับสนุนใหครอบครัว มีการจัดหาสิ่งของตาง ๆ และซอมแซมอุปกรณ
เครื่องใชตาง ๆ ที่ชํารุดเพื่อปองกันอุบัติเหตุใหกับผูสูงอายุโดยเฉพาะ เชน การทําราวจับสําหรับ
ผูสูงอายุภายในบานและเพิ่มแสงไฟตามทางเดิน ชวยดูแลการใชยาและการจัดเก็บยาใหถูกตอง
จัดหารองเทาที่ขนาดพอดีใหกับผูสงู อายุ ชวยเหลือผูสูงอายุในการยกของหนักและของรอน เปน
ตน
3. สนั บ สนุ น ให จั ดทํ า โครงการส งเสริมสุขภาพผูสูงอายุในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง
เพื่อใหผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีการรับรูภาวะสุขภาพและการ
ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงของรางกายผูสูงอายุ และทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดูแลผูสูงอายุ
ตลอดจนไดนําความรูมาปฏิบัติและสามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตองตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตและผลกระทบที่ผูสูงอายุไดรับ
จาก การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อ
นําขอมูลมาวิเคราะหและสงเสริมพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุใหกับผูสูงอายุ
2. ควรทําการศึกษารูปแบบกิจ กรรมในเชิงปฏิบัติ การ ในการสงเสริมพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุของผูสูงอายุ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูสูงอายุในแตละพื้นที่
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตลอดจนบุคลากรทุก
ระดับทั้ง 6 แหง ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่อนุญาตและใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกใน
การรวบรวมข อ มู ล ขอขอบคุ ณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท า นที่ ไ ด ก รุ ณ าให ค วามอนุ เ คราะห ใ นการ
ตรวจสอบเครื่องมือและผูสูงอายุทุกทานที่ไดใหความรวมมือการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี
ขอบคุณผูชวยวิจัยทุกคน (นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี รุน 18) ที่ชวย
เก็บรวบรวมขอมูลจนครบถวนทั้งหมด ทําใหงานวิจัยประสบผลสําเร็จ ความดีและประโยชนอัน
พึงมีจากงานวิจัยนี้ ขอมอบแดบิดา มารดาผูใหกําเนิด และผูมีพระคุณทุกทาน
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การตระหนักรูในตนเอง และการรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบการ
ตระหนักรูในตนเอง การรับรูประโยชนของความตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาล และ
ศึกษาการนําการตระหนักรูในตนเองไปใชประโยชนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน
แหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง คือนักศึกษาพยาบาลศสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เอกชน แห ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จํ า นวน 190 คน การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย
แบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถามการตระหนักรูในตนเอง แบบสอบถามการรับรูประโยชนของ
การตระหนักรูในตนเอง และแบบสอบถามการนําตระหนักรูในตนเองไปใชเ ปนประโยชน ใน
ชีวิตประจําวัน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การเปรียบเทียบความแตกตางดวยสถิติเชิงวิเคราะห One way ANOVA
ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของกลุมตัวอยาง มีความ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = .001) โดยชั้นปที่ 3 มีการตระหนักรูใน
ตนเองมากที่ สุ ด รองลงมาคื อชั้ น ป ที่ 2 และปที่ 1 ตามลําดับ และการเปรี ย บเทีย บการรับ รู
ประโยชนการตระหนักรูในตนเองของกลุมตัวอยาง มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (P = .012) โดยชั้นปที่ 3 มีการตระหนักรูในตนเองมากที่สุด รองลงมาคือชั้นปที่ 2
1-8

นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี (Third year nursing students, Faculty of nursing,
Ratchathani University)
9 ผู ช ว ยศาสตราจารย , อาจารย , คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี ( Assistant professor, Nursing
instructor, Faculty of nursing, Ratchathani University). e- mail: kuntidahappy@gmail. com โทร.

0813878827

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.2 April-June 2018

61

และป ที่ 1 ตามลํ า ดั บ และกลุ มตั ว อย า ง มีการนําเอาตระหนักรูไปใชในชีวิตประจําวัน โดย
นําไปใชเพื่อใหเขาใจอารมณตัวเอง ทําใหสามารถควบคุมตัวเองได ตลอดจนรู จุดดอยของตัวเอง
เพื่ อ จะได นํ า ไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเองในการดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งมี เ หตุ ผ ล สํ า หรั บ การนํ า การ
ตระหนักรูในตนเองไปใชในการฝกปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยาง จะนําไปใชเตือนตัวเองใหรูตัว
เองอยูเสมอ ทําใหมีสติและรอบคอบขณะเวลาทํางาน หรือฝกปฏิบัติงาน
คําสําคัญ: การตระหนักรูในตนเอง, การรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเอง, นักศึกษา
พยาบาล
ABSTRACT
Descriptive research aims to compare self- awareness, Perceived benefits
of self-awareness of nursing students. And study the application of self-awareness
to the use of nursing students in a Private University Ubon Ratchathani province.
Sample is a graduate student private university in Ubon Ratchathani province, 190
people. This research consisted of questionnaires, including self- awareness
questionnaires. Self- awareness benefit questionnaire and the questionnaire on
self- awareness for use in daily life. Statistics used in data analysis were mean,
percentage, standard deviation. Comparison of differences with analytical statistics
One way ANOVA.
The research found that comparison of self-awareness of the sample group
different with statistical significance at . 05 level ( P = . 001) . With the third year
having the most self- awareness followed by second year and first year
respectively. And comparison of perceived benefits, self-awareness of the sample
group different with statistical significance at . 05 level ( P = . 012) . With the third
year having the most self- awareness Followed by second year and first year
respectively. And samples with the awareness of using in daily life by using it to
understand your emotions enabling self- control as well as knowing weaknesses.
To be used to develop self-improvement in a rational lifestyle. For applying selfawareness to work practices, it was found that the sample group will be used to
remind yourself to know yourself make you conscious and careful while working
or practice work.
Keywords : self-awareness / Perceived benefits of self-awareness / nursing
students
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บทนํา

ปจจุบันการขาดแคลนพยาบาลเปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก จากการสํารวจของ
องคการอนามัยโลกในป พ.ศ.2549 พบวาประเทศตาง ๆ ประสบภาวะขาดแคลนพยาบาลขั้น
วิกฤติ สําหรับประเทศไทยมีภาวะขาดแคลนพยาบาลอยางชัดเจนตั้งแต พ.ศ. 2531 ทําใหจํานวน
พยาบาลที่ ไ ม ไ ด สั ด ส ว นกั บ จํ า นวนผู ป ว ย ไม ส ามารถให ก ารดู แ ลตอบสนองความต อ งการที่
ครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคมจิตวิญญาณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลกระทบตอผูรับบริ การ
ตามมา (เพชรรุง เพชรประดับ, 2558) นโยบาลของรัฐบาลจึงเรงในการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพ
พยาบาลใหเพิ่มมากขึ้น ทําใหสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนตางตองเพิ่มการ
ผลิตพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้น โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใหไดรับ
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑสภาการพยาบาลรับรองเพื่อผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ หลักสูตร
พยาบาลมีการสอนภาคทฤษฎีแลภาคปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการปฏิบัติการ
พยาบาล มีการมุงเนนใหนักศึกษาไดฝกประสบการณจ ริงบนหอผู ปวย โดยเริ่มตนตั้งแต การ
พยาบาลพื้นฐาน ไปจนถึงการพยาบาลผูปวยในแตละชวงวัย ทั้งนี้เพื่อจะทําใหนักศึกษาไดสัมผัส
กับประสบการณพื้นฐานไปจนถึง การพยาบาลผูปวยในแตละชวงวัย ทั้งนี้เพื่อจะทําใหนักศึกษา
ไดสัมผัสกับประสบการณที่มีการเจ็บปวยหรือการดูแลผูปวยอยางแทจริง
นักศึกษาพยาบาลจึงเปนผูที่ไดรับการฝกฝนใหมีทั้งความรับผิดชอบและซื่อสัตยในการ
ดู แ ลผู ป ว ยด ว ยความเต็ ม ใจ ทํ า บทบาทหน า ที่ ข องการเป น นั ก ศึ ก ษาพยาบาลอย า งเต็ ม
ความสามารถ นักศึกษาพยาบาลตองไดรับการพัฒนาการตระหนักรูในบทบาทหนาที่ของตนเอง
ตั้ ง แต เ ป น นั ก ศึ ก ษาพยาบาล เพราะการตระหนั ก รู ใ นตนเอง (Self–Awareness) เป น
ความสามารถในการรับรูเขาใจอารมณ ตลอดจนจุดออนจุดแข็ง และความตองการของตนเอง
อย า งลึ กซึ้ ง ผู ที่รู จั กตนเองเป น อยางดี จะมี ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น คนที่รูจักตนเอง
เปนอยางดี ยอมเขาใจถึงผลกระทบของอารมณของตนเองที่มีตอผูอื่น และตอการปฏิบัติ งาน
(สายฝน เอกวรางกูร, 2562) การตระหนักรูในตนเอง จะทําใหนักศึกษาพยาบาลเขาใจความคิด
ความรูสึกและความตองการของผูปวย สามารถสรางความเชื่อมั่นแกผูปวย ดังนั้นหากนักศึกษา
พยาบาลไมมีความตระหนักรูตนเอง จะทําใหจัดการกับตนเองไมถูกตองสงผลใหประสิทธิภาพ
การดูแลผูปวยลดลงและเกิดความรูสึกไมมีความสุขในการฝกปฏิบัติ มีการศึกษาพบวาพยาบาลที่
มีความตระหนักรูในตนเอง จะทําใหเกิดการตระหนักถึงการดูแลความปลอดภัยผูปวยมากขึ้น
เปนทักษะการคิดที่ปองกันหรือลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติการพยาบาลตอผูปวย (สุภิชญา
ทองแกว, 2561) แตทั้งนี้การตระหนักรูในตนเองเปนเรื่องสวนบุคคลเชนกัน เนื่องจากในบางครั้ง
พยาบาลจะไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาล (สายสมร เฉลยกิต และคณะ,
2557) ซึ่ งหากพยาบาลได รั บ รู ถึง ประโยชน ข องการตระหนั กรู ในตนเองแลว จะตองให ก าร
พยาบาลไดอยางมีสติ รอบคอบ คํานึงถึงผลลัพธทางการพยาบาลอยางแทจริง
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มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประโยชน ข องการตระหนั ก รู ใ นตนเองแล ว พบว า ทํ า ให บุ ค คล
สามารถเขาใจตนเองในทุกๆ ดาน ทั้งความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม รูจุดดี จุดเดน รูจุดดอย
ของตน รูความตองการ รูเปาหมายในชีวิต รูความคาดหวัง รูศักยภาพ ความสามารถของตน
บุคคลสามารถนําขอมูลที่ไดจากการรับฟง ความคิดเห็นจากผูอื่น จากการที่ผูอื่นประเมินมาเปน
แนวทางในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาจุ ด ด อ ยของตนและพั ฒ นาจุ ด เด น ให แ ข็ ง แรง ดี ง าม และใช
ประโยชนใหไดมากยิ่งขึ้น สามารถใชประสบการณที่เรียนรู และเขาใจตนเองเปนพื้นฐาน ในการ
เรียนรู และทําความเขาใจบุคคลอื่น และทําใหมีสติระลึกรูเทาทันความคิดอารมณความรูสึกของ
ตน จะชวยใหเราสามารถควบคุมตนเองและแสดงพฤติกรรมออกมาอยางเหมาะสมหรือเรียกวามี
สติปญญาทางอารมณ (Emotional Intelligence) สามารถติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ฉวีวรรณ สัตธรรม, 2557)
พยาบาลที่ขาดความตระหนักในตนเองจะทําให ขอบเขตของความรับรูที่มีต อผูป ว ย
และพฤติกรรมจะผิดไปจากความเปนจริงการรวบรวมขอมูลและการประเมินปญหาของผูปวยจะ
ขาดความเที่ย งตรง ไดขอมูล ที่ไม นาเชื่ อถื อ ทําใหเสียเวลา และแกไขป ญหาไม ได ทําใหการ
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความเจ็บปวย และปญหาของผูปวยคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เกิดการ
วางแผนและใหการชวยเหลือไมเหมาะสม ไมเปนประโยชนกับผูปวย ประสิทธิภาพการทํางาน
ของพยาบาลลดลง เกิดขอผิดพลาดและมีการฟองรองตามมา (ธณัชชนรี สโรบล, 2560) ดังนั้น
หากพยาบาลมีการตระหนักรูในตนเองและรับรูประโยชนในการตระหนักรูในตนเองตั้งแตครั้งที่
ยั งเป น นั กศึ กษาพยาบาลแล ว ย อมจะเกิ ด ผลลัพธที่ดีในการเปน พยาบาลวิช าชีพต อไป การ
ตระหนักรูในตนเองจึงเปนคุณสสมบัติของพยาบาลที่ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่ม
เขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงเปนที่มาของการศึกษาการตระหนักรูในตนเอง
การรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาล และการนําตระหนักรูใน
ตนเองไปใชทั้งในชีวิตประจําวันและการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล เพื่อนําผลการวิจัย
มาเป น แนวทางพั ฒ นาความตระหนั ก รู ใ นตนเองของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลให เ ห็น ความสําคัญ
สามารถรับรูถึงประโยชนของการตระหนักรูในตนเอง และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและการ
ฝกปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพที่ดีตอการเรียนและการทํางานในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และ
ชั้นปที่ 3
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บการรั บ รู ป ระโยชน ข องความตระหนั ก รู ในตนเองของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลชั้นป ที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3
3. เพื่อศึกษาการนําการตระหนักรูในตนเองไปใชประโยชนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่
1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบขอมูลพื้นฐานของระดับการตระหนักรูในตนเอง และการรับรูประโยชนของ
การตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาลแตละชั้นป ที่จะนํามาสูการจัดกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษาเกิดความตระหนักรูมากขึ้น
สมมุติฐานของการวิจัย
1. นั กศึ กษาพยาบาลชั้ น ป ที่ 1ชั้ น ป ที่ 2 และชั้น ปที่ 3 มีความตระหนักรูในตนเองที่
แตกตางกัน
2. นั กศึ กษาพยาบาลชั้ น ป ที่ 1ชั้ น ป ที่ 2 และชั้น ปที่ 3 มีการรับ รูป ระโยชนของการ
ตระหนักรูในตนเองที่แตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
อมูลพสทวเนบุ
คคล
นิยขามศั
ฉพาะ
- เพศ
- อายุ
- ชั้นป
- ประสบการณในการดูแลผูปวย
หรือการฝกประสบการณขึ้น ward

เปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของ
นักศึกษาพยาบาล
1. การตระหนักรูในตนเองของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1, 2, 3
2. การรับรูประโยชนของการตระหนักรูใน
ตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่
1, 2, 3

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาการ
ตระหนั กรู ในตนเอง การรั บ รู ป ระโยชน ของการตระหนักรูในตนเอง ของนั กศึ กษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี จํานวน 376
คน
1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี จํานวน
190 คน จากการเปดตารางของเครชี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) และคํานวณ
เทียบสัดสวนของกลุมตัวอยางแตละชั้นป ดังนี้
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ตารางที่ 1 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยการคํานวณเทียบสัดสวนของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามชั้นป
ชั้นป
จํานวนประชากร(คน)
จํานวณกลุมตัวอยาง
89 × 190
ป 1
89
= 45
ป 2

134

ป 3

153

รวม

376

376
134 × 190
= 68
376
153 × 190
= 77
376

190

หลั งจากนั้ น สุ มตั ว อย า งอย า งเป น ระบบ (Systematic Random Sampling) โดยนํ า
รายชื่ อของทุ กหน ว ยประชากรมาเรี ย งเป น ระบบตามบัญ ชีเรีย กชื่อการสุมจะแบงประชากร
ออกเปนชวง ๆ ที่เทากันโดยอาจใชชวงจากสัดสวนของขนาดกลุมตัวอยาง และประชากรแลวสุม
ประชากรหนวยแรก สวนหนวยตอๆไปนับจากชวงสัดสวนที่คํานวณไว คือ
�=

�=

N
�

376
190

=2

ชวงสัดสวนที่คํานวณไดเทากับ 2 ดังนั้น จะทําการสุมกลุมตัวอยางของประชากรหนวย
แรกดวยวิธีการจับสลากและเริ่มนับชวงเลขที่ของกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นทีละ 2
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข อ มู ล ทั่ ว ไป ประกอบด ว ยข อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ศาสตร เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการขึ้นฝกปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 แบบประเมินการตระหนักรูในตนเอง จํานวน 20 ขอลักษณะคําตอบเปน
แบบมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ ไดแก (ทัศนีย สุริยะไชย, 2554)
การตอบจะตองเลือกตอบเพียง 1 ขอ จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ย โดยมีการแปล
ความหมายดังนี้ (ทัศนีย สุริยะไชย, 2554)
5.01-6.00
หมายถึง มีความตระหนักรูในตนเองในระดับมากที่สุด
4.01-5.00
หมายถึง มีความตระหนักรูในตนเองในระดับมาก
3.01-4.00
หมายถึง มีความตระหนักรูในตนเองในระดับปานกลาง
2.01-3.00
หมายถึง มีความตระหนักรูในตนเองในระดับนอย
1.00-2.00
หมายถึง มีความตระหนักรูในตนเองในระดับนอยมาก
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ตอนที่ 3 การรั บ รู ป ระโยชนของการตระหนั กรูในตนเอง จํานวน 20 ข อลั กษณะ
คําตอบเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ ไดแก (ทัศนีย สุริยะไชย, 2554)
การตอบจะตองเลือกตอบเพียง 1 ขอ จากนั้นนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ย โดยมีการแปล
ความหมายดังนี้(ทัศนีย สุริยะไชย, 2554)
5.01-6.00 หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองในระดับมากที่สุด
4.01-5.00 หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองในระดับมาก
3.01-4.00 หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองในระดับปานกลาง
2.01-3.00 หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองในระดับนอย
1.00-2.00 หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองในระดับนอยมาก
ตอนที่ 4 คํ า ถามปลายเป ด การนํ า ตระหนั ก รู ใ นตนเองไปใช เ ป น ประโยชน ใ น
ชี วิ ต ประจํ าวั น เป น การใช คํา ถามปลายเป ดที่ จําแนกตามคุ ณลั ก ษณะของขอ มูล การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพโดยการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามไปเรื่อย ๆ จนขอมูลคลายกันแลวนํามาสรุป
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) และหา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ในดานเนื้อหา และความเหมาะสมในดานภาษา จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
โดยแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงมากกวา 0.5 และหาคาความเชื่อมั่นโดยนําแบบสอบถามไปใช
กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 2 และ 3 ที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุม
ตัวอยางในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชธานี ชั้นปละ 10 คนเปนจํานวน 30 คน และนําขอมูลที่
ไดมาคํานวณหาโดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของครอนบาค (Cronbach’s Coeffieiency) ไดคา
เทากับ 0.98
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยนี้คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรม ความ
ถู ก ต อ ง โดยจะดํ า เนิ น การ ผู วิ จั ย ได ชี้ แ จงข อ มู ล แก ผู เ ข า ร ว มโครงการวิ จั ย โดยผู เ ข า ร ว ม
โครงการวิจัยใหความยินยอมลงนามในเอกสารการมีสวนรวมในงานวิจัย และผูวิจัยจะรักษา
ความลับ ความเปนสวนตัว และการปดบังชื่อของผูใหขอมูล หากผูเขารวมโครงการวิจัยตองการ
ออกจากการวิจัย สามารถทําไดตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบใด ๆ และการรายงานผลการวิจัย
จะรายงานเปนภาพรวม ไมชี้เฉพาะเจาะจงบุคคลใด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมข อมูลจากกลุ มตัว อยาง โดยทําหนังสือขอความอนุเ คราะห ติด ต อ
ประสานงานถึงคณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อขออนุญาตในการเก็บ
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รวบรวมขอมูล พรอมทั้งไดนัดหมายวันเวลา ที่จะดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูล และดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมาย อธิบายใหนักศึกษาเขาใชวัตถุประสงคของ
การวิ จั ย และเก็ บ ข อมู ล หลั งจากนั้ น จึ ง ตรวจสอบความสมบู ร ณ ของแบบสอบถาม และนํ า
วิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยขอมูลพื้นฐาน
ใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการตระหนักรู
ในตนเอง การรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองใชสถิติ Oneway ANOVA สวนการนํา
ความตระหนั กรู ในตนเองของนั กศึ กษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ชั้น ปที่ 2 ชั้น ปที่ 3 ไปใช จ ะใช การ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis)
ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน จังหวัด
อุบลราชธานี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (n= 190)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
10
5.3
หญิง
180
94.7
รวม
190
100
อายุ
18-20 ป
50
26.3
21-23 ป
138
72.6
24-26 ป
2
1.1
รวม
190
100
ระดับการศึกษา
ชั้นปที่ 1
45
24
ชั้นปที่ 2
68
36
ชั้นปที่ 3
77
40
รวม
190
100
ประสบการณขึ้นฝกปฏิบัติงานในหอผูปวย
เคย
145
76.3
ไมเคย
45
23.7
รวม
190
100
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จากตาราง พบวานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรจํานวน 190 คนเพศหญิง 180 คน เพศ
ชาย 10 คน คิ ด เป น ร อยละ 94.7 และร อยละ 5.3 สว นใหญเปน ผูที่มีอายุร ะหวาง 21-23 ป
จํานวน 138 คน และ 18-20 ปจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 72.6 และรอยละ 26.3 แบงเปน
ชั้นปที่ 1 จํานวน 45 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 68 คน และชั้นปที่ 3 คน จํานวน 77 คิดเปนรอยละ
23.7 รอยละ 35.8 และรอยละ 40.5 เคยมีประสบการณในการขึ้นฝกในหอผูปวย 145 คน และ
ไมเคย 45 คน คิดเปนรอยละ 76.3 และรอยละ 23.7
ส วนที่ 2 ระดั บการตระหนั กรู ใ นตนเองและการวิ เคราะห เปรี ยบเที ยบความตระหนักรูใน
ตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัด
อุบลราชธานี
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตระหนักรูในตนเองนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 1-3 (n= 190)
ชั้นป
S.D
ระดับการตระหนักรูในตนเอง
x̄
ชั้นปที่ 1
4.67
0.61
มาก
ชั้นปที่ 2
4.85
0.66
มาก
ชั้นปที่ 3
5.21
0.59
มากที่สุด
รวม
4.91
0.62
มาก
จากตาราง พบวานักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ มีความตระหนักรูในตนเองอยูในระดับ 3
) มากที่สุดx̄=5.21) รองลงมาคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 มีความตระหนักรูในตนเองอยูใน
ระดับมาก (x̄=4.85) และนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 มีควมตระหนักรูในตนเองอยูในระดับมาก
(x̄= 4.67) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2
และชั้นปที่ 3 (n= 190)
แหลงความแปรปรวน
SS
Df
MS
F
P
ระหวางกลุม
6.168
2
3.084
12.093 0.001*
ภายในกลุม
47.694
187
0.255
รวม
53.863
189
*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตาราง พบวาการเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่
1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 พบวา นักศึกษาพยาบาลแตละชั้นปมีการตระหนักรูในตนเองที่แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 12.093, P = .001)
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบการรูประโยชนของตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัด อุบลราชธานี
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 (n= (190
x̄
ชั้นป
S.D
ระดับการรับรูประโยชนของ
การตระหนักรูในตนเอง
ชั้นปที่ 1
4.66
0.64
มาก
ชั้นปที่ 2
5.18
0.60
มากที่สุด
ชั้นปที่ 3
5.35
0.44
มากที่สุด
รวม
5.06
0.56
มากที่สุด
จากตาราง พบวานักศึกษาพยาบาลมีการรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองอยู
ในระดับมากที่สุด (x̄=5.06) นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 มีการรับรูประโยชนของการตระหนักรู
ในตนเองอยู ในระดั บ มากที่ สุด (x̄= 5.35) รองลงมาคือนักศึกษาพยาบาลชั้น ปที่ 2 มีการรับรู
ประโยชนของการตระหนักรูในตนเองอยูในระดับมากที่สุด (x̄=5.18) และนักศึกษาพยาบาลชั้นป
ที่ 1 มีการรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองอยูในระดับมาก (x̄=4.66)
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 (n= (190
แหลงความแปรปรวน
SS
Df
MS
F
P
ระหวางกลุม
11.956
2
5.978
16.004 0.012*
ภายในกลุม
69.850
187
0.374
รวม
81.807
189
*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตาราง พบวาเปรียบเทียบการรับรูประโยชนการตระหนักรูในตนเองของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 มีการรับรูประโยชนของการตระหนักรู ในตนเองที่
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F =16.004, P = .012)
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สวนที่ 4 การวิเคราะหการนําการตระหนักรูในตนเองไปใชประโยชนของนักศึกษาพยาบาลชั้นป
ที่ 1 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัด อุบลราชธานี
4.1 การนําตระหนักรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 ได
นําการตระหนักรูในตนเองไปปรับใชในชีวิตประจําวันโดยสามารถใชชีวิตอยางมีสติ รอบคอบ
รูจักการใชชีวิตมีเหตุผลในการตัดสินใจมากขึ้น นักศึกษาชั้นปที่ 2 นําการตระหนักรูในตนเองไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันโดยทําใหรูจักตนเองและเขาใจตนเองมากขึ้น เพื่อพัฒนาในจุดดอยเพิ่ม
ศักยภาพใหตนเอง ใชในการปรับอารมณหรือพฤติกรรมของตนเอง ตระหนักในความคิดที่แสดง
ออกมาตอสังคมหรือบุคคลอื่น และนักศึกษาชั้นปที่ 3 นําการตระหนักรูในตนเองไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันโดยใชในเขาใจอารมณตลอดจนจุดออน จุดดอย และความตองการของตนเอง
อยางลึกซึ้ง รูจักตนเองเปนอยางดีจะมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่นยอมเขาใจถึงผลกระทบ
ของอารมณของตนเองชวยใหเราควบคุมตนเองและแสดงพฤติกรรมออกมาอยางเหมาะสม
สรุปไดวา นักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปมีการนําเอาตระหนักรูไปใชในชีวิตประจําวันโดยเขาใจ
อารมณตัวเองทําใหสามารถควบคุมตัวเองได ตลอดจนรูจุดออน จุดดอยของตัวเองและนําไปปรับ
ใชอยางมีเหตุผล
4.2 การนําตระหนักรูในตนเองไปใชในการฝกปฏิบัติงานหรือนําไปใชในการดู แ ล
ผูปวย พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 ยังไมไดขึ้นฝกปฏิบัติงานแตเคยมีประสบการณดูแลผูเจ็บปวยใน
ครอบครัว จึงเนนการดูแลแบบแบบญาติพี่นองก็จะดูแลอยางดีที่สุด สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 นํา
ตระหนักรูในตนเองไปใชในการฝกปฏิบัติงานหรือนําไปใชในการดูแลผูปวยโดยตระหนักรูใน
ตัวเองอยูเสมอ ทําใหมีสติและรอบคอบในการดูแลผูปวยอยางถูกตองและนักศึกษาชั้นปที่ 3 นํา
ตระหนักรูในตนเองไปใชในการฝกปฏิบัติงานหรือนําไปใชในการดูแลผูปวยโดยสามารถแยกแยะ
อารมณขณะเวลาทํางานออกจากเรื่องสวนตัวไดเหมาะสม โดยไมนําเรื่องสวนตัวมาปะปนกับ
เรื่องงาน เปนสิ่งที่สําคัญที่เราจะนําไปใชเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติ
สรุปไดวานักศึกษาทั้ง 3 ชั้นป มีการนําเอาตระหนักรูในตนเองไปใชในการฝกปฏิบัติงาน
โดยตระหนักรูในตัวเองอยูเสมอ ทําใหมีสติและรอบคอบขณะเวลาทํางานหรือฝกปฏิบัติงาน
อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุ ป ผลการวิ จั ย เรื่ อง การตระหนักรูในตนเอง และการรับ รูป ระโยชนของการ
ตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี มี
ประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้
.1 เพื่อเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 1
3 และชั้นปที่ โดยผลการศึกษาพบวา นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ มีความตระหนักรูในตนเองอยู 3
มีความตระหนักรูในตนเองอยูใน 2 ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่
มีควมตระหนักรูในตนเองอยูในระดับมาก ตามลําดับ 1 ระดับมาก และนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่
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และเมื่อเปรียบเทียบการตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ และชั้นป 2 ชั้นปที่ 1
พบวา นักศึกษาพยาบาลแตละชั้นปมีการตระหนักรูในตนเองที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 3 ที่
. ทางสถิติที่ระดับ05 ซึ่งเปนไปไดวา นักศึกษาพยาบาลเมื่อเริ่มเขามาศึกษาในชั้นปที่ 1 นักศึกษา
ยังไมมีพื้นฐานทางดานวิชาชีพพยาบาล และการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสวนใหญ ยังเปน
รายวิชาทางสายวิทยาศาสตร สุขภาพที่ตอเนื่องจากมัธยมศึกษาปที่ 6 แตเมื่อเริ่มเขาสูชั้นปที่ 2
รายวิชาในหลักสูตรจะเริ่มเขาสูพื้นฐานวิชาชีพ มากขึ้นไดเรียนวิชา การพยาบาลพื้นฐาน และชั้น
ปที่ 3 ก็จะเรียนการพยาบาลในแตละสาขา รวมไปถึงการไดขึ้นฝกปฏิบัติ การพยาบาลบนหอ
ผูปวย ยิ่งทําใหระดับของการตระหนักรูเพิ่มมากขึ้นที่จะทําใหเกิดความเขาใจในชีวิต และความมี
คุณคาของชีวิตของผูปวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวราพร วันไชยธนวงค (2560) ที่กลาววา
การพั ฒ นาความตระหนั กในคุ ณ ค า ของชี วิ ตสํา หรับ นัก ศึ ก ษา ทําใหนักศึก ษาสามารถแสดง
พฤติกรรมที่มาจากภายใน เขาถึงความรูสึกนึกคิดของตนเอง รับรูคุณคา ความสําคัญของตนเอง
รับรูถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต มีการคนหาความหมายและเปาหมายของชีวิต ดําเนิน
ชีวิตอยางมีจุดหมายและเปาหมายที่ชัดเจนสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาพยาบาล จึงควร
พัฒนาความตระหนั กในคุณค าของชีวิ ตแกนักศึกษาผูซึ่งจะกาวสู การเป น พยาบาลวิช าชี พใน
อนาคต
. 2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการรั บ รู ป ระโยชน ข องความตระหนั ก รู ใ นตนเองของนั ก ศึ กษา
พยาบาลชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 1 พบวานักศึกษาพยาบาลมีการรับรูประโยชนของการ
ตระหนักรูในตนเองอยูในระดับมากที่สุด โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ มีการรับรูประโยชนของ 3
การตระหนักรูในตนเองอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 และ 1
ตามลําดับ ซึ่งการเปรียบเทียบการรับรูประโยชนการตระหนักรูในตนเองของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ มีการรับรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองที่แตกตางกัน 3 และชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 1
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05ซึ่งจากผลการศึกษา เปนไปไดวานักศึกษาพยาบาลที่ชั้นป
สูงขึ้น ตองมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นทั้งตอตนเองและผูปวย โดยจะไดรับการปลูกฝงเพื่อเตรียม
ตัวเขาสูวิชาชีพโดยสมบูรณเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลว ดังนั้นจึงตองรับรูถึงประโยชนของการ
ตระหนักรูในตนเองมากขึ้น สอดคลองกับจรูญรัตน รอดเนียม (2556) ศึกษาการรับรูประโยชน
การรับรูอุปสรรคและการรับรูความสามารถของ ตนเองกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพและภาวะ
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาล พบวาการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยูใน
ระดับมากที่สุด การรับรูความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพและภาวะ
สุขภาพของนักศึกษาอยูในระดับมาก ดังนั้นการระบรูประโยชนของการตระหนักรูในตนเองจึง
เปนเรื่องสําคัญสําหรับนักศึกษาพยาบาล ดังที่ เรวัต เงินเย็น ((2558 ความตระหนักในคุณคาแหง
ตน มีประโยชนทําใหรูจักตัวตนที่แทจริง เกิดการปรับปรุงตนเองดวยความสมัครใจ สามารถดึง
เอาพลังแหงศักยภาพของตนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได มีความสุขในการปฏิบัติหนาที่การ
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งาน หนวยงาน องคกร สังคม เปนมิตรและผูกพันมีไมตรีจิต ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทําให
มีความเจริญกาวหนา
3. เพื่อศึกษาการนําการตระหนักรูในตนเองไปใชประโยชนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่
3 และชั้ น ป ที่ 2 ชั้ น ป ที่ 1 พบว า นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ชั้ น ป มี ก ารนํ า เอาตระหนั ก รู ไ ปใช ใ น 3
ชีวิตประจําวันโดยเขาใจอารมณตัวเองทําใหสามารถควบคุมตัวเองได ตลอดจนรูจุดออน จุดดอย
ของตัวเองและนําไปปรับใชอยางมีเหตุผล และนักศึกษาทั้ง ชั้นป มีการนําเอาตระหนักรูใน 3
ตนเองไปใชในการฝกปฏิบัติงานโดยตระหนักรูในตัวเองอยูเสมอ ทําใหมีสติและรอบคอบขณะ
เวลาทํางานหรือฝกปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวของกับความรูสึก ความคิดที่จะมีผลตอการเกิด
พฤติกรรมการตระหนักรูในตนเอง จึงจะชวยใหเขาใจการตระหนักรูในตนเองและการนําไปใชได
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
1.2 ควรมีงานวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาการตระหนักรูในตนเอง เพื่อประโยชนใน
การนําไปใชสงเสริมทักษะการตระหนักรูในตนเองและนําไปใชไดกับบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุก
สายอาชีพ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรมีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดรูจักการตระหนักรูในตนเองตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
ชั้นปที่ 1
1.2 ควรมีกิจกรรมพัฒนาการตระหนักรูในตนเองแกนักศึกษาทุกชั้นป ที่เหมาะสมกับ
สมรรถนะของนักศึกษาแตละชั้นป
เอกสารอาอิง
จรู ญรั ต น รอดเนี ย ม และคณะ. (2556). การรับ รูป ระโยชน การรับ รูอุป สรรคและการรั บ รู
ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของนักศึกษา
พยาบาล. พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 23(3), 88-97.
ฉวีว รรณ สั ต ธรรม. (2557). การพยาบาลจิ ตเวชและสุขภาพจิต (พิมพครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ:
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.
ทัศนีย สุริยะไชย. (2554). ความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึกในวัยรุน.
(การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ).

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.2 April-June 2018

73

ธณัชชนรี สโรบล. (2560). การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยการใชการสะทอน
คิด. วารสารวิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม, 46(1) ,89-90.
เพชรรุง เพชรประดับ. (2558). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการภาวะขาดแคลนพยาบาล.
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา. ใน. การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ครั้ ง ที่ 4 The 4th STOU Graduate Research
Conference วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558.
เรวัต เงินเย็น. (ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความตระหนักรูในตนเองของนักเรียนระดับชั้น .(2558
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนท องถิ่น จังหวัดเชียงราย.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายธันวาคม-กันยายน (18)8 ,, 183188.
วราพร วันไชยธนวงค, วราภรณ ยศทวี, และจุฬาวรี ชัยวงคนาคพันธ. (2560). การพัฒนาความ
ตระหนักในคุณคาของชีวิตสําหรับนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ. 9(2) กรกฎาคม–ธันวาคม, 112-127.
สายฝน เอกวรางกูร. (2562). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตศาสตรและศิลป สูการปฏิบัติ 1.
กรุงเทพฯ: ไทม พริ้นติ้ง.
สายสมร เฉลยกิ ตติ . ( .(2557วิ ถีทางสร า งสุขสําหรับ นักเรีย นพยาบาล. พยาบาลทหารบก.
(2 )15, 98-92
สุภิชญา ทองแกว. (2561). ความตระหนักตอความปลอดภัยผูปวยของพยาบาลวิชาชีพใหมใน
.โรงพยาบาลทั่วไป เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, 5(1) ,64-65.
Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. ( .(1970Determining Sample Size for Research Activities.
Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

ภาคผนวก

ขั้นตอนการจัดทําวารสาร
ประกาศรับสมัครตนฉบับ

รับบทความตนฉบับ

ไมผาน

แจงผูเขียนใหแกไข

ผาน
สงผูทรงคุณวุฒิ

ไมผาน

ผาน
กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความ

จัดพิมพและเผยแพร

แจงผูเขียนใหแกไข

แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพใน
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
-------------------------------------------------------

ขาพเจา  นาย
 นาง
 นางสาว
ชื่อ-สกุล ............................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................................
ตําแหนงทางวิชาการ (โปรดระบุ)
 ศาสตราจารย
 รองศาสตราจารย
 ผูชวยศาสตราจารย
 ดร.
 อาจารย
 อื่นๆ ..........................................
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได)
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน .......................................................... โทรศัพทมือถือ ..........................................................
โทรสาร .................................................. E-mail .............................................................................................
มีความประสงคขอสงผลงานวิชาการ เรื่อง :
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ประเภทผลงานวิชาการ
 บทความรับเชิญ
 บทความวิจัย  บทความวิชาการ
ขาพเจาขอรับรองวาผลงานนี้  เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว
ผลงานนี้ยังไมเคยลงตีพิมพตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ
เผยแพรในทีอ่ ื่นๆ อีก นับจากวันที่ขาพเจาไดสงผลงานตนฉบับนี้ มายังกองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ
.................................................................. ลายมือชื่อ เจาของบทความ
(................................................................)
วันที่ ...................................................

แบบรับรองพิจารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
-------------------------------------------------------

ขาพเจา  ศาสตราจารย
 รองศาสตราจารย
 ผูชวยศาสตราจารย
 ดร.
 อาจารย
ชื่อ-สกุล .............................................................................................................................................................
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได)
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน ........................................................... โทรศัพทมือถือ ........................................................
โทรสาร .................................................. E-mail .............................................................................................
ขอรับรองวาไดตรวจสอบบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ เรื่อง :
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ของนักศึกษา ชื่อ-สกุล ......................................................................................................................................
วาถูกตองตามหลักวิชาการเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งบทความนี้ไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และ
ไมอยูระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพเผยแพรในที่อื่นๆ
.................................................................. ลายมือชื่อ
(................................................................)
อาจารยที่ปรึกษาหลัก
วันที่ ...................................................

ใบสมัครสมาชิก
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
-------------------------------------------------------

ชื่อ-สกุล .......................................................................................................................................
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได)
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน .............................................. โทรศัพทมือถือ .................................................
E-mail .............................................................................................
 ขอสมัครเปนสมาชิกวารสาร “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ”
 หนึ่งป 4 ฉบับ
ราคา 500 บาท
 สองป 8 ฉบับ
ราคา 800 บาท
ชําระผาน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 313-0-73505-4
ชื่อบัญชี วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชธานี
โดยไดแนบหลักฐานการชําระเงิน :
 สําเนาหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน สงทางไปรษณียมายังมหาวิทยาลัยราชธานี
 อัพโหลดหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน มายัง e-mail: jrihs@rtu.ac.th วันที่ ………...
ฝายสมาชิกวารสาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี
261 เลี่ยงเมือง, ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000
โทรศัพท: 0-4531-9900 ตอ 124
โทรสาร: 0-4531-9911
E-mail : jrihs@rtu.ac.th

คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อส งเสริ มและเผยแพร ผ ลงานทางวิช าการที่ มีคุ ณภาพ พัฒ นาองคความรู ท าง
วิชาการ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ
3. เพื่ อกระตุ น ให เ กิ ดการวิ จั ย การพัฒ นานวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนําไปอางอิงประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม
กําหนดการเผยแพร ปละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)
วารสาร Journal of Innovative Health Science รับบทความวิชาการ และบทความ
วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิ ช าการที่ มีป ระโยชน และน า สนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิ จัย ที่เปน ปจ จุบัน เปน
ประโยชนตอทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
สํ าหรั บ บทความที่ จ ะลงตี พิมพ ในวารสาร Journal of Innovative Health Science
จะตองเปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์

การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพื่อทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ
จากนั้ น กองบรรณาธิ ก ารจะตรวจสอบชื่ อ เรื่ อ งและเนื้ อ หาของบทความว า เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร
2. เมื่ อ กองบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรว า บทความเป น บทความที่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ตอไป โดยที่ผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพไดหรือบทความนั้นๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
3. กองบรรณาธิ ก ารส ง หนั ง สื อ ตอบรั บ การตี พิ ม พ ห รื อ ปฏิ บั ติ ก ารตี พิ ม พ ใ ห เ จ า ของ
บทความ
ประเภทของผลงานวิชาการที่เปดรับตีพิมพ
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ
สมาชิกรวมในงานวิจัยนั้น อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน
2. บทความวิ ช าการ (Academic Article) เป น บทความทางวิ ช าการที่ นํ า เสนอ
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่นาสนใจ ซึ่งผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน
จากการวิ จั ย ที่ ผ า นมา จากเอกสารอ า งอิ ง จากความคิดเห็น ของผูเขีย นและผูอื่น อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ที่สนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนํ าเสนอแนวทางในการวิ เ คราะห องค ความรูใหมๆ ที่ไมเคยมีผูร วบรวมเรีย บเรีย ง หรื อ
วิเคราะหมากอน

การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพในวารสาร
บทความวิจัย ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)
3. ผลการวิจัย (Results)
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
5. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)
บทความวิชาการ ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. สาระในประเด็นตางๆ (Contents)
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
4. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)

การเตรียมตนฉบับผลงานที่รับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space)
พรอมระบุเลขหนา และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25
นิ้ว
2. ชื่ อ เรื่ อ ง ต อ งมี ทั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตัวหนากึ่งกลางหนากระดาษ
3. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุชื่อผูเขียนของแตละคนที่มีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ
4. บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
บทคั ดย อภาษาอั ง กฤษ ให ใช คําวา “Abstract” ใชตัว อักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตั ว หนาชิ ด ช า ยหน า กระดาษ ส ว นเนื้ อ หาของบทคั ด ย อ ใช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
5. เนื้อหา
5.1 เนื้อหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน
15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เนื้อหา และเอกสารอางอิง)
5.2 เนื้ อ หาหั ว เรื่ อ ง ภาษาไทย ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา
ชิดซายหนากระดาษ
5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษให ใช ตัว อั กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสม่ําเสมอ
6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ
7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายชื่อผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 14 point และภาษาอั ง กฤษ ให ใ ช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 14 point

7.2 สวนประกอบอื่นหรือแหลงที่มาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ
8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology
Association)
9. ใชตัวเลขอารบิกเทานั้น และไมใหใชการตั้งคาตัวเลขอัตโนมัติ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่สงบทความวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะตองมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักใหพิจารณาลงพิมพเผยแพร
การติดตอในการสงบทความ
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท : 045-319-900 ตอ 138
โทรสาร : 045-319-911
E-mail: jrihs@rtu.ac.th
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