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การวิจยัครั้งนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนาํหลักพทุธธรรมคือ  

ไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4 มาบูรณาการในรายวิชาปฏบัิติการทางการพยาบาล เพือ่ปลูกฝงใหนกัศึกษา

พยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ มีข้ันตอนการดําเนินงานตามกระบวนการวิจัย 

และพัฒนา  แบงออกเปน 3 ข้ันตอนหลกัคือ  1) การศึกษาวเิคราะหขอมูลจากเอกสารงานวิจยัตางๆ และ

การศึกษาเชิงคุณภาพโดยสมัภาษณเชิงลกึและจัดกลุมสนทนากับผูทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน

ทางการพยาบาลเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานและกรอบแนวคิดที่สอดคลองกับสภาพจริง 2) การพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน ซึง่สังเคราะหจากขอมูลพื้นฐานและกรอบแนวคิดที่ไดในขัน้ตอนที1่ จากนั้นตรวจ 

สอบคุณภาพโดยนําไปใหผูทรงคุณวุฒพิจิารณาใหขอเสนอแนะ และศึกษานํารองเพื่อปรับปรุงใหสมบูรณ 

ยิ่งขึ้น  3) การศึกษาประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการวิจัยเชงิ

ทดลอง กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาพยาบาล ชั้นปที4่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปการศึกษา 

2550 ภาคการศึกษาที1่ จํานวน 32 คน ทีก่ําลังเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ2  

ระยะเวลา 8 สัปดาห โดยแบงออกเปนกลุมทดลอง 16 คน และกลุมควบคุม 16 คน  เครื่องมือที่ใชในการ 

วิจัยประกอบดวย 1) คูมือผูเรียน 2) คูมือผูสอน 3) เครื่องมือประเมนิประสิทธิผลของรูปแบบ ไดแก  แบบ

ประเมินพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล และ แบบประเมนิความพงึพอใจตอรูป 

แบบการจัดการเรียนการสอน   

ผลการวิจยัพบวา  

1. พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในวชิาชีพพยาบาลมีองคประกอบ 6 ดาน ไดแก 1) มีมนุษย

สัมพันธดี 2) มีความเมตตากรุณา 3) เคารพคุณคาของความเปนมนษุย 4) มีกลยทุธและทักษะการบริการ 

5) ยึดมั่นผูกพนัในภาระหนาที่ และ 6) สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม 

 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาข้ึนประกอบดวย 2 สวนคอื 1)  ข้ันนําเขาสูกระบวน 

การเรียนการสอน หรือ “สรางศรัทธา นาํพาใหคิด” ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 2 ประการคือ การชีแ้จง    

และ  การสรางความสัมพนัธ  2) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 3 ประการคือ 

1) ข้ันปริยัติ หรือ“ใหความรูควบคูหลักธรรม”  2) ข้ันปฏิบัติ หรือ“นอมนําไปสูการปฏิบัติ”   ประกอบดวย   

การฝกฝนพัฒนาตนในชวีิตประจําวนัดวยหลักธรรมไตรสิกขา และ การนําคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช 

ในการดูแลผูปวย  และ 3) ข้ันปฏิเวธ หรือ “กระจางชัดจากการสะทอนคิด”     



3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พฒันาขึ้นพบวา คะแนนเฉลีย่ของพฤตกิรรม 

การดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองประเมินตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับ 

หลังการเรียนการสอนทันที และระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลงัการเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือน  

มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยคะแนนเฉลี่ยมีคาสงูกวากอนการเรียนการ 

สอนในทุกดาน สําหรับคะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทรทีน่ักศกึษาพยาบาลกลุมควบคุม

ประเมินตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติพบวา ไมมีความ

แตกตางกนั เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรหลงัการเรียนการสอนของ 

กลุมทดลองและกลุมควบคมุโดยใหอาจารยนิเทศเปนผูประเมินพบวา มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดบั 0.05   โดยคะแนนเฉลีย่ของกลุมทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคุมทกุดาน  ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจตอรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง พบวา นักศกึษาม ี

ความพึงพอใจในดานประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับมากทีสุ่ด  สวนดานกระบวน 

การเรียนการสอนมีความพงึพอใจในระดับมาก  จากผลการวิจยัแสดงวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ที่พัฒนาข้ึนสามารถปลกูฝงใหนักศกึษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการซึ่งเปน 

ประโยชนตอการผลิตบัณฑติทางการพยาบาลใหมีคุณภาพตามความคาดหวงัของสงัคม 
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   The main purpose of this study was to develop the instructional model through 

integrating Buddhist concepts to nurture caring behaviors in nursing students. The study was 

conducted under a research and development process in 3 steps as follows : 1) A review of 

literature relating to caring in nursing profession: This step, the researcher reviewed documents 

related literature together with in-depth interviews the instructional stakeholders that included 

nursing instructors, nurses, clients and nursing students in order to build up a theoretical 

framework model. 2) Developing an instructional model: The model was developed by synthe- 

sizing the information from step1 and validated by experts. Then the model was improved more 

completely and provided a pilot study, the result was an appropriate model for implementation. 

3) The effectiveness of the instructional model: The instructional model was implemented on 32 

fourth year nursing students during the first semester of 2007 academic year at Boromarajonani 

College of Nursing, Bangkok, who were on 8 weeks clinical practicing. The students were 

divided into experimental and control group with16 students in each groups.The experimental 

group studied by using the instructional model developed by the researcher and the control 

group studied as usual.  Both pre-test and post-test were conducted and analyzed by t-test. 

The finding revealed that the post-test average scores on caring behaviors at immediately and 

1 month after finished teaching of the experimental group were statistical significantly higher 

than pre-test scores at 0.05 statistical level, but the average scores of the control group were  

no different between pre-test and post-test. The result of comparing post-test average scores 

between the experimental group and the control group showed statistical different at 0.05 

significantly level by the average scores of the experimental group higher than the control  

group. The study results showed that the instructional model enhance caring behaviors in  

nursing students. 
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ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน  

รองศาสตราจารย ดร.วชิัย วงษใหญ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิลก  ดิลกานนท  คณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ ซึ่งทัง้ 3 ทาน ไดใหความเอื้ออาทร และกรุณาตอศิษยเสมอมา  คอยกระตุนเตือนและให

คําแนะนําปรึกษาจนดําเนนิการสาํเร็จลุลวงดวยดี ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงูไว ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตร ที่คอยหวงใยศิษยทุกคน  และกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยเรือโท ดร.ไพบูลย ออนมัง่ 

ที่ไดกรุณาเปนกรรมการในการสอบปริญญานพินธคร้ังนี ้

ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหตรวจสอบและใหคําแนะนํา

ในการแกไขปรับปรุงเครื่องมือประกอบการวิจัยเพื่อใหไดงานวิจัยที่มคุีณภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ทัศนยี  ทองประทีป ที่ไดกรุณาใหทัง้คําแนะนําปรึกษา และรับเชิญเปนวทิยากรพิเศษ

ในการทดลองสอน รวมทัง้เปนประธานกรรมการในการสอบปริญญานิพนธซึง่ผูวิจยัรูสึกทราบซึง้และขอ 

ขอบพระคุณเปนอยางสงู  

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ และดร.งามนติย รัตนานุกูล 

รองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ และอาจารยนิรามัย อุสาหะ ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก 

และผดุงครรภ ที่ไดคอยติดตามและเอื้ออํานวยใหไดทดลองสอนจนงานวิจัยดําเนนิการสําเร็จ  ขอขอบคุณ

เพื่อนรวมงานในกลุมวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภทุกคนที่ใหกําลงัใจชวยเหลือในชวงที่ลา

ศึกษาตอ โดยเฉพาะอยางยิง่ อาจารย ชญาภรณ เอกธรรมสุทธิ ์

สุดทายขอขอบพระคุณคุณพอ คุณแม ลูกๆ พี่ๆ นองๆ เพื่อนๆ และคณุพรศักดิ์ โกศลชื่นวิจิตร  

ซึ่งเปนผูที่ใหการสนับสนุนและใหกาํลังใจสําคัญตลอดระยะเวลาที่ลาศึกษาและทําปริญญานิพนธฉบับนี้

จนสําเร็จ 

 

จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
การดูแลและเอื้ออาทรตอกนั (Care/Caring) เปนสิง่จําเปนอยางยิ่งทีจ่ะชวยใหการดํารงชีวิต 

ของมนุษยเปนไปอยางสันติสุข  โดยเฉพาะในสงัคมปจจุบันทีม่ีความเจริญกาวหนาดานวทิยาศาสตร 

และเทคโนโลยีตางๆอยางมากมาย แตเปนความเจริญที่เนนทางดานวัตถุคอนขางสูงทาํใหขาดมติิทาง 

ดานจิตสังคม และจิตวิญญาณ ทีเ่กี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดหรือความเชื่อ ซึง่เปนสวนสาํคัญในการ 

พัฒนามนุษย (สมจิต หนุเจริญกุล. 2544 : 147)   เนื่องจากการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนความสัมพนัธ 

ระหวางบุคคลตอบุคคล หรือระหวางบุคคลตอสัตวและสรรพสิ่งตางๆ ตามบทบาทหนาที่และความรบั 

ผิดชอบทางสงัคมโดยมีความรัก ความเมตตา เอื้ออาทร ความสนใจเอาใจใส เปนพืน้ฐานเพื่อการดํารง 

อยูของชีวิตและสรรพสิ่ง  เชน  แมดูแลลูก พี่ดูแลนอง ครูดูแลศิษย  เปนตน  การดูแลอยางเอื้ออาทรจึง 

เปนปรากฏการณที่เปนสากลและเปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลใหเจริญเติบโตถึงระดับที่เกิดความ 

พึงพอใจ บรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดในชีวติ สามารถดํารงอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข และมีคุณคา 

(Mayeroff. 1971; Morse. et al. 1990: 1-2) 

 วิชาชพีการพยาบาล  เปนวิชาชีพที่ใหบริการสังคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บปวยของ 

ประชาชน การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเปนงานที่เกีย่วของกับธรรมชาติของชีวิตมนุษยคือ การเกิด  

การเจริญเติบโต การเจ็บปวย การเสื่อมสภาพของรางกาย และการตาย   การเจ็บปวยเปนเรื่องธรรมดา 

และเปนทกุขอยางหนึ่งของชวีิต  มนุษยเมือ่มีภาวะของความเจ็บปวย และอยูในสภาพของผูที่ตองการ 

ความชวยเหลอืทั้งทางดานรางกายและจิตใจ บุคลากรทางวิชาชพีสุขภาพจะเปนผูปฏิบัติการชวยเหลือ 

เพื่อใหกลบัคืนสูภาวะปกตทิี่สมบูรณ  โดยเฉพาะพยาบาล ซึง่เปนผูทีต่องคอยใหการดูแล และใกลชิด 

กับผูปวยมากที่สุด ไดเผชิญกับปญหาและสถานการณตางๆของผูปวยตลอดเวลา  การปฏิบัติการดูแล 

จึงตองดําเนนิไปอยางมมีนษุยธรรม มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรตอมนุษยในยามทีม่ีความทกุขจาก 

ความเจ็บปวยเปนพืน้ฐาน (สิวลี ศิริไล. 2542: 1-2)   ดังคํากลาวของ ตอลสตอย (Tolstoy.  อางถงึใน  

สิวลี ศิริไล. 2542 :1)  ที่กลาววา  ศิลปะของการพยาบาลคือ  การปฏิบัติที่เปนสากล ในการถายทอด 

ความรูสึกพื้นฐานจากจิตใจไปสูมนุษยชาติทั้งมวล 

 ผูที่จะเปนพยาบาลวิชาชพี จึงจําเปนตองเรียนรูศาสตรทางการพยาบาลและสาขาทีเ่กี่ยวของ 

เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพและดูแลการเจ็บปวยของบคุคลแบบองครวมได  การนาํเอาความรูในศาสตร 

ตางๆมาประยกุตใชอยางเหมาะสมกับความตองการดานสุขภาพของผูรับบริการแตละบุคคล โดยอาศัย 

ทักษะการสื่อสาร และความเอื้ออาทร เอาใจใส จึงเปน ศิลปะทางการพยาบาล  หรืออาจกลาวไดวาเปน   

ศิลปะในการดแูลบุคคล (Art of Caring) (ทัศนีย ทองประทีป. 2547: 11)   ดังนั้น  การพยาบาลเพื่อให 
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การดูแลบุคคลจึงเปนงานทีม่ีความละเอียดออน ตองอาศัยทั้งความรู วิธีการและขั้นตอนที่เปนระบบตาม 

แนววทิยาศาสตร และอาศัยความชํานาญจากประสบการณของการปฏิบัติ   ขณะเดียวกนัก็ประกอบไป 

ดวยคุณคาของความออนโยน ความเมตตา กรุณา และความหวงใยเอื้ออาทรตอเพือ่นมนษุย   อันเปน 

ศิลปะของการพยาบาลที่กอใหเกิดความอบอุนใจแกบุคคลที่อยูในภาวะของความเจ็บปวย (สิวลี ศิริไล. 

2542 :3)  การดูแลอยางเอื้ออาทร(Caring) จึงเปนสารัตถะที่สําคัญหรอืเปนหวัใจของวิชาชีพพยาบาล 

(Leininger.1988: 3-15) 

แนวคิดในการดูแลอยางเอื้ออาทรมีมาพรอมกับกําเนิดวชิาชีพพยาบาลและมีพัฒนาการอยาง 

ตอเนื่องจนเปนศาสตรทางการพยาบาล  ผูที่จะเปนพยาบาลจึงตองไดรับการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อ 

ใหมีศักยภาพในการดูแลบุคคล ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชองคความรู และพัฒนาความสามารถในการ 

ดูแลจนเปนทีพ่ึ่งดานสุขภาพใหกับสังคมได (ศิริอร สินธุ และ สมใจ พุทธาพทิกัษผล. 2542:10,17)  ทัง้นี ้

สังคมมักจะคาดหวงัตอพยาบาลในฐานะผูดูแลวา จะตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสยีสละ มีความ 

เมตตาเอื้ออาทร  ตลอดจนมีความรูและทักษะทางเทคนิค แตกตางจากการดูแลของบุคคลอื่นโดยทั่วไป 

ซึ่งวัตสนัไดกลาวไววา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนพนัธะของวิชาชพีพยาบาลตอสังคมและเปนเหตุผลที่ 

สังคมตองมวีชิาชีพนี้ (สมจติ หนเุจริญกุล. 2544:153.  อางถงึ Watson.1997. The Theory of Human 

Caring : Retrospective and Prospective)   

การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล เปนอุดมคติทีใ่หความสําคญักับคุณคาและศักดิ์ศรี 

ของความเปนมนุษย ซึง่จะเกิดขึ้นเมื่อพยาบาลมีปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ  เปนการดูแลระหวางบคุคล  

ที่เขาถงึจิตใจซึ่งกนัและกนั(Transpersonal Caring) โดยเนนที่จิตพิสัยคือ ความรูสึกนึกคิดและภมูิหลัง 

ของผูดูแลและผูรับการดูแลเปนอยางมาก  ทาํใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกัน  ชวยใหพยาบาลตอบสนอง 

ความตองการของผูรับบริการไดตรงตามที่ตองการ รวมทั้งเหน็ความสาํคัญของการมีปฏิสัมพันธกบัผูรับ 

บริการ ซึ่งเปนแกนสําคัญอยางหนึง่ของปฏบัิติการพยาบาล  และเปนทกัษะที่พยาบาลทุกคนตองฝกฝน 

และพัฒนาตลอดเวลาทีท่าํหนาที่ในวิชาชพี (พยอม อยูสวสัด์ิ.2539:26)  ศิลปะของการเอื้ออาทรในการ 

ปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลตองอาศยัความเขาใจจิตใจ การใสใจตออารมณความรูสึก การเคารพศกัดิ์ศรี 

และสิทธิของผูรับบริการ   ความสัมพนัธดังกลาวอาจแสดงออกทางคาํพูด การสัมผัส กิริยาทาทางตลอด 

จนสีหนาแววตาของพยาบาลที่แสดงตอผูรับบริการ (สิวลี ศิริไล.2542:198)   การดูแลอยางเอื้ออาทรที ่

เกิดขึ้นระหวางพยาบาลกับผูรับบริการจึงมีความสาํคัญเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากผูรับบริการและบุคลากร 

ทางสุขภาพจะรับรูคุณภาพของการพยาบาลแตกตางกนั โดยบุคลากรทางสุขภาพจะรับรูที่ความสามารถ 

หรือสมรรถนะในการดูแล  แตผูรับบริการจะรับรูที่ความเอื้ออาทร และความสัมพันธระหวางบุคคล และ    

ใชเปนเกณฑเบื้องตนในการตัดสินคุณภาพของการดูแล  เพราะไมสามารถประเมนิคุณภาพดานเทคนิค 

วิชาชพีไดจึงประเมินจากความสัมพันธแทน เชน อัธยาศยัไมตรี ความหวงใย การบรกิารที่รวดเรว็ เปนตน 

(Williams.1997: 18) 
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อยางไรก็ตามพบวา  การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลมจีุดออนปรากฏอยูหลายเรื่อง  ส่ิงที่พบ 

ไดมากคือ  การปฏิบัติงานตามงานประจํา  เนนที่การทาํงานดานการแพทยเปนสวนใหญ  มีระบบการ 

พยาบาลเกิดขึน้ในงานนอย (พวงรัตน บุญญานุรักษ. 2545: 37) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานดาน 

เทคนิคหรือดูแลเอาใจใสเครื่องมือมากกวาเอาใจใสความตองการของผูรับบริการซึ่งเปนมนุษย  ปฏิบัติ 

ตอผูรับบริการเหมือนเครื่องจักร เวลาและทรัพยากรตางๆถูกจัดสรรใหกับการดูแลดานรางกายมากกวา 

ดานความสัมพันธ หรือการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ บอยครั้งที่มเีสียงติติงจากผูที่มา 

รับการรักษาพยาบาลถึงพฤติกรรมตางๆทีพ่ยาบาลแสดงออก เชน  เฉยชา  ไมทกุขรอน  มีทาทหีางเหนิ 

ขาดความนุมนวลพูดจาไมไพเราะ ใชอารมณ หงุดหงิดโมโหงาย แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ นาํเรื่องที่ไม 

ควรเปดเผยของผูปวยมาพดูอยางสนุกสนานไมสํารวมกิริยาเทาที่ควร พฤติกรรมเหลานี้แสดงถึงปฏิบัติ 

การพยาบาลที่ขาดความเอือ้อาทรหรือขาดสิ่งที่เปนคุณคาสําคัญของวิชาชพี (Schattschneider.1992  

: 16, Williams.1997: 2, ทิพาพันธ ศศิธรเวชกุล. 2541: 25)  ปญหาดงักลาวมานี ้โฟรมเมอร (Fromer)  

ไดต้ังขอสังเกตวา  นักศึกษาพยาบาลเมื่อแรกเริ่มเขามาสูวิชาชพี จะมจีิตสํานึกที่เตม็เปยมไปดวยการ 

เสียสละเพื่อผูอ่ืน ไวตอความรูสึก (Sensitive)  มีความเมตตา และตระหนักถงึศักดิศ์รีคุณคาของความ  

เปนมนุษย  แตเมื่อสําเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติหนาที่  ภาพลักษณทีป่รากฏมักจะออกมาในลกัษณะ  

ของความเย็นชา (Insensitive)  ไมเอื้ออาทร (Incaring)  และไมตอบสนองตอความตองการของผูปวย 

 ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากภาระงานหนักที่ตองเผชิญ  ทาํใหเกิดความเคยชินและมุงทาํงานเฉพาะหนามาก 

 กวาการคํานงึถึงเรื่องจิตใจทีลึ่กซึ้งละเอยีดออน  รวมไปถงึการเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคมที่มีความ 

เจริญกาวหนาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทาํใหระบบของกระบวนการใหบริการทางสุขภาพ  

มุงเนนการใชเทคโนโลยีบําบดัอาการของโรคมากกวาการคํานึงถึงจิตใจของผูปวย อีกทั้งเนื้อหาของวิชา 

การเรียนทีห่นกัไปในทางวิทยาศาสตร สวนเนื้อหาทางจริยศาสตรมักจะอยูในลักษณะของการสอดแทรก 

มากกวาที่จะสอนอยางจริงจัง  ประกอบกบัลักษณะการทํางานของพยาบาลไมเปดโอกาสใหคํานงึถึง  

และไตรตรองปญหาทางจรยิศาสตร  ดวยเหตุนี้ความเปนศิลปะของการพยาบาลจงึดูไมเดนชัดมากเทา  

กับบทบาทของความเปนศาสตร (สิวลี ศิริไล. 2542: 10-12.  อางถงึ Fromer,J.M. 1983. Community 

Health Care and Nursing Process)   ซึ่งสอดคลองกบัผลการวิจยัหลายเรื่องในประเทศไทยทีศึ่กษา 

เกี่ยวกับพฤตกิรรมการดูแลผูปวยของพยาบาล ไดแก งานวิจัยของสมคิด จันทรนวม (2539 :บทคดัยอ)  

ที่พบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลผูปวยของพยาบาลวิชาชพีตามการรายงานของตนเองและของ 

ผูปวยอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง โดยคะแนนเฉลี่ยตามการรายงานตนเองของพยาบาลสงูกวาการ 

รายงานของผูปวยอยางมนียัสําคัญทางสถิติ  เชนเดียวกับผลการวจิัยของ ยี่สุน ใจดี (2540: 70-73)  ที ่     

พบวา ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนการดูแลของพยาบาลมีคะแนนเฉลีย่โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ 

งานวิจยัของ อิชยา สุวรรณกุล และ นงนชุ เชาวศิลป (2542: 45-60) ก็พบวา ผูปวยมีการรับรูพฤติกรรม    

การดูแลของพยาบาลโดยรวมต่ํากวาที่พยาบาลคิด โดยเฉพาะในผูปวยสามัญ  ซึง่แสดงวาพยาบาลยัง   
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ตองพัฒนาพฤติกรรมการดแูลใหมากขึน้   นอกจากนี้ยงัพบวา ปญหาที่ไมเคยนอยลงไปเลยจากวชิาชีพ 

พยาบาลในประเทศไทยคือ  การรับภาระงานที่สูงมาก  พยาบาลตองใชเวลาสวนใหญกับงานที่ไมใชงาน 

พยาบาลอยางแทจริง รวมทัง้การไมเห็นคณุคาของงานที่สามารถใชศาสตรทางการพยาบาลไดอยางอิสระ 

(Care) แตเหน็ความสําคัญของงานดานการรักษา (Cure) มากกวา (สายใจ พัวพันธ ใน พวงรัตน บุญญา 

นุรักษ.บรรณาธกิาร.2546:47) เห็นไดจากผลการวิจยัของพิรุณ รัตนวนชิ (2542:42-44) ที่พบวาพฤติกรรม 

การดูแลของพยาบาลตามการรับรูของผูปวยสวนใหญคือ  การใหยา  รองลงมาคือ การทาํแผล  การใหคํา 

แนะนาํปลอบใจ การชวยใหรับประทานอาหาร การวัดสญัญาณชีพ และการซักถามอาการตามลําดับ โดย 

ผูปวยสวนนอยที่มกีารรับรูการดูแลจากพยาบาลดานการชวยปฏิบัติกิจวัตรประจําวนั  นอกจากนีย้งัพบวา 

พฤตกิรรมการดูแลของพยาบาลที่ผูปวยสวนใหญตองการคือ การชวยเหลือทนัทีเมื่อขอรอง คําพูดปลอบใจ 

และสบสายตาดวยความเปนมิตร สวนพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลที่ผูปวยสวนใหญไมชอบคือ การพูด 

เสียงดัง พูดไมเพราะ พูดหยาบ ตะคอก พดูดูถูก  รองลงมาคือ ใหการพยาบาลไมนุมนวล  ทําสหีนาบึง้ตึง  

แสดงทาทีไมสนใจ ไมเอาใจใส รังเกียจ โมโหงาย เฉยเมย ไมเปนมิตร ใหการพยาบาลโดยไมพูดจา ไมบอก 

กอนใหการพยาบาล ไมใหเกียรติ ไมเสมอภาค หยอกลอกันเอง และไมใหญาติมาเยีย่ม ตามลําดับ  ผูวิจยั 

ไดเสนอแนะใหนาํผลการวิจยัไปเปนขอมูลในดานการจัดการเรียนการสอน  และ ดานบริการการพยาบาล  

เพื่อใหมกีารพฒันาปรับเปลีย่นพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลใหมีความเอื้ออาทรมากขึ้น   ซึ่งสอดคลอง 

กับงานวิจัยของสุวรรณ ีละออปกษิณ (2546:150-151,186,248) ที่ทําการสังเคราะหดัชนีการประเมินพนัธะ 

ภาระการจัดการศึกษาวิชาชพีการพยาบาล  ผลการวิจัยพบวา ความเอื้ออาทรเปนดชันีทีม่ีความสาํคัญใน 

การจัดการศึกษาวิชาชพีพยาบาล  เนื่องจากเปนคุณลักษณะสําคัญของบัณฑิตพยาบาลที่สังคมตองการ   

แตจากการสัมมนาเรื่อง ศาสตรการดูแลในวิชาชพี: แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ (พวงรัตน บุญญานุรักษ. 

2536:30-31) ผลการสัมมนาพบวา ในการจัดการเรียนสอนทางการศกึษาพยาบาลมีการจัดใหเรียนเนื้อหา 

เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทร โดยสอดแทรกไปในวิชาตางๆ  แตการสอนยงัขาดการ 

ประยุกตอยางเปนระบบที่จะเนนใหเห็นถึงความสาํคัญของพฤตกิรรมการดูแลที่เอื้ออาทร  ซึ่งแสดงวาใน 

ดานของการจดัการศึกษาพยาบาลยังตองใหความสําคญั และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพือ่แกไข 

จุดออนของวิชาชีพดงัทีก่ลาวมาแลว 

การปลูกฝงพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล ควรเริ่มปลูกฝงตั้งแตยังเปน 

นักศึกษาพยาบาล  การจัดการเรียนการสอนจึงเปนสิง่สําคัญที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  เนื่องจาก 

การพยาบาล เปนวิชาชพีที่เนนการปฏิบัติและเปนปฏิบัติการที่กระทาํตอเพื่อนมนุษย  การดูแลอยางเอื้อ 

อาทรจึงควรเปนสิ่งสาํคัญทีฝ่งแนนอยูในมิติของการปฏิบัติ ซึ่งศิลปะในการสอนภาคปฏิบัติคือ การแสดง 

ใหนักศกึษาเหน็ถงึการถายโยงทฤษฎีสูการปฏบัิติและมีเจตคติที่ดีในการดูแลเพื่อนมนุษย ฉะนั้นครผููสอน 

หรือสถาบนัจะตองสรางบรรยากาศการเรยีนรูที่ดีและเปนตัวอยางในการดูแลเอื้ออาทรตอผูอ่ืน ตลอดจน  

มีความเอื้ออาทรตอลูกศิษยและเพื่อนรวมงาน  หากขาดตนแบบและความเอื้ออาทรจากครู นักศึกษาอาจ 
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ขาดประสบการณการดูแลที่จะสงตอใหกบัผูปวย  การคาดหวงัวา นกัศึกษาจะเปนพยาบาลที่ดีก็จะเปน 

เร่ืองที่ยาก (ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 189-190)   

ภารกิจสําคัญของการศึกษาคือ การฝกอบรมบุคคลใหพฒันาปญญา เกิดความรูความเขาใจ 

ในสภาวะของสิ่งทัง้หลาย มเีจตคติที่ดี และปฏิบัติจัดการกับส่ิงทัง้หลายตามที่ควรจะเปน   การพฒันา 

ปญญา ตองเกิดจากความรูความเขาใจที่เกิดขึ้นในตัวบคุคลเทานัน้ ผูอ่ืนจะนํามายดัเยียดหรือบังคับให 

รับไวไมได  การเรียนการสอนจึงตองใชวิธกีารแหงปญญา  ผูเรียนตองเปนอิสระในการใชความคิด และ 

การสืบเสาะคนหาความจริงตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกีย่วของกับคุณคาในทางความประพฤต ิปฏิบัติ 

หรือในดานของจริยธรรม   การสอนที่จะไดผลดีนอกจากใหเกิดความรูความเขาใจแลว  จะตองใหเกิด 

ความรูสึกที่เหน็ถงึคุณคาความสําคัญ จนมีความเลื่อมใสศรัทธาในการที่จะนาํไปประพฤติ ปฏิบัติตน 

ภารกิจของผูสอนหรือผูใหการศึกษาทัง้หลาย จงึเปนเพียงผูชี้นาํหรืออํานวยโอกาสชวยใหผูเรียนดําเนิน 

เขาสูปญญา ส่ิงที่ดีที่สุดที่ผูสอนที่ดีจะทําไดก็คือ ต้ังใจชวยเหลือ  พยายามสรรหาอบุาย  จัดสภาพการ 

เรียนและกลวธิีสอนทีจ่ะชวยใหผูเรียนเขาถึงปญญาอยางไดผลดีที่สุด (พระธรรมปฎก. 2544: 6-9) 

หลักของการฝกอบรมบุคคลใหพัฒนาปญญาเพื่อใหมีชวีิตที่ดีงาม มีการคิดดี ปฏิบัติดี มีอยู 

ในหลักพทุธธรรมของศาสนาพทุธ โดยพทุธธรรมแสดงหลักการวา การที่จะดําเนนิชีวติใหถูกตองหรือมี 

ชีวิตที่ดีงามไดนั้น ตองมกีารฝกฝนพัฒนาตนซึ่งไดแกกระบวนการที่เรียกวา  การศึกษา หรือ สิกขา ใน 

กระบวนการพฒันาตนนัน้  การฝกฝนความรูจักคิดหรือคิดเปน จะเปนปจจัยนําหรอืเปนสิ่งชกัพาไปสู 

ความรูความเขาใจ ความคิดเห็น ตลอดจนความเชื่อทีถ่กูตองที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ  เมื่อมีความรูความ 

เขาใจ และคิดเห็นดงีามแลว  การพูด การกระทาํ และ การแสดงออกตางๆ ก็จะถกูตองดีงามไปดวย   

กระบวนการของการศึกษาภายในตวับุคคลจะเริ่มตนและดําเนนิไปไดตองอาศยัการติดตอเกี่ยวของกับ 

สภาพแวดลอมและอิทธพิลภายนอกเปนสิ่งผลักดันหรอืเปนปจจัยกอตัว  ถาไดรับการถายทอด แนะนาํ 

ชักจูง จากแหลงความรูความคิดที่ถูกตอง ก็จะทาํใหเกิดสัมมาทิฏฐิ นาํไปสูการศึกษาที่ถูกตอง  ปจจัย 

แหงสัมมาทิฏฐิมี 2 ประการคือ ปจจัยภายนอกหรือวิธีการแหงศรัทธา ซึง่เปนอทิธพิลของสภาพแวดลอม 

ทางสงัคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง กัลยาณมติร  และ ปจจยัภายในหรือวธิีการแหงปญญา  คือ การรูจักคิด 

พิจารณา คิดถูกวธิี เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเปนฐานแลวกระบวนการแหงการศึกษาภายในตัวบุคคลก็จะดําเนนิ 

ไปได  กระบวนการนี้แบงเปน 3 ข้ันตอนเรยีกวา  ไตรสิกขา ประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา อันเปนการ 

อบรมความประพฤติ  ฝกฝนจิต  และฝกฝนปญญา  เพื่อนาํไปสูการดําเนนิชีวิตที่ดีงาม (พระธรรมปฎก. 

2547: 7-18) 

นอกจากกระบวนการทางการศึกษาเพื่อพฒันาชวีิตที่ดีงามดังกลาวมาแลว  พุทธธรรมยังม ี 

คําสอนทีเ่กี่ยวของกับมโนทศันหลักทางการพยาบาลคอื บุคคล สุขภาพ ส่ิงแวดลอม และการพยาบาล 

ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการสงเสริมสุขภาพบุคคล   เนือ่งจากพทุธศาสนาเปนศาสนาประจาํชาตไิทย 

หลักพุทธธรรมจึงผสมผสานอยูในแบบแผนการดําเนนิชีวิตของคนไทยมาชานาน  คานิยมสวนบคุคล    
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จึงไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมประเพณแีบบชาวพุทธ เชน การออนนอมถอมตน  การมีเมตตากรุณา 

การมีความอดทน การเสียสละ เปนตน  พยาบาลไทยจงึควรมีความเขาใจในมโนทัศนทางการพยาบาล 

ตามหลกัพทุธธรรม ในฐานะที่ตองใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนชาวพุทธเปนสวนใหญ  ซึง่จะชวย 

ใหความสัมพนัธระหวางพยาบาลกับผูรับบริการดีข้ึน (ทัศนีย ทองประทีป. 2545: 26-27, 34-35)    

หลักพุทธธรรมอีกประการหนึ่งที่เกีย่วของกบัคุณธรรม จริยธรรมที่สามารถเชื่อมโยงสูปฏิบัติ 

 การพยาบาลได  ชวยใหพยาบาลปฏิบัติงานดวยจิตใจทีเ่ต็มเปยมดวยความเมตตากรุณา เอื้ออาทรแก  

ผูเจ็บปวย อีกทั้งยังเปนปญญาสําหรับวิชาชีพพยาบาลเพราะจะชวยใหพยาบาลมีความเขาใจในสภาพ 

ธรรมชาติของสิ่งทัง้ปวงตามความเปนจริงไดแก พรหมวหิาร 4  มีองคประกอบคือ เมตตา กรุณา มุทิตา 

และ อุเบกขา (ทัศนีย ทองประทีป. 2545: 55)  ซึง่เปนคณุธรรมที่สอดคลองกันกับกระบวนการทางการ 

ศึกษาเพื่อพัฒนาชวีิตใหดีงาม ชวยใหเปนพยาบาลที่ดีตามที่สังคมไทยตองการ  จะเห็นไดวา หลกัพทุธ 

ธรรมมีประโยชนอยางยิง่สําหรับวิชาชีพพยาบาล ซึ่งผูทีเ่กี่ยวของกับการจัดการศึกษาพยาบาลสามารถ 

นําไปประยกุตใชเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษาพยาบาลอยาง 

ตอเนื่องและเปนระบบทีเ่หมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  เพื่อใหไดพยาบาลที่ดีในอนาคต  มีความ 

เมตตากรุณา เปยมดวยความออนโยน เปนมิตร และมีความเอื้ออาทรตอผูรับบริการสุขภาพ    

สถาบนัการศกึษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากร 

พยาบาลมานานกวา 50 ป จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิต 

พยาบาลที่มีความรูความสามารถในการใหบริการสาธารณสุขชุมชนทกุระดับทุกทองถิน่ทัว่ประเทศ โดย 

มุงเนนการดูแลสุขภาพแบบองครวม  การสงเสริมสุขภาพ  การปองกนัการเจบ็ปวย  และการสรางเสริม 

ศักยภาพในการดูแลตนเองของประชาชน  หลกัสูตรที่สถาบนัการศึกษาในสงักัดใชมีการพฒันาปรับปรุง 

ใหเหมาะสมกบัสภาพสังคมไทยมาโดยตลอด สําหรับหลกัสูตรที่ใชอยูในปจจุบันเปนหลักสูตรที่ปรับปรุง 

ใหมคร้ังหลงัสดุเนื่องจากบรบิทของสังคมไทยมกีารเปลี่ยนแปลงจากเดมิอยางรวดเร็ว มีการปฏิรูประบบ 

สุขภาพที่มุงเนนการสรางสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยมากกวาการรักษา ประกอบกับมีการปฏิรูปการ 

ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดังนัน้ จงึมีการพัฒนา 

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูประบบสุขภาพ   เรียกวา  หลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545  ซึ่งเริม่ใชในปการศึกษา 2546  ในสถาบันการศึกษาพยาบาลของ 

กระทรวงสาธารณสุขจํานวน 25 แหง หลกัสูตรใหมนี้เปนหลกัสูตรบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชา 

เขาดวยกนัโดยใชมโนทัศนหลักเปนตัวกาํหนดเนื้อหา ใชกระบวนการทางปญญาสงเสริมการเรียนรูของ 

ผูเรียน    ปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการ  อยูบนพืน้ฐานของทฤษฎีการดูแลดวยความ 

เอื้ออาทร  มีกรอบแนวคิดของหลักสูตรทีป่ระกอบดวยมโนทัศนทางการพยาบาล และ มโนทัศนทางการ 

ศึกษาพยาบาล ผูสอน ผูเรียน บุคคล ครอบครัวและชุมชน ปฏิสัมพันธกันในรูปของการเรียนการสอนและ 

ปฏิบัติการพยาบาล โดยมีการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนแกนหลัก (สถาบันพระบรมราชชนก.2546: 1,7) 
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จากกรอบแนวคิดของหลักสตูรจะเห็นไดวา  การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนหวัใจของหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุงใหม ของสถาบนัการศึกษาพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข   ซึง่การทีห่ลักสูตรจะ 

บรรลุวัตถุประสงค ไดผลผลิตตามความคาดหวงัคือ  ไดบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู ความสามารถเชิง 

วิชาชพี   มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค สอดคลองกับความตองการของสงัคม 

นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบดวยความเอื้ออาทรตอผูรับบริการ ส่ิงที่เปน 

ปจจัยสําคัญคอื  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะดําเนนิการตามแนวทางของหลักสูตร  ทัง้นี้การ 

บริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนขึ้นอยูกับการดําเนนิการของวิทยาลยัแตละแหง ซึ่งอาจมี 

แนวทางที่แตกตางกัน และไดผลลัพธที่แตกตางกนั  โดยเฉพาะในประเด็นของการดูแลอยางเอื้ออาทร  

เนื่องจากยังมคีวามเปนทฤษฎีหรือเปนนามธรรมสงู   แนวทางในการประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติจึงมี 

คอนขางนอย  รวมทั้งยงัมกีารใหความหมายที่คอนขางหลากหลาย จากนกัวิชาการทางการพยาบาล  

จากสภาพปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยพยาบาลจงึ สนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา 

วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการดูแลเอื้ออาทร (Caring Concept) ซึ่งเปนศาสตร 

สากลทางการพยาบาล รวมกับแนวคิดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปญญาตามหลกัพทุธธรรมเพือ่ให 

เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย โดยคาดหวงัวา ผลของการศึกษาวิจยัจะเปนประโยชนตอ 

สถาบนัการศกึษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข สําหรับเปนแนวทาง  

ในการจัดการเรียนการสอนทีป่ลูกฝงการดูแลอยางเอื้ออาทรอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหไดบัณฑิตพยาบาล

ที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลกัสูตร   

 

คําถามการวิจัย 
 

1. ผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทางการพยาบาลคอื อาจารยพยาบาล พยาบาลวิชาชพี 

นักศึกษาพยาบาล และผูรับบริการ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในประเด็นเหลานี้

อยางไร 

    1.1  การดูแลอยางเอื้ออาทรมีความหมาย และมีความสําคัญอยางไร   

    1.2  พยาบาลควรแสดงออกอยางไรจึงจะเรียกวามกีารดูแลอยางเอื้ออาทร  และ   

    1.3  ควรจัดการเรียนการสอนอยางไร เพื่อปลูกฝงใหพยาบาลมกีารดูแลอยางเอือ้อาทรตอ 

ผูรับบริการ 

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาหลักพทุธธรรมมาใชในการเรียนการ 

สอนทางการพยาบาล จะสามารถปลูกฝงใหนกัศึกษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอ 

ผูรับบริการไดหรือไม และ รูปแบบฯที่พฒันาขึ้นมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาวเิคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวชิาชีพ 

พยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ และตามความคิดเหน็ของผูทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน 

ทางการพยาบาล  เพื่อใหไดกรอบแนวคิดในการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอด 

คลองกับบริบทของสังคมไทย 

2.  เพื่อพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพทุธธรรมในการปลูกฝง 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล    

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจยัพฒันาขึน้  โดยศึกษา 

ถึงผลที่เกิดขึ้นกับนักศกึษาพยาบาล ไดแก พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Behaviors) 

และความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล  

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 

 เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลถอืวาการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) เปนหัวใจสาํคัญของวิชาชีพ  

ที่สถาบันการศึกษาตองปลกูฝงใหกับบัณฑิต  การวิจยัครั้งนี ้จึงไดทําการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนโดยบรูณาการหลกัพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล  

ผลของการวิจยัจะเปนประโยชนดังตอไปนี ้

1. เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพือ่ใหสถาบนัสามารถผลิตบณัฑิตได 

ตามปณิธาน ไดบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรตอผูรับบริการ สอดคลองกับ 

ความตองการของสังคม และนับเปนการเตรียมกําลงัคนอยางมีคุณภาพ 

 2. เปนแนวทางใหกับสถาบนัการศึกษาพยาบาลในสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง 

สาธารณสุข สามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปประยุกตใชโดยบูรณาการในรายวิชาตางๆ  

ในการสอนภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ สถาบนัการศึกษาพยาบาลอืน่ๆยังสามารถนําไปปรับใชไดเชนกัน 

 3. ผลของการศึกษาเชงิคุณภาพเกีย่วกบัการดูแลอยางเอื้ออาทรในการวิจัยครั้งนี้ สามารถนํา 

ไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาบริการพยาบาลใหดียิ่งขึ้น  

4. การนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในการเรียนการสอน เปนแนวทางการสงเสริมใหบัณฑิต

พยาบาลตระหนกัถึงคุณคาของพุทธศาสนาซึง่เปนรากฐานที่สําคัญของวัฒนธรรมไทย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครั้งนี ้เปนการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพทุธธรรม 

เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล  ซึ่งผูวิจยัตองการใหนกัศึกษาได 

เรียนรูจากประสบการณจริงในการปฏิบัติ  จงึบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พฒันาขึ้น 

เขากับรายวิชาภาคปฏิบัติ หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชพี ไดแก  วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก 

และการผดุงครรภ 2  จาํนวน 2 หนวยกิต   ซึง่เปนรายวชิาบังคับของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ที่นกัศึกษาตองเรียนในชัน้ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ขอบเขตของการวิจัยแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพ 

พยาบาล  เปนการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับ ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร  พฤติกรรมการ 

ดูแลอยางเอื้ออาทร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

ของนักศึกษาพยาบาล  โดยศึกษาวเิคราะหแนวคิดทฤษฎีจากตํารา เอกสาร งานวิจยัทัง้ในประเทศและ 

ตางประเทศ   รวมทัง้ศึกษาความคิดเหน็ของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

ดวยวิธกีารศึกษาเชงิคุณภาพ ไดแก การสมัภาษณแบบกึ่งโครงสรางและการจัดสนทนากลุม  ประชากร 

ที่ใชศึกษาไดแก นกัศึกษาพยาบาล และ อาจารยพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  รวมทัง้พยาบาลวิชาชพี และผูรับบริการพยาบาล 

ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุที่เปนแหลงฝกของนกัศึกษา  เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

โดยยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลกั เพื่อใหเปนตัวแทนที่จะไดมาซึ่งขอมูลเบื้องตนตามสภาพจริง 

ผลที่ไดจากการศึกษาในขัน้ตอนนี้ จะนาํไปประกอบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ 

ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล เปนการศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี 

เกี่ยวกับการออกแบบและพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอน   แนวคิดของการจัดการเรียนการสอน 

ทางการศึกษาพยาบาล และหลักพุทธธรรมที่เชื่อมโยงสูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤตกิรรมการดูแล 

อยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล  ผลของการศึกษาทัง้หมดนํามาสังเคราะหเพือ่ใหไดกรอบแนวคิด 

ในการสรางรปูแบบการจัดการเรียนการสอน จากนั้นทําการพัฒนาโครงรางและองคประกอบของรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบความเหมาะสมโดยขอความคดิเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ไดรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนทีเ่หมาะสม  แลวจึงพัฒนาเครื่องมือประกอบการเรยีนการสอนที่ผานการตรวจ 

สอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวฒุิดานการศึกษาพยาบาล ดานการสอนและการวัดประเมินผล ดานคณุธรรม 

จริยธรรมเชิงพทุธ รวมทัง้ตรวจสอบคุณภาพดวยวิธีการทางสถิติ  จากนัน้จึงนํารูปแบบฯไปศึกษานาํรอง 

กับนักศกึษาพยาบาลที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางมากที่สุด เพื่อศึกษาความเปนไปไดและแกไข 

ปรับปรุงขอบกพรองที่พบ  ทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพสําหรับการนําไปทดลอง 

ใชจริงกับกลุมตัวอยาง  
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ขั้นตอนที่ 3  การศึกษาเพื่อประเมินประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  เปน  

การนาํรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใชกบันักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 4  หลกัสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต  ในปการศึกษา 2550  ภาคการศึกษาที่ 1  ที่เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก  

และการผดุงครรภ 2 โดยใชกระบวนการวจิัยเชิงทดลองแบบศึกษาสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง   

แลวศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ดวยวิธกีารเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูกันไป   

โดยเปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง และกลุม 

ควบคุมระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนทันที และระหวางกอนการเรียนการสอน 

กับหลงัการเรยีนการสอนเปนเวลา 1 เดือน   เปรียบเทียบคะแนนพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ 

นักศึกษากลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลงัการเรียนการสอนทนัท ี ศึกษาความคิดเหน็และความพึงพอใจ 

ของนักศึกษากลุมทดลองหลังจากผานการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ  รวมทัง้ศึกษาความคิดเหน็และ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการดูแลของนักศกึษากลุมทดลอง ผลที่ไดจากการศึกษานํามาปรบัปรุง 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณ เพื่อเปนประโยชนในการนําไปประยกุตใชในโอกาสตอไป 

 
นิยามศัพทเฉพาะของการวิจัย 

นิยามศัพทเฉพาะของการวจิัยครั้งนี ้ ผูวิจยันิยามจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และจากการ 

ศึกษาเชงิคุณภาพ  ซึ่งเปนการศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการพยาบาล และผูที่เกี่ยวของกับการจัด 

การเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยตรงวา ใหความหมายของศพัทเฉพาะในการวจิัยครั้งนี้อยางไร 

เชน การดูแลอยางเอื้ออาทร  พฤตกิรรมการดูแลอยางเอือ้อาทร เปนตน ทัง้นี้ เพื่อใหสามารถดาํเนนิการ 

วจิัยไดสอดคลองกับสภาพจริงตามบริบทของสังคมไทย  นยิามศัพทเฉพาะมีดังนี ้

1. การดูแลอยางเอ้ืออาทร  หมายถงึ  การดูแลของผูทีอ่ยูในวิชาชพีพยาบาลตอผูที่เจ็บปวย 

หรือผูรับบริการดวยความมีเมตตากรุณา เอื้ออาทร  สนใจเอาใจใสตออารมณ ความรูสึก ความตองการ 

รวมทัง้เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนษุยและสิทธิสวนบุคคลของผูรับบริการในการปฏิบัติการพยาบาล 

เพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลรักษาความเจ็บปวย และฟนฟูสภาพ ใหบุคคลมีดุลยภาพในตนเอง 

สามารถดูแลตนเองไดตามสภาวะที่เกิดขึน้ในชวีิต 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน   หมายถงึ   สภาพหรือลักษณะการเรียนการสอนที ่

ครอบคลุมองคประกอบสําคัญ ซึ่งไดรับการออกแบบหรอืจัดไวอยางเปนระบบตามปรัชญาหรือแนวคิด 

ตางๆ  ประกอบดวยกระบวนการหรือเทคนิควิธีในการเรียนการสอนทีส่ามารถชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุ 

ประสงคที่ต้ังไว ซึง่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี ้สรางขึ้นจากปรัชญาการศึกษาไทย 

ตามแนวพทุธธรรมและทฤษฎีมนุษยนยิม มีองคประกอบสําคัญ 6 องคประกอบคอื หลักการและแนวคิด 

วัตถุประสงค  ผลลัพธที่คาดหวงั  สาระการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนการสอน  และ การประเมิน 

ประสิทธิผลของรูปแบบ 



                                                                                                 11 

3.  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลกูฝง 
พฤติกรรมการดูแลอยางเอ้ืออาทรของนักศกึษาพยาบาล   หมายถึง   รูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนที่ผูวจิัยสรางขึน้โดยนําหลักพทุธธรรมมาบูรณาการในรายวชิาภาคปฏิบัติ  กลุมวิชาชีพทาง 

การพยาบาล  เพื่อปลูกฝงหรอืสงเสริมใหนกัศึกษาพยาบาลมีคุณสมบติัของการเปนผูดูแลสุขภาพที่ 

เขาถึงจิตใจและความรูสึกของบุคคล มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทร สนใจเอาใจใสตออารมณ ความ 

รูสึก ความตองการ  รวมทัง้เคารพในศักดิศ์รีและสิทธิของผูรับบริการในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อ 

สงเสริมสุขภาพ ปองกนัโรค ดูแลรักษาความเจ็บปวย และฟนฟูสภาพ ใหบุคคลมีดุลยภาพในตนเอง 

สามารถดูแลตนเองไดตามสภาวะตางๆทีเ่กิดขึ้นในชวีิต 

    รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจยัสรางขึ้นในครั้งนี้  ประกอบไปดวย 2 สวนคือ  

    3.1  ขั้นนาํเขาสูกระบวนการเรียนการสอน  หรือ “การสรางศรทัธา นําพาใหคิด” 

        เปนการเตรียมผูเรียนและผูสอนกอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอน ประกอบ   

ดวยกิจกรรมสําคัญ 2 ประการคือ   

       3.1.1 การชี้แจง  เกีย่วกับแนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค สาระสําคัญ กระบวน 

การเรียนการสอน  และการประเมินผล  เพือ่ใหเหน็ความสําคัญและเขาใจในแนวทางของรูปแบบการ 

จัดการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาข้ึน   

       3.1.2  การสรางความสัมพันธ  ระหวางอาจารยกบันักศึกษาพยาบาลเพื่อสราง 

บรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตร ซึง่เปนปจจัยชกันาํใหนักศึกษารูจักคิดพิจารณาจนเกิดสัมมาทิฏฐิ

คือ การเห็นชอบ หรือการมจีิตสํานึกที่ดี  มีแรงจูงใจทีจ่ะฝกฝนพัฒนาตนใหเปนผูทีม่ี พฤติกรรมทีดี่งาม 

กลาวคือ เปนการใชปจจัยภายนอกชักนําใหเกิดปจจยัภายในหรือการรูจักคิดพิจารณาของนกัศึกษาเพื่อ

นําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน 

    3.2  กระบวนการเรียนการสอน   ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลกัคือ               

            3.2.1  ขั้นปรยิัติ  หรือ “ ใหความรูควบคูหลกัธรรม ”  หมายถงึ   การใหความรู 

ความเขาใจในหลักพุทธธรรม ไดแก  ไตรสิกขา และ พรหมวิหาร4   ซึ่งเปนหลกัธรรมสําคัญที่ไดนํามา 

ประยุกตใชในการปลกูฝงและสงเสริมใหนกัศึกษาเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร  ควบคูไปกับการใหความรู 

ทางวิชาการพยาบาล เพื่อใหนกัศึกษาสามารถบูรณาการหลักธรรมะไปสูการปฏิบัติการพยาบาลได 

      3.2.2  ขั้นปฏิบัติ  หรอื “ นอมนําไปสูการปฏบัิติ ”  หมายถึง  การนําความรูที่ได 

เรียนรูจากขั้นปริยัติไปสูการลงมือปฏิบัติจริง ทัง้ในชวีิตประจําวนั และในการปฏิบัติการพยาบาลตาม 

กระบวนการพยาบาล  ซึง่ประกอบดวยกิจกรรมหลักที่สําคัญ 2 ประการคือ    

                               1)  การฝกฝนพัฒนาตนในชีวิตประจาํวนัดวยหลักธรรมไตรสกิขา  เปน  

การฝกฝนพัฒนาตนเพื่อใหเปนผูทีม่ีการประพฤติและการปฏิบัติที่ดีงามอยางเปนองครวมทั้ง 3 ดาน คือ  

ดานพฤติกรรม  ดานจิตใจ และดานปญญา  ดังนี ้ 



                                                                                                 12 

                         ศลี  หรือ “กํากบัพฤติกรรม สํารวมกาย วาจา”  เปนการฝกฝนพัฒนาตน 

ใน ดานพฤติกรรม ใหเปนผูทีม่ีวิถีชวีิตที่ถกูตองดีงามทัง้ทางกาย วาจา ดวยการฝกตนเองเกี่ยวกับกิจกรรม 

พื้นฐานในชีวติประจําวนัใหมีระเบียบวนิัย รูหนาที่มีความรับผิดชอบ และควบคุมกาํกับการกระทาํของตน 

ใหเหมาะสม ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอ่ืน  ปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาทของ 

สังคม อยูรวมกับผูอ่ืนดวยดีมีความเกื้อกูลกัน   

                    สมาธิ  หรือ “มีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม”   เปนการฝกฝน 

พัฒนาตนใน ดานจิตใจ ใหมีสติต้ังมั่น  แนวแนอยูกับส่ิงทีก่ําหนด ไมฟุงซานหวัน่ไหว  มีความสงบเย็น 

เบิกบานแจมใส  มีความดีงามดวยคุณธรรม เพื่อใหจิตใจที่มีความพรอมสําหรับการใชงานทางปญญา   

รวมทัง้มีความพรอมที่จะมอบความรักและความปรารถนาดีตอผูอ่ืน 

        ปญญา  หรือ  “ไตรตรอง มองเหตผุล  รูจักตน รูจักคน รูจักงาน”  เปน 

การฝกฝนพัฒนาตนใน ดานสติปญญา ใหมีความรู ความเขาใจตอส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง ดวย 

การคิดไตรตรอง มองที่เหตแุละผล มองตนหรือพจิารณาตนเพื่อใหเขาใจตัวเองและผูอ่ืน จนไมเกดิความ 

ยึดติดถือมั่น ละคลายความเหน็แกตัว และกระทาํการตางๆที่เกิดประโยชนตอเพื่อนมนษุยและสงัคม  

             2)  การนาํคุณธรรมล้าํคา พรหมวิหาร4  ไปใชในการดูแลผูปวย  เปนการ 

นําหลักธรรมทีไ่ดจากเรียนรูคือ พรหมวิหาร4  ไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล 

ไดแก การประเมินปญหา การวางแผน  การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผล เพื่อใหเกิดการดูแล 

อยางเอื้ออาทรตอผูปวย/ผูรับบริการ โดย พรหมวหิาร 4 จะเปนคุณธรรมที่สงเสริมใหนกัศึกษาพยาบาล 

เปนผูทีม่ีน้าํใจ พรอมที่จะใหความชวยเหลอืตอผูอ่ืน และมีพฤติกรรมในการดูแลชวยเหลือผูปวยหรอืผูรับ 

บริการอยางเอื้ออาทร  ประกอบดวยหลักธรรม 4 ประการดังนี ้

      เมตตา  หมายถงึ  ความรักหรือความปรารถนาด ีมีไมตรี ตองการชวยเหลือ 

ใหผูปวยมีความสุข ไดรับการดูแลรักษาอยางครบถวน ปลอดภัย 

     กรณุา  หมายถงึ   ความสงสาร หรือความอยากชวยเหลือผูปวยใหพนจาก 

ความทุกข หรือตองการปลดเปลื้องบําบัดความทุกขของผูปวยทั้งกายและใจ  โดยหาหนทางชวยเหลือ 

อยางดทีี่สุด 

     มุทิตา   หมายถงึ   ความแชมชื่นเบกิบาน ยนิดีเมื่อผูปวยหายจากโรคภัย 

ไขเจ็บ รวมถงึการสงเสริมสนับสนนุใหผูปวยมีความสามารถในการดแูลตนเอง มกีารปฏิบัติตนทีดี่เพื่อ 

การฟนหายหรือเยียวยาตนเอง 

     อุเบกขา  หมายถงึ   ความมีใจเปนกลาง หรือการมองตามความเปนจริง 

ตอการที่ผูปวยจะไดรับผลตามเหตุ โดยปราศจากอคติ รวมทัง้การมีจิตใจที่เทีย่งธรรม รักษากฎเกณฑ 

และความถกูตอง 
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            3.2.3  ขั้นปฏิเวธ  หรือ  “กระจางชัดจากการสะทอนคิด”    เปนการเชื่อมโยง 

ความรูดวยการคิดสะทอนกลับจากสิง่ที่ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ (Reflective Practice) ดวยตนเอง   

ซึ่งหมายถึง  การเรียนรูในหลักธรรมแลวนอมนําไปสูการปฏิบัติดวยการฝกฝนพัฒนาตน และนําหลกั 

ธรรมไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล  แลวมีการสะทอนคิดถึงผลของการปฏิบัตินัน้ เพื่อนาํไปสูการหา 

แนวทางแกปญหาและการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน   กระบวนการของการสะทอนคดิมี 5 ข้ันตอน ไดแก  

การบรรยายความรูสึกและประสบการณ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ   การประเมินและวเิคราะห 

ประสบการณ  การสรุปแนวคิดหรือหาวธิีแกไขปญหา และการวางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนาํไปใช      

4. ประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  หมายถงึ ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

พยาบาลหลังจากที่ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ผูวิจยัสรางขึน้  ประกอบดวย 

   4.1 พฤติกรรมการดูแลอยางเอ้ืออาทร (Caring Behaviors) หมายถงึ การปฏิบัติหรือ 

การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลที่ทาํใหผูปวย/ผูรับบริการมีความอบอุนใจ มัน่ใจตอการดูแล และ 

รูสึกวาไดรับการดูแลอยางเอาใจใสอยางแทจริง  ซึ่งจากการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีรวมกับการศกึษา 

เชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้พบวา พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลมีองคประกอบ 6 ดาน

ดังนี ้

1)  มีมนษุยสมัพันธดี 

2)  มีความเมตตากรุณา   

3)  เคารพในคุณคาของความเปนมนษุย  

4)  มีกลยทุธและทักษะการบริการ  

5)  ยึดมั่นผกูพันในภาระหนาที่    

6)  สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม    

 4.2  ความพงึพอใจตอรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน  หมายถงึ  ความคิดเหน็ของ 

นักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับประโยชนของการเรียนรูที่ไดรับ และการดาํเนนิกระบวนการเรียนการสอนตาม 

รูปแบบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับใด  วัดโดยใชแบบสอบถามที่ผูวจิัยสรางขึน้ 

5. นักศึกษาพยาบาล  หมายถงึ  นกัศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 ประจํา 

ปการศึกษา 2550  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวง

สาธารณสุข 

 6. อาจารยนเิทศ  หมายถงึ  อาจารยพยาบาลที่ดูแลการฝกประสบการณภาคปฏิบัติของ

นักศึกษาบนหอผูปวย ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก อาจารยประจําหองคลอดและอาจารยประจําตึกหลงัคลอด 

7. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545  หมายถงึ หลักสูตรที่ใชในการผลิตบัณฑิต 

ทางการพยาบาลของวทิยาลยัพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเปน

หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมลาสุด เร่ิมใชในปการศึกษา 2546  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจยัครั้งนี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของสําหรับเปนแนวทางในการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษา

พยาบาล  ในประเด็นตางๆ ดังนี้  

1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

       1.1  มโนทัศนของการเรียนการสอน  

        1.2  ปรัชญาการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน  

               :  ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม 

        1.3  ทฤษฎีการเรียนรูกับการจัดการเรียนการสอน 

           :  ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนษุยนิยม 

    1.4  การออกแบบการเรยีนการสอน 

    1.5  รูปแบบการเรียนการสอน 

     1.6  การบูรณาการ  

2.  แนวคิดเกีย่วกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล 

     2.1  ศาสตรสาขาการพยาบาล 

     2.2  ปรัชญาของการศกึษาพยาบาล 

     2.3  วัตถุประสงคของการศึกษาพยาบาล 

     2.4  การจดัการเรียนการสอนทางการพยาบาล           

     2.5  กระบวนการพยาบาล 

     2.6  การจดัการเรียนการสอนทางการพยาบาลในมติิใหม 

     2.7  หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข  

            :  การพัฒนาหลักสตูรโดยใชทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทร 

3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล 

     3.1  ความหมายและความสําคัญของการดแูลอยางเอื้ออาทร 

     3.2  แนวคดิทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล 

     3.3  พฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

     3.4  แนวทางการปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชพีการพยาบาล 

    3.5  การคิดสะทอนกลับ 

     3.6  การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการศกึษาพยาบาล 
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4.  พุทธธรรมที่เชื่อมโยงสูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงการดูแลอยางเอื้ออาทร 

     4.1  พุทธวธิีในการสอนและการอบรมปลูกฝง 

     4.2  ปจจัยภายนอกหรือวิธีการแหงศรทัธา(ปรโตโฆสะ) :  กัลยาณมิตรธรรม 

     4.3  ปจจัยภายในหรือวิธกีารแหงปญญา(โยนโิสมนสกิาร) 

     4.4  สัมมาทิฏฐิ 

     4.5  ไตรสิกขา 

     4.6  พรหมวิหาร 4 

5.  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

     5.1  งานวจิัยที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในดานปฏิบัติการพยาบาล 

     5.2  งานวจิัยที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในดานการศึกษาพยาบาล 

6.  กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

     รายละเอยีดในแตละประเด็น  ผูวิจัยไดเรียบเรียงไวตามลําดับดังนี ้
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1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอน (Instruction) เปนศาสตรที่มีววิัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จาก

การสอนที่เปนไปตามธรรมชาติไมมีรูปแบบมาสูการสอนอยางมีแบบแผนจนกระทัง่เปลี่ยนเปนการสอน 

ที่เนนตัวผูเรียนเปนสาํคัญหรือผูเรียนมีบทบาทในการสรางความรูดวยตนเอง  และมีการเรียนการสอน

ในหลากหลายลักษณะ    การจัดการเรียนการสอนที่ดี จงึตองมีการวางแผนและนําแนวคิดทฤษฎีหรือ

หลักการตางๆมาประยกุตใชอยางเหมาะสม  รวมทัง้มีการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional 

Design) อยางมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 1-14)  ดังนั้น ผูสอนจึงตองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับมโนทศัน ปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดของการเรียนการสอน  เพื่อชวยใหการเรียนการ

สอนนัน้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย 
1.1  มโนทัศนของการเรยีนการสอน (Instruction)    

 มโนทัศนของการเรียนการสอน (Instruction) ในปจจุบันพัฒนามาจากการสอน (Teaching) 

ที่แตเดิมเนนการถายทอดความรู ความคิด ความเชื่อ ทกัษะ และเจตคติ  ซึ่งครูผูสอนมีบทบาทเปนผู

บอกกลาว ส่ัง อธิบาย หรือแสดงใหดูตามความคิดเหน็และความสามารถของตน  ในขณะที่ผูเรียนเปน

ผูรับการถายทอดตามแตครูจะให  เปลี่ยนมาเปนการสอนโดยคํานึงถึงการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ

หรือการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูอยางมีสวนรวม  โดยมีการวางแผน ดําเนินกระบวนการ 

และประเมินผลอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบปรับปรุงได เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว (ทิศนา 

แขมมณี. 2545: 4-5; ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 14-25; ชาญชัย ยมดษิฐ. 2548: 9-11)   

 ดังนัน้ มโนทัศนของการเรียนการสอนในปจจุบันจงึมีความหมายครอบคลุมลักษณะตอไปนี้   

 1)  การเรียนการสอนคํานึงถงึการเรียนรูของผูเรียนเปนสาํคัญ และผูเรียนตองมีสวนรวมใน

การเรียนรู   

 2)  การเรียนการสอนเปนการถายทอดความรู  ทกัษะ และ เจตคติตางๆ หรือเปนการจดั

กิจกรรมการเรยีนรูโดยมกีารวางแผน  มีข้ันตอนหรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีแบบแผนชัดเจน

เพื่อใหบรรลุจดุมุงหมายที่ต้ังไว 

 3)  การเรียนการสอนครอบคลุมปฏิสัมพนัธหลายรูปแบบ  โดยอาจเปนปฏิสัมพนัธระหวาง

บุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกบัส่ือก็ได  

 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนของการเรียนการสอน จะนาํไปสูการออกแบบการจัด 

การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณและดําเนนิการไดอยางมีประสิทธิภาพ   เนื่องจากรปูแบบ

การเรียนการสอนตองอาศัยความเชื่อของผูจัดหลักสูตรและของผูสอนเปนสาํคัญ  ซึ่งมักจะมาจากการ

นําทฤษฎีการเรียนรูและมโนทัศนของการเรียนการสอนมาผสมผสานกัน (ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 6)  

ทั้งนี้การพัฒนาหรือออกแบบการเรียนการสอนทางการพยาบาลก็ตองอาศัยหลักการดังทีก่ลาวมาเชน 

เดียวกนั  
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 1.2  ปรัชญาการศึกษากับการจัดการเรยีนการสอน 
 ปรัชญาการศกึษามีความสมัพันธกับการเรียนการสอนอยางลกึซึ้ง  ในฐานะที่เปนหลักหรือ

เหตุผลของการคิดและการกระทําตางๆในดานการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

โดยปรัชญาการศึกษาเปนความศรัทธา ความเหน็คุณคา หรือความเชือ่ถือในแนวคิดทางการศึกษา ซึง่

เปนแรงผลักดนัใหบุคคลคิดและกระทาํในสิ่งที่มีความสอดคลองกับความเชื่อถือนัน้ๆ (ทิศนา แขมมณี. 

2545: 24)    

 ปรัชญาการศกึษาพัฒนามาจากปรชัญาแมบททีว่าดวยความรูความจริงของชีวิต ซึง่นกัการ

ศึกษาจะเลือกเอาหลกับางประการมาดัดแปลงอยางเปนระบบเพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยเฉพาะ  

การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนจึงเปนไปอยางสอดคลองกันเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลกั

ปรัชญาดังกลาว (สาโรช บัวศรี. 2544: 22-23  แปลโดย สุนทร โคตรบรรเทา.)   แนวคิดของปรัชญาใน

ลัทธิตางๆจะเปนสิ่งกําหนดแนวทางการสรางหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยจะตอบคําถาม

สําคัญเกี่ยวกบัความรูทีม่ีประโยชนหรือมคุีณคาตอมนษุย ธรรมชาตขิองมนุษย วิธกีารเรียนรูของมนุษย  

และ จุดมุงหมายของการศึกษาที่ควรจะเปน     ปรัชญาของแตละลัทธจิะมีความแตกตางกันหรือใหคํา 

ตอบในแนวทางที่ตางกัน  ซึง่ปรัชญาการศึกษาสากลทีน่ิยมนํามาเปนแนวทางในการจัดการศึกษาโดย 

ทั่วไปมีดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 38; ชาญชัย ยมดษิฐ. 2548: 73-76)  

 1)  ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)  มคีวามเชื่อวา  การศึกษาเปนเครื่องมือในการถาย 

ทอดวัฒนธรรมและอุดมการณทางสงัคม  หลักสูตรจงึควรประกอบดวยความรู ทกัษะ เจตคติ คานยิม 

และวัฒนธรรม  การจัดการเรียนการสอนเนนที่บทบาทของครูในการถายทอดสาระตางๆใหแกผูเรียน 

 2)  ปรัชญาสัจนิยม (Perennialism)  มีความเชื่อวา มนุษยมีธรรมชาตทิีเ่หมือนกนัและเปน 

ผูสามารถใชเหตุผล  การศกึษาจงึควรพฒันาความมีเหตุผลในการดํารงชีวิต และการควบคุมกํากับ 

ตนเอง  การจดัการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนจดจํา ใชเหตุผล และตัง้ใจกระทําในสิ่งตางๆ 

 3)  ปรัชญาพพิัฒนนิยม (Progressivism)   มีความเชื่อวา  การดํารงชีวิตที่ดีตองตัง้อยูบน

พื้นฐานของการคิดที่ดีและการกระทําที่เหมาะสม  การจัดการเรียนการสอนจึงเนนใหผูเรียนไดรับ

ประสบการณและเรียนรูจากการคิด การลงมือทาํ และการแกปญหาดวยตนเอง 

 4)  ปรัชญาอตันิยม (Existentialism)  มีความเชื่อวา  ความมีอยูเปนอยูของมนษุย มนุษย 

แตละคนจะตองเปนผูกําหนดหรือแสวงหาสาระสําคัญและตัดสินใจดวยตนเอง  การจัดการศึกษาจึงให

ความสาํคัญกบัเสรีภาพในการเรียนรู  การจัดการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสรูจักตนเอง 

 5)  ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) มีความเชือ่วา การปฏิรูปสังคมหรือการพัฒนา

สังคมใหดีข้ึนเปนหนาที่ของสมาชิกในสังคม   การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปลีย่น 

แปลงในสังคม  การจัดการเรยีนการสอนจงึเนนใหผูเรียนไดเขาไปมสีวนรวมในกิจกรรมตางๆของสงัคม  

เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
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 การจัดการศึกษาของไทยไดรับเอาปรัชญาการศึกษาสากลดังทีก่ลาวมาในขางตน  มาใชใน

การจัดหลักสตูรการเรียนการสอนจนถึงปจจุบัน  ในชวงสองทศวรรษที่ผานมานกัการศึกษาไทยจํานวน

หนึง่ไดหันกลบัมาคนหาสิง่ที่มีคุณคาในวฒันธรรมดั้งเดมิของไทย  โดยเชื่อวานาจะเหมาะสมกับสังคม 

ไทยมากกวาสิง่ที่รับมาจากตางประเทศ (ทศินา แขมมณ.ี 2545: 29)   การนาํเอาหลกัธรรมทางพุทธ

ศาสนามาเปนสิ่งกําหนดปรัชญาการศึกษาของไทยเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ปจจบัุนสถาบนัการศึกษาได

นํามาใชแพรหลายมากขึ้น  สาระสําคัญมดัีงนี้  

 ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม (พระพรหมคุณาภรณ. 2548: 1-2;  ทิศนา 

แขมมณี. 2545: 29-32)   พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) เปนผูทีไ่ดรับการยกยองวาเปนปราชญ

ทางการศึกษาที่ไดนําหลักธรรมในพทุธศาสนามาเปนแนวทางกาํหนดปรัชญาการศึกษาของไทย ซึ่งมี

ขอดีเนื่องจาก พุทธศาสนาเปนพืน้ฐานของสังคมไทยมาเปนเวลานาน  จึงมีความสมัพันธอยางใกลชิด

กบัความคิด ความเชื่อ และการดําเนนิชวีิตของคนไทย  ทัง้นีก้ารจัดการศึกษาตามแนวพทุธมหีลักการ

ที่สัมพนัธกับการมองชวีิตมนษุยและธรรมชาติทั้งหมด  โดยเริ่มจากการมองชีวิตมนุษยวาเปนอยางไร  

แลวนําความรูความจริงมาจดัการศึกษาหรอืการพัฒนามนุษยใหสอดคลองกับความเปนจริงนั้น   

 ปรัชญาพื้นฐานของการศึกษาตามหลักพทุธธรรมถือวา  ภารกิจสําคญัของการศึกษา คือ 

การฝกอบรมบุคคลใหพัฒนาปญญา   แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา

จึงมีดังตอไปนี ้(พระธรรมปฎก. 2544: 6-9) 

1)  ภารกิจสําคัญของการศึกษา คือ  การชวยใหบุคคลเกิดเจตคติที่ถกูตอง  รูจักมองสิ่งทั้ง 

หลายตามที่มนัเปน สามารถจัดการกับส่ิงเหลานั้นตามที่ควรจะเปน เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและ

สังคม ไมมองเห็นและจัดการสิ่งทั้งหลายตามอํานาจตัณหา 

2)  เจตคติที่ถกูตองและความสามารถในการจัดการ  จะเกิดขึ้นไดดวยการพัฒนาปญญา ซึ่ง

เปนความรูความเขาใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นเอง  ผูอ่ืนจะนาํมายัดเยยีดหรือบังคับใหรับไวไมได  

3)  ภารกิจของผูสอนและผูใหการศึกษาทัง้หลายเปนเพยีงผูชีน้ําทางหรือผูอํานวยโอกาสเพื่อ

ชวยใหผูเรียนหรือผูรับการอบรมดําเนนิเขาสูปญญา   ส่ิงที่ดีที่สุดที่ผูสอนจะทําไดก็คือ  ต้ังใจชวยเหลือ 

พยายามสรรหาอุบายและอปุกรณตางๆทีจ่ะชวยผูเรียนใหเขาถงึปญญาอยางไดผลดีที่สุด  หรือเรียกวา 

เปน กัลยาณมิตร  

4)  ในระบบการศึกษาเชนนี ้ ผูเรียนจะเปนผูที่มบีทบาทสําคัญในฐานะเปนผูสรางปญญาให

เกิดแกตน จงึตองเปนผูมีสวนรวมและเปนผูลงมือกระทําใหมากที่สุด  ดังนัน้ ความสามารถ ความถนัด  

และอุปนิสัยตางๆของผูเรียนจึงเปนสิง่ที่ผูสอนตองคํานงึถึง เพื่อจัดสภาพการเรียนและกลวิธกีารสอนให

ผูเรียนเรียนรูอยางไดผลดีที่สุด 

5)  การเรียนการสอนตองใชวิธีการแหงปญญา คือ  ผูเรียนตองเปนอิสระในการใชความคิด

ซักถามโตตอบ และสืบเสาะคนหาความจริงตางๆใหเกดิความรูความเขาใจดวยตนเอง 
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จากปรัชญาดงักลาว และจากทัศนะของพุทธศาสนาทีม่องวา มนุษยมีสวนประกอบสําคัญ 2 

ประการคือ กาย (Physical) และจิต (Mind)  การศึกษาจึงเนนการพฒันาตนเองทัง้ทางกายและทางจิต 

เพื่อทาํความเขาใจในสิ่งตางๆ สามารถดาํรงชีวิตอยางรูเทาทันและมคุีณคา  ดังนั้น กระบวนการในการ

จัดการศึกษาจึงเปนระบบทีมุ่งฝกฝนและพัฒนาบุคคล โดยมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ทีดํ่าเนนิ

ควบคูกันไปตลอดเวลา เรียกวา ไตรสิกขา หรือหลักแหงการศึกษา 3 ประการ ไดแก (พระธรรมปฎก. 

2547: 123-129) 

 1)  การพัฒนาดานความสมัพันธกับส่ิงแวดลอม หรือเรียกวา ศีล หมายถงึ  การมพีฤติกรรม

ที่ดีงามทัง้กาย วาจา และอนิทรียทัง้ 6 ดวยความเคยชนิ คลองแคลว อยูตัว มวีินยั ในวิถชีีวิต 

 2)  การพัฒนาดานจิตใจ หรือเรียกวา  สมาธ ิ หมายถงึ  การวางใจแนวแน มัน่คง หนกัแนน  

มีคุณธรรม และมีความสุข 

 3)  การพัฒนาดานปญญา หรือเรียกวา ปญญา หมายถงึ การรูคิด เขาใจ มองเหน็ความจริง 

แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม เทาทนั มีเหตุผล เชือ่มโยงประยุกตใช และสรางความรูใหมได  

 การพัฒนามนษุยโดยหลักไตรสิกขาจะเปนไปไดดีตองอาศัยปจจัยภายนอก คือ กัลยาณมิตร 

และปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการหรอืการคิดอยางถูกวธิี โดยหลกัปฏิบัติทั้งหมดของพุทธศาสนาจะ 

รวมอยูในไตรสิกขา เพื่อการฝกฝนพัฒนาตนในการที่จะทํากรรมดียิง่ขึน้ไป   ซึ่งจะกลาวถงึรายละเอียด

อีกครั้งในสวนตอไป 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดนาํปรัชญาการศึกษาตามแนวพทุธธรรมมาประยุกตใชเพือ่พัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศกึษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร

ตอผูรับบริการ เนื่องจากการที่นกัศึกษาพยาบาลจะมีพฤติกรรมดังกลาว จะตองผานกระบวนการฝกฝน

พัฒนาตนทัง้กาย ใจ และ ปญญา  จนมคีวามรูความเขาใจ มีเจตคตทิี่ดีและเหน็คณุคาของการปฏิบัติ

จนมพีฤติกรรมที่เปนอุปนิสัย    จากการทบทวนวรรณกรรมในขางตน  จะเห็นไดวาแนวคิดตามปรชัญา

การศึกษาเชิงพทุธมีความสอดคลองกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้เปนอยางยิ่ง 
 1.3  ทฤษฎีการเรียนรูกับการจัดการเรยีนการสอน 
 ปรัชญาการศกึษาเปนพื้นฐานที่สําคัญของการจัดการศึกษาและการจดัการเรียนการสอน ซึ่ง 

นักการศึกษาไดนําแนวคิดจากปรัชญามาทําการพิสูจนยืนยนัดวยวิธกีารทางวิทยาศาสตร แลวนาํเสนอ

ขอความรูออกมาเปนทฤษฎทีางการศึกษาที่สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดหลักสูตรและการเรียน

การสอนได (ทศินา แขมมณ.ี 2545: 41)  โดยเฉพาะการศึกษาเกีย่วกบัการเรียนรูของมนุษยที่มนีักจติ 

วิทยาสนใจศึกษาและนาํเสนอเปนทฤษฎีการเรียนรูไวอยางหลากหลาย  ทัง้นี้เพื่ออธิบายลักษณะของ

การเกิดการเรียนรูหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นาํไปสูการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกบัการ

เรียนรูของผูเรียน  เชน  ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)   ทฤษฎีการเรียนรูกลุม

พุทธนิิยม (Cognitivism)  หรือ ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนษุยนยิม (Humanism) เปนตน    
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 การวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี ้ เกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรู

ในกลุมมนุษยนิยม (Humanism)   เนื่องจากหลกัสูตรพยาบาลศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขไดนํา

ทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทรมาเปนแกนกลางในการพฒันาหลักสูตร  ซึง่แนวคิดสําคัญของทฤษฎีนี้

ยึดหลักตามแนวคิดมนุษยนยิม  ดังนัน้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนจึงตองสอดคลองกับ

แนวทางของหลักสูตร ผูวิจัยไดศึกษาและสรุปสาระสําคญัของทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนยิมไวดังนี ้
 ทฤษฎกีารเรยีนรูกลุมมนษุยนิยม (Humanism)   
  นักทฤษฎีกลุมมนุษยนยิม ใหความสําคัญกับคุณคาของความเปนมนษุย  โดยมีความเชื่อวา 

มนุษยทกุคนมีศักดิ์ศรี มีความดีงาม มีความสามารถ และมีแรงจูงใจภายในที่จะพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองไปสูความเปนมนษุยที่สมบูรณหากไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ  นักทฤษฎทีี่สําคัญในกลุมนี้คือ 

มาสโลส (Maslow)  โรเจอร (Rogers) โคมส (Combs)  โนลส (Knowles)  แฟร (Faire) และ นีล (Neil) 

เปนตน (ทิศนา แขมมณี. 2545: 68-72; ชาญชัย ยมดษิฐ. 2548: 79-80; วิชัย วงษใหญ. 2537:29-37) 

 แนวคิดสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม มีดังนี ้

 1) มนุษยทกุคนมีความตองการพืน้ฐานเปนลําดับข้ัน (hierarchy of Needs) เร่ิมต้ังแตความ

ตองการทางรางกาย  ความตองการความปลอดภัย  ความตองการความรัก  ความตองการการยอมรับ

นับถือ ไปจนถงึความตองการแสดงศักยภาพที่แทจริงของตน (Self-actualization)  ซึ่งมนุษยมีความ

พยายามที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  โดยที่ความตองการขั้นต่าํตองไดรับการตอบสนองกอนอยาง

เพียงพอในแตละขั้น 

 2)  มนษุยเปนผูมีศักดิ์ศรีและมีความดีโดยธรรมชาติ   หากมนุษยอยูภายใตส่ิงแวดลอมที่

อบอุน มีความรัก มีอิสระและเสรีภาพ (Freedom and Autonomy) มนุษยจะพฒันาไปในทางที่ดีทั้งตอ

ตนเองและสงัคม 

 3)  มนษุยมีความเปนปจเจก มีความสามารถ และมีศักยภาพ (Individual and Potential) 

ในการตัดสินใจเลือกกระทาํสิ่งตางๆตามทีต่นพอใจ และรับผิดชอบในผลของการกระทํานัน้ๆ 

 4) มนุษยมีความเปนเอกลักษณ (Uniqueness) และมีความสามารถแตกตางกนั การพัฒนา

มนุษยจึงตองเคารพในความเปนบุคคลและคํานงึถงึความแตกตางของแตละบุคคล 

 5)  มนษุยจะเรียนรูไดดีหากมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง  มีอิสระในการเรียนรูส่ิงที่

ตองการ และเรียนรูดวยวิธีการที่ตนเองพอใจ  เนื่องจากการเรียนรูเปนกระบวนการภายในตนทีม่นษุย

สามารถควบคุมตนเองและนําประสบการณ ความรู ทกัษะ คานิยมตางๆเขามาสูการเรียนรูของตนได 

 จากแนวคิดดังกลาว หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูของกลุมมนุษยนิยม 

จึงควรเปนดังนี ้

 1)  จัดการเรียนการสอนโดยเขาใจถึงความตองการพื้นฐานของมนษุย ซึ่งการที่จะชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี จําเปนตองตอบสนองความตองการพืน้ฐานทีผู่เรียนตองการเสียกอน 
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 2)  ระบบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  ควรเปนระบบที่ใหอิสรเสรีภาพใน

การเรียนรูแกผูเรียน โดยผูเรียนมีโอกาสทีจ่ะคิดเอง ไมถกูสั่งหรือบังคบัใหทาํ และ มุงเนนการพฒันา

ศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

 3)  การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีความอบอุนปลอดภัย ไววางใจ  

การคํานงึถงึความรูสึกของผูเรียน การสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู จะชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรูไดดี   

 4)  การใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน  รับผิดชอบรวมกันในกระบวนการเรียนรู  และเปด

โอกาสใหผูเรียนไดเลือกสิ่งทีเ่รียนและวธิีเรียนดวยตนเอง  รวมทั้งนาํประสบการณ ความรู ทักษะ และ 

คานิยมตางๆเขามาใชในการเรียนรู จะชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรูไดดี   

 5)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองมีความหมายที่สัมพันธกับผูเรียนและสิ่งแวด 

ลอม สาระวิชาจะตองใกลเคียงกับความตองการพืน้ฐานและชีวิตความเปนอยู สามารถนาํเอาผลการ

เรียนรูไปใชไดจริง 

 6)  การจัดประสบการณการเรียนรูจะตองครอบคลุมคนทั้งคนอยางเปนองครวม (Holistic) 

คือ พัฒนาทั้งทางดานความสนใจ อารมณ ความรูสึก คานิยม โดยไมมุงเนนการสงเสริมพัฒนาดาน

สติปญญาเพยีงอยางเดยีว  รวมทั้งจะตองสงเสริมวิธีการเรียนรู  เนนการพัฒนาตนใหรักที่จะเรียน  มี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามความคาดหวงัของตนเอง 

 7)  กระบวนการเรียนการสอนถือเปนมนุษยสัมพนัธระหวางผูสอนกับผูเรียน  บทบาทสําคัญ

ของผูสอน คือ การเปนผูชี้แนะการเรียน  เปนแหลงวทิยาการ  และ สรางบรรยากาศการเรียนใหอบอุน 

มีชีวิตชีวา ทาทายตอการเรยีนรู  ซึ่งในการเรียนการสอนแบบนี ้ ผูสอนควรจะมีลักษณะเปนคนทีอ่บอุน

มีความเหน็อกเห็นใจ จริงใจ และนับถือผูอ่ืน  

 สรุป แนวคิดสาํคัญของกลุมมนุษยนยิม เนนที่คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย โดย

เชื่อวามนุษยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง จุดมุงหมายของการศึกษาเปนไปเพื่อสงเสริมพฒันาการ

สูงสุดของศักยภาพของบุคคล  การจัดการเรียนการสอนจะใหความสาํคัญกับความเปนเจาของการ

เรียนรู (Ownership) ของผูเรียน โดยมีครูผูสอนเปนผูชวยเหลือ อํานวยความสะดวกใหเกิดการเรยีนรู 
 1.4  การออกแบบการเรยีนการสอน 
 ในการจัดการเรียนการสอนทกุระดับ  ครูผูสอนจะตองคาํนึงถึงองคประกอบและรูปแบบการ

จัดเรียนการสอนที่เหมาะสม  ดังนัน้ จงึตองมีการวางแผนหรือออกแบบการจัดการเรียนการสอนอยาง

เปนระบบ ซึ่งปเตอร (สงัด อุทรานนัท. 2532: 4 ; อางองิจาก Peter. 1975. Competencies for 

Teaching :Classroom Instruction. p. 189)  กลาววา การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนจะไดผล 

ดีหรือไมนั้นขึน้อยูกับ (1) ทักษะในการสอน  (2) ความเขาใจในระบบการเรียนการสอน  และ (3) ความ

เขาใจในหลกัจิตวิทยาการเรียนการสอน  รวมทัง้เขาใจในเนื้อหาวิชาทีเ่กี่ยวของ โดยที่การจัดระบบการ

เรียนการสอนเปนสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลตามจุดมุงหมาย 
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 ระบบการเรยีนการสอน (Instructional System) 
 “ระบบ” หมายถึง การรวบรวมสวนยอยๆที่สัมพนัธกันไวอยางเปนระเบียบ มีเหตุผล โดยสิ่งที่

รวมกันอาจเปนไดทั้งสิง่ทีเ่ปนรูปธรรมหรือนามธรรม เพือ่การทาํหนาที่ตางๆใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่

กําหนดไว (ชาญชัย ยมดษิฐ. 2548: 24)   จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา  ระบบจะตองประกอบ

ไปดวยสิ่งสําคญั 3 ประการคือ  (1) องคประกอบของระบบ  (2) ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ 

ของระบบ  และ  (3) เปาหมายหรือจุดมุงหมายของระบบ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 196 , 220)  

 ระบบการเรียนการสอน จึงเปนการจัดองคประกอบของการเรียนการสอนใหมีความสัมพนัธ

กัน เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายทีก่ําหนดไว   ซึง่ระบบการเรียนการสอนเปนระบบ

ยอยของระบบการศึกษา โดยอาจมีลักษณะเปนระบบใหญที่ครอบคลุมองคประกอบของการเรยีนการ

สอนในภาพรวม หรืออาจเปนระบบยอยที่เกิดจากนําองคประกอบยอยๆลงไปอีกมาจัดระบบก็ได  
 การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design) 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอน เปรียบไดกับการออกแบบเพื่อสรางนวัตกรรม  ซึง่ถา

ออกแบบไดดีก็จะสามารถสรางคุณภาพใหแกผูเรียน และเกิดประโยชนตอสังคม (ชาญชัย ยมดษิฐ. 

2548: 44)   ในการออกแบบเพื่อพฒันาระบบการเรียนการสอนในระดับใดๆ ไมวาจะเปนระบบใหญ 

ระบบยอย หรือเปนการพัฒนาในระดับรายวิชา (Course)  หนวย (Unit) หรือ หวัขอ (Topic) ผูสอนจะ 

ตองตอบคําถามสําคัญในการออกแบบระบบดังนี ้(วิชัย วงษใหญ. 2537: 70-72) 

 1)  สอนทําไม หรือ จุดมุงหมายของการเรยีนการสอน   ในการจัดการเรียนสอนแตละครั้ง

ผูสอนจะตองทราบจุดมุงหมายอยางชัดเจน  เพื่อที่จะไดกําหนดจุดประสงคการเรียนไดถูกตอง รวมทัง้

เปนสิ่งบงชี้ถงึการจัดกิจกรรมและประสบการณเรียนรู  ตลอดจนการประเมินผลวา ผูเรียนมีการเปลี่ยน 

แปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคที่กาํหนดไวมากนอยเพยีงใด 

 2) สอนอะไร หรือ เนื้อหาสาระ  เปนสิง่ทีผู่สอนจะตองทําการศึกษาคนความาอยางดีรวมทั้ง

พิจารณาคัดเลือกวา เนื้อหาสาระนั้นมุงเนนความรู ทักษะ คุณลักษณะ หรือคานยิมในดานใดที่มุงหวัง

ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน  การศึกษาเนื้อหาสาระเชิงวิเคราะหจึงมีความจาํเปนสําหรับผูสอน 

 3)  สอนอยางไร หรือ กลวธิกีารจัดการเรียนการสอน   เปนการวางแผนเกีย่วกับกระบวนการ

เรียนการสอน  การจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู  รวมถงึวิธกีารเรียนการสอนที่จะใชเพื่อให

บรรลุจุดมุงหมาย  ซึง่ผูสอนจะตองพจิารณาเลือกกลวธิีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

และความสามารถของผูเรียน 

 4)  ผลการสอนเปนอยางไร หรือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  การเรียนการสอน

ที่ดีจะตองมกีารวางแผนอยางเปนระบบคอื  มีการกําหนดจุดประสงคที่ชัดเจน  มกีารเลือกเนื้อหาสาระ 

และกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค  ดังนั้น  จงึตองมีการประเมินผลเพื่อหา

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนวามีจดุใดบางที่ควรปรับปรุง  
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 จากที่กลาวมา สามารถสรุปแนวทางการออกแบบระบบการเรียนการสอนไดวา  ในเบื้องตน

ครูผูสอนจะตองตอบคําถามสําคัญ 4 ประการ เพื่อใหได องคประกอบของระบบการเรียนการสอน  ดัง

แสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1    แนวทางการออกแบบและองคประกอบของระบบการเรียนการสอน 

ที่มา: วิชัย วงษใหญ. (2537). กระบวนการพัฒนาหลกัสตูรและการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ.หนา 71. 

 

 

 สําหรับองคประกอบของระบบการเรียนการสอนที่สรุปไดจากระบบการออกแบบการเรียน 

การสอนโดย ทิศนา แขมมณี (2545: 213)  ประกอบดวย วัตถุประสงคการเรียนการสอน (Objectives) 

เนื้อหาและมโนทัศนการเรียนการสอน (Content and Concept)  ยุทธศาสตร/ยุทธวธิีการเรียนการสอน 

(Instructional Strategies)  กิจกรรมการเรยีนการสอนและสื่อ (Instructional Activity) และ การวดัและ 

ประเมินผลการเรียนการสอน (Instructional Measurement and Evaluation)  ซึ่งสอดคลองกับองค 

ประกอบของระบบการเรียนการสอนของวชิัย วงษใหญ ดังที่กลาวมาแลวในขางตน 

 ในสวนของ ข้ันตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอน  ไดมนีักวิชาการเสนอแนวทางไว

อยางหลากหลาย  ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนความาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวจิัย ดังตอไปนี ้

 ดิคและคาเรย (Dick; & Carey. 1996: 2-7) เสนอรูปแบบของระบบการเรียนการสอนซึ่งสรุป

ไดวา องคประกอบของระบบการเรียนการสอนมี 3 องคประกอบคือ  (1) การกําหนดจุดมุงหมายหรือ

ผลลัพธของการเรียนการสอน (2) การพัฒนาการเรียนการสอน  และ (3) การประเมนิการเรียนการสอน  

จากทั้ง 3 องคประกอบนี้  ทาํใหมกีิจกรรมการจัดระบบการเรียนการสอน 10 ข้ันตอน  ดังนี ้ 

สอนทําไม จุดมุงหมาย 

สอนอะไร เนื้อหาสาระ 

สอนอยางไร กลวิธีการเรียนการสอน 

ผลการสอน

เปนอยางไร 
การประเมินผล 
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 1)  การกาํหนดจุดมุงหมายของการเรียนการสอน (Identify Instructional Goals)  เปนการ

ต้ังเปาหมายวา  เมื่อส้ินสุดกระบวนการเรียนการสอนแลวตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะอยางไร  ซึง่

ตองกําหนดใหสอดคลองกบัจุดมุงหมายทางการศึกษาหรือหลักสูตร 

 2)  การวิเคราะหภารกิจการเรียนการสอน (Conduct Instructional Analysis)  เปนการ

วิเคราะหข้ันตอนการดําเนนิการสอนเพื่อจดัหมวดหมูภารกิจใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กาํหนดไว  

 3)  การวิเคราะหพฤติกรรมและคุณลักษณะของผูเรียน (Identify Entry Behaviors and 

Characteristics)  เปนการวเิคราะหผูเรียนและบรบิทที่เกีย่วของ เพื่อชวยในการกําหนดวิธีเรียนวิธีสอน 

 4)  การเขียนจดุประสงคการเรียนรู (Write Performance Objectives)  เปนการกาํหนดจุด 

มุงหมายเฉพาะ หรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  ซึ่งจะชวยใหมองเหน็แนวทางการจัดประสบการณการ

เรียนรู  แนวทางการประเมนิผลการเรียนรู  และ ชวยใหผูเรียนเรียนอยางมีจุดมุงหมาย  

 5)  การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู (Develop Criterion Reference Test)  

เปนการสรางเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถของผูเรียนที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 6)  การพัฒนากลยทุธการเรียนการสอน (Develop Instructional Strategy) เปนการกําหนด

วิธีดําเนินการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 7)  การพัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional 

Materials)  เปนการพัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกลยุทธทีก่ําหนด 

 8)  การออกแบบและประเมนิผลระหวางการเรียนการสอน (Design and Conduct 

Formative Evaluation)  เปนการประเมินผลยอยเพื่อทราบขอบกพรองและนาํไปสูการปรับปรุงการ

เรียนการสอน 

 9)  การแกไขปรับปรุงการเรยีนการสอน (Revise Instruction)  เปนการทบทวนการจดัการ

เรียนการสอน โดยนาํขอมูลจากการประเมนิผลยอยมาแกไขปรับปรุง เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

             10)  การออกแบบและประเมินผลหลังการเรียนการสอน (Design and Conduct Summative 

Evaluation)  เปนการประเมนิผลเพื่อตัดสนิคุณคาของการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทั้งหมด 

 สวน ชาญชยั ยมดิษฐ (2548: 52-58)  ไดกลาวถึงขัน้ตอนการออกแบบระบบการเรยีนการ

สอนวามี 9 ข้ันตอนคือ 

 1)  วิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอมรอบๆระบบใหญจนถงึระบบยอย  

 2)  วิเคราะหและสังเคราะหระบบการเรียนการสอนเดิมหรือแนวคิดใหมที่จะนํามาใชเปน

กรอบแนวคิดพื้นฐาน 

 3)  ออกแบบระบบชั่วคราว 

 4)  วเิคราะหองคประกอบของระบบ 

 5)  ออกแบบรายละเอยีดของระบบ 
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 6)  ทดลองประสิทธิภาพของระบบ 

 7)  นาํระบบไปใชจริง 

 8)  ประเมนิระบบ 

 9)  ตรวจสอบผลผลิตของระบบ 

 ทิศนา แขมมณี (2545: 202)  ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับข้ันตอนการออกแบบระบบการเรียนการ

สอนไววา  ในการออกแบบหรือจัดระบบใดๆ  กระบวนการที่จาํเปนประกอบดวยขัน้ตอนสําคัญ 10 

ข้ันตอนคือ   การกําหนดจุดมุงหมายของระบบ   การศึกษาหลกัการและทฤษฎีที่เกีย่วของ   การศึกษา

สภาพการณและปญหา  การกําหนดองคประกอบของระบบ  การจัดหมวดหมูขององคประกอบ  การ

จัดความสัมพนัธขององคประกอบ  การเขยีนผงัแสดงระบบ  การทดลองใชระบบ  การประเมินผล  และ  

การปรับปรุงระบบ 
 1.5  รูปแบบการเรยีนการสอน (Instructional Model)   
 “รูปแบบ (Model)”  เปนเครือ่งมือทางความคิดที่ใชในการสืบสอบหาคาํตอบ หรือ ความรู  

ความเขาใจในปรากฏการณทั้งหลาย ซึง่สรางขึ้นจากความคิด  ประสบการณ  หรือทฤษฎีและหลกัการ

ตางๆ  ลักษณะที่สําคัญของรูปแบบคือ  จะตองนาํไปสูการทํานายผล (Prediction) ที่สามารถพิสูจนได   

โครงสรางของรูปแบบจะตองมีความสัมพนัธเชงิสาเหตทุี่สามารถอธบิายปรากฏการณได และ สามารถ

สรางความคิดรวบยอด (Concept) ได (ทศินา แขมมณ.ี 2545: 218-221)   

 รูปแบบการเรียนการสอน  จึงหมายถึง สภาพหรือลักษณะของการเรยีนการสอนทีค่รอบคลุม

องคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือ 

ความเชื่อตางๆ  โดยประกอบดวยกระบวนการหรือข้ันตอนสําคัญในการเรียนการสอน  รวมทั้งวิธีสอน

และเทคนิคการสอนตางๆ ทีส่ามารถชวยใหการเรียนการสอนนัน้บรรลุวัตถุประสงค  ดังนั้น รูปแบบการ 

เรียนการสอน  จึงตองมีองคประกอบดังตอไปนี้  

 1)  มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อ ที่เปนพืน้ฐานหรือเปนหลกัของรูปแบบ

การเรียนการสอนนัน้ๆ   

 2)  มีการบรรยายและอธบิายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง

กับหลักการทีย่ึดถือ   

 3)  มีการจัดระบบ คือ มกีารจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบ

ใหสามารถนาํผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ๆ 

 4)  มีการอธิบายหรือใหขอมลูเกี่ยวกับวธิีสอนและเทคนคิการสอนตางๆ อันจะชวยให

กระบวนการเรยีนการสอนนัน้ๆเกิดประสิทธิภาพสงูสุด   

 นอกจากนี ้รูปแบบการเรียนการสอน  จะตองสามารถทาํนายผลที่จะเกดิตามมาได และมี

ศักยภาพในการสรางความคิดรวบยอดและความสมัพนัธใหมๆได 
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 “รูปแบบการเรียนการสอน” มีความหมายเหมือนกันกับ “ระบบการเรียนการสอน” แตนิยม

ใชตางกนัในแงระบบใหญและระบบยอย  โดยนยิมใชคําวา “ระบบ” กับการจัดการเรียนการสอนใน

ระบบใหญที่ครอบคลุมองคประกอบสําคญัในภาพรวม  สวน “รูปแบบ” จะใชกับระบบที่ยอยกวาโดย 

เฉพาะกับวธิีสอน   และยังพบวา  มกีารใชคําที่มีความหมายเดียวกนักบัรูปแบบการเรียนการสอนอกี

หลายคาํไดแก “การสอน” “กระบวนการเรียนการสอน”  “การจัดการเรียนการสอน”  “รูปแบบการสอน” 

“รูปแบบการจัดการเรียนการสอน” (ทิศนา แขมมณี. 2545: 221,273)  ซึง่ในการวิจยัครั้งนี้ ผูวิจัยเลือก 

ใชคําวา  “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน”   เนื่องจากเห็นวา เปนคําที่ครอบคลุมทัง้มโนทัศนและ

กระบวนการตามคํากลาวที่วา  การจัดการเรียนการสอนจะกลายเปนรูปแบบได จะตองผานการจัด

องคประกอบตางๆอยางเปนระบบระเบียบ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 220)   
 1.6  การบูรณาการ (Integration)  
 การบูรณาการ  หมายถึง  การนําศาสตรตางๆที่มีความสมัพันธเกีย่วของกนัมาผสมผสานกนั

เพื่อใหเกิดประโยชนในการดําเนนิการ  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จงึหมายถงึ การนําเอา 

ความรูสาขาวชิาตางๆหรือเนื้อหาสาระทีม่ีความสมัพนัธกันมาผสมผสานกนั และจดักิจกรรมการเรียนรู

ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในลักษณะที่เปนองครวม และสามารถนาํความรูไปประยุกตใชในชีวิต 

ประจําวนัได  ทั้งนี้นอกเหนอืจากการบูรณาการในเนื้อหาสาระแลว  การจัดการเรียนการสอนควรมีการ 

บูรณาการในลักษณะอื่นๆควบคูไปดวย  ไดแก  การบูรณาการระหวางความรูกับกระบวนการเรียนรู  

การบูรณาการระหวางพัฒนาการทางดานความรูกับทางดานจิตใจ  และ การบูรณาการระหวางสิง่ที่

เรียนในหองเรียนกับส่ิงที่เปนอยูในชวีิตจริง (วฒันาพร ระงับทุกข. 2542: 46-47;  ทิศนา แขมมณี. 

2545: 145-146)   

 แนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีหลักการวา ในชีวิตจริงสรรพสิ่ง

ลวนเชื่อมโยงสัมพันธกนั  การเรียนรูที่ดีจงึควรมีลักษณะเปนองครวมไมแยกเปนสวนๆ ซึ่งจะทาํใหการ

เรียนรูไมสัมพนัธกับชวีิตจริงและความเปนจริง เปนผลใหผูเรียนไมสามารถนาํความรูไปประยุกตใชได 

การบูรณาการจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูและแกปญหาหลายดาน  ชวยใหเกิดพัฒนาการทัง้ทาง 

ดานความรู ทกัษะ และเจตคติไปพรอมๆกัน นอกจากนีย้ังชวยเปดโลกทัศนของทัง้ผูสอนและผูเรียนให

กวางขึ้น มีความคิดและมุมมองทีก่วางขึน้ 

 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สามารถทําได 2 ลักษณะคือ 

 1)  แบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary)  ทาํไดโดยกําหนดประเดน็หรือหัวเรื่อง (Theme) 

ข้ึนมา แลวนาํความรูจากวิชาตางๆมาเชื่อมโยงใหสัมพันธกับหวัเรื่องนัน้  การจัดแบบนี้ทาํใหผูเรียนตอง

แสวงหาความรู ทักษะและประสบการณจากวิชาตางๆมากกวา 2 วิชา จึงเกิดการเรียนรูที่ลึกซึง้ 
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 2)  แบบพหุวทิยาการ (Multidisciplinary)   ทําไดโดยนาํเรื่องที่ตองการจะบูรณาการไป

สอดแทรก (Infusion) ในวิชาตางๆ  ซึง่เปนวิธทีีท่ําไดงาย เพราะผูสอนสามารถบูรณาการเรื่องใดเรื่อง

หนึง่กับวิชาทีต่นกําลงัสอนอยู 

 ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี ้ ผูวิจยัไดนําหลักพทุธธรรมมาบูรณา

การแบบพหุวทิยาการ  นั่นคือ  นาํหลกัพทุธธรรมมาสอดแทรกไวในวชิาปฏิบัติการพยาบาล  เนื่องจาก

ตองการปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีคุณธรรมจริยธรรม  ซึง่ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การมีพฤติกรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Behaviors) ตอผูรับบริการการพยาบาล โดยจัดการเรียนสอนใหนกัศึกษา 

พยาบาลไดมกีารเรียนรู ฝกฝน พัฒนาตนควบคูไปกับการลงมือปฏิบัติจริง ในสถานการณจริง ตามแนว 

คิดของ ประเวศ วะสี (2546: 46-47) ที่กลาวไววา ในการเรียนรูใดๆจะมีมิติทางจริยธรรมอยูในนัน้เสมอ 

การเรียนการสอนใดๆจึงควรเชื่อมโยงบูรณาการมติิทางจริยธรรมใหเหน็ความเปนไปทั้งหมดโดยไมแยก

เอาจริยธรรมไปเปนวชิาๆหนึง่แบบแยกสวน แลวทําใหไมคอยไดผล 
 

 

             จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนที่กลาวมาทัง้หมด ผูวจิัยไดนํามาวิเคราะห

และสังเคราะหเพื่อใหไดองคประกอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้  ซึ่งมีองค 

ประกอบสําคญั  6  องคประกอบ คือ 

1) หลักการและแนวคิดของรูปแบบ 

2) วัตถุประสงคของรูปแบบ  

3) ผลลัพธที่คาดหวงัของรูปแบบ  

4) สาระการเรียนการสอนของรปูแบบ  

5) กระบวนการเรยีนการสอนของรูปแบบ  

6) การประเมนิประสิทธิผลของรูปแบบ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้  มีจดุมุงหมายที่สําคัญเพื่อปลูกฝงให

นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการการพยาบาล   โดยไดบูรณาการ

ปรัชญาและแนวคิดตามหลกัพทุธธรรมมาเปนแกนกลางในการจัดการเรียนการสอน  รวมกับแนวคดิ

ทฤษฎีการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร (Caring Theory)   แนวคิดของหลักสูตรแบบเอื้ออาทร (Caring 

Curriculum)   ทฤษฎีการเรยีนรูและแนวคิดของกลุมมนุษยนิยม (Humanism)   หลักการของกระบวน 

การพยาบาล (Nursing Process)  และ หลักการคิดสะทอนกลับ (Reflective Practice)  ซึ่งจะกลาวถงึ

รายละเอียดในสวนตอไป   สําหรับโครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งมี 6 องคประกอบ แสดง

ความสัมพันธไดดังในภาพประกอบ 2 
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ปรัชญาและแนวคิดตามหลกัพทุธธรรม  

(ไตรสิกขา และ พรหมวหิาร 4) 

ทฤษฎีการดูแล

มนุษยอยางเอือ้อาทร 

(Caring Theory) 

แนวคิดของ

หลักสูตรแบบเอื้อ

อาทร (Caring 

Curriculum) 

ทฤษฎีการเรียนรู 

และแนวคิดของ 

กลุมมนษุยนิยม

(Humanism) 

                      ที่มาของรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของรูปแบบ 
กระบวนการพยาบาล 

(Nursing Process) 

การคิดสะทอนกลับ 

(Reflection) 

หลักการและแนวคิด 

ของรูปแบบ 

 

วัตถุประสงคของรูปแบบ 
 

ผลลัพธที่คาดหวงัของรูปแบบ 
 

สาระการเรียนการสอน 

ของรูปแบบ 

 

กระบวนการเรยีนการสอน 

ของรูปแบบ 

 

การประเมนิประสิทธิผล 

ของรูปแบบ 

 

 

 
ภาพประกอบ 2     โครงรางรปูแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝง 

          พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล   
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 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดตามหลกัพทุธธรรม รวมทั้งทฤษฎี

การเรียนรูและแนวคิดของกลุมมนุษยนยิม (Humanism)  ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดสําคัญเพื่อสังเคราะห 

เปนหลกัการและแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการวจิัยครั้งนี ้ ดังตาราง 1 

 
ตาราง 1   สรุปสาระสําคัญของแนวคิดทฤษฎีทีน่ํามาใชในการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
 

สรุปสาระสําคัญของแนวคิดทฤษฎีที่นาํมาใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 

แนวคิดของปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม 

•   การจัดการศกึษามหีลักการที่สัมพนัธกับการมองชวีิตมนุษยและธรรมชาติทัง้หมด  แลวนาํความรู  

       ความจริงมาพฒันามนษุยใหสอดคลองกับความเปนจริง    

•   ภารกิจสําคญัของการศึกษาคือ ฝกอบรมบุคคลใหพฒันาปญญาและมีเจตคติทีถู่กตอง 

•   มนุษยมีสวนประกอบสําคญั 2 ประการคือ กาย และ จิต  การศึกษาจึงเนนทีก่ารพัฒนาตนเองทั้ง  

       ทางกายและทางจิต เพื่อใหเขาใจในสิ่งตางๆ สามารถดํารงชีวติอยางรูเทาทนัและมีคุณคา   

•   กระบวนการของการฝกฝนและพัฒนาบคุคลใชหลัก ไตรสิกขา ไดแก ศีล คือ การพฒันาดาน

ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมใหมพีฤติกรรมที่ดีงามทัง้กาย วาจา สมาธิ คือ การพฒันาดานจิตใจ 

ใหมีการวางใจแนวแน ม่ันคง มีคุณธรรม และมีความสุข  ปญญา คือ การพฒันาดานปญญาใหมี

การรูคิด เขาใจ มองเห็นความจริงอยางรูเทาทัน มีเหตผุล แกปญหาได เชื่อมโยงประยุกตใช และ

สรางความรูใหมได  

•   การพัฒนามนุษยดวยหลักไตรสิกขาจะเปนไปไดดีตองอาศัยปจจัยภายนอก คือ กลัยาณมิตร และ 

       ปจจยัภายใน คือ โยนิโสมนสกิารหรอืการคิดอยางถูกวธิ ี
แนวคิดและทฤษฎกีารเรยีนรูกลุมมนษุยนิยม 

•  ใหความสําคญักับคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย โดยเชื่อวา มนษุยมีศักยภาพ และมีแรง 

       จงูใจภายในที่จะพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนษุยที่สมบูรณหากไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ   

•   มนุษยมีความเปนปจเจก มีเอกลักษณ และมีความสามารถแตกตางกนั การพัฒนามนุษยจึงตอง 

        เคารพในความเปนบคุคลและคํานงึถึงความแตกตางของแตละบุคคล 

•   จุดมุงหมายของการศึกษาเปนไปเพื่อสงเสริมพัฒนาการสูงสุดของศักยภาพของบุคคล  การจัดการ  

        เรียนการสอนใหความสําคัญกับความเปนเจาของการเรียนรูของผูเรียน กระบวนการเรียนการสอน 

        ถือเปนมนุษยสมัพนัธระหวางผูสอนกบัผูเรียน โดยครูผูสอนมีบทบาทเปนผูชวยเหลืออํานวยความ 

        สะดวกใหเกิดการเรียนรู และสรางบรรยากาศการเรยีนใหอบอุน มชีีวิตชีวา ทาทายตอการเรียนรู   
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 จากสาระสาํคญัของแนวคิดตามหลกัพทุธธรรมและทฤษฎีการเรียนรูในกลุมมนุษยนิยม 

ผูวิจัยไดสังเคราะหหลักการและแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล  ดังแสดงในภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3    การสังเคราะหหลักการ/ แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบการจดัการเรยีน 
การสอน 

หลักการและแนวคิด 
ของรูปแบบ 

วัตถุประสงคของรูปแบบ 

ผลลัพธที่คาดหวงัของรูปแบบ 

สาระการเรียนการสอน 

ของรูปแบบ 

กระบวนการเรยีนการสอน 

ของรูปแบบ 

การประเมนิประสิทธิผล 

ของรูปแบบ 

หลักการและแนวคิดของรปูแบบ 

•  การจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธธรรมมุงเนนที่การฝก 

อบรมผูเรียนใหพัฒนาปญญาและมีเจตคติที่ถูกตอง ชวยให

ผูเรียนดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณคา  โดยมีกระบวน 

การฝกฝนพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา 

ซึ่งเปนขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาให

เจริญงอกงาม  

• พุทธธรรมมีหลักการที่สัมพันธกับการมองชีวิตมนุษยและ
ธรรมชาติทั้งหมด  การประยุกตหลักพุทธธรรมสูการจัดการเรียน
การสอนทางการพยาบาลจะชวยใหนักศึกษาพยาบาลเรียนรู

และมีประสบการณจากธรรมชาติชีวิตของผูปวย  โดยจะชวยให

เขาใจในความคิด ความเชื่อ และความตองการของผูปวย /

ผูรับบริการมากขึ้น นําไปสูปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมที่

คํานึงถึงปจจัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ

ของผูรับบริการ   

• หลักพุทธธรรมสอดคลองกับแนวคิดมนุษยนิยมที่ใหความสําคัญ
กับคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยเชื่อวา มนุษยมี

ศักยภาพและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาตนเองไปสูความเปน 

มนุษยที่สมบูรณหากไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ   การจัดการ

เรียนการสอนที่เนนความเปนมนุษย และ การมีมนุษยสัมพันธ

ระหวางผูสอนกับผูเรียน จะชวยใหนักศึกษาพยาบาลเขาใจผูอื่น

และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูปวย/ผูรับบริการ 

• พุทธธรรมจึงเปนกุญแจสําคัญในการปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม

แบบยั่งยืนแกนักศึกษาพยาบาลใหมีคุณลักษณะและพฤติกรรม

ของการดูแลอยางเอื้ออาทรซึ่งเปนคุณคาของวิชาชีพพยาบาล 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล 
การศึกษาพยาบาลเปนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล

ที่มีคุณลักษณะ ทกัษะ และสมรรถนะที่พงึประสงคไปทําหนาที่ใหบริการดานสุขภาพอนามยัแกสังคม 

โดยมีเปาหมายหลักเพื่อชวยใหประชาชนมสุีขภาพดี  เนื่องจากพยาบาลเปนบุคลากรกลุมใหญที่สุดใน

กลุมบุคลากรทางสุขภาพ  คุณภาพของการพยาบาลจงึมีผลตอสุขภาพของประชาชน ดังนัน้ ผูที่จะเปน

พยาบาลจงึตองไดรับการเตรียมความพรอมทั้งทางดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุถึงความ

ตองการทางสุขภาพที่เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคม และความ 

เจริญกาวหนาทางวทิยาการตางๆในทั่วโลก  ซึง่ทําใหปญหาสุขภาพและความตองการของผูรับบริการ 

รวมไปถึงการดูแลรักษามีความซับซอนมากขึ้น  การจัดการศึกษาพยาบาลจงึตองมกีารเปลี่ยนแปลงให

สอดคลองตรงกับความตองการของผูรับบริการและสังคม โดยจะตองพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนที่มุงเนนการคิดวิเคราะหและพัฒนาเจตคติในการดูแลผูอ่ืนใหกับนักศกึษาพยาบาลอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง (ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 104)  
2.1  ศาสตรสาขาการพยาบาล 
ศาสตรสาขาการพยาบาล (Nursing Discipline)  เปนบริบทที่มีความสําคัญตอการจัดการ 

ศึกษา เนื่องจากในการพฒันาศาสตรสาขาตางๆจะตองสรางองคความรูที่เฉพาะและเปนเอกลักษณ

ของแตละศาสตร  ซึ่งศาสตรทางการพยาบาลเปนศาสตรที่เกีย่วของกับการปฏิบัติเพือ่ดูแลสุขภาพ

อนามยัของมนุษยที่มวีิวัฒนาการมาเปนระยะเวลานานกวา 100 ป   การปฏิบัติในวิชาชพีการพยาบาล

จึงตองมีองคความรูที่เปนแกนหรือสาระในการอธิบายปรากฏการณและธรรมชาติของวิชาชีพใหครอบ 

คลุมทุกดาน องคความรูดังกลาวจะปรากฏอยูในรูปของทฤษฎีและการวิจัยทางการพยาบาลที่แสดงถึง

ความรูเฉพาะของศาสตร และสามารถนาํมาใชเปนหลกัปฏิบัติทางการพยาบาลไดอยางเปนที่ยอมรับ

และเชื่อถือในความรับผิดชอบของวิชาชพีจากสังคมโดยทั่วไป 

 มโนทัศนที่เปนแกนหรือเปนทัศนะแมบทของศาสตรสาขาการพยาบาลมี 4 องคประกอบคือ  

คน  ส่ิงแวดลอม ภาวะสุขภาพ  และการพยาบาล  ซึง่มคีวามสัมพันธกันอยางใกลชดิสะทอนใหเหน็ถงึ

กระบวนการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนองครวม โดยเนนความเปนองครวมของคนและสิ่งแวดลอมที่มี

ปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง  เพื่อกอใหเกิดผลสูงสุดในดานสุขภาพอนามัยหรือสุขภาวะของบุคคล  

ครอบครัว และ ชุมชน (ที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบันการศึกษาของรัฐ  ในสงักัดทบวงมหา 

วิทยาลัย. 2544: 117-119)  ดังแสดงในภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4   มโนทัศนหลักทางการพยาบาล 

ที่มา : ที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบนัการศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2544: 119 

 
การพัฒนาสูความเปนวิชาชพีของศาสตรสาขาการพยาบาลเกิดจากการสรางและนาํศาสตร 

เฉพาะทางการพยาบาลมาเปนเกณฑในการใหการพยาบาล  โดยใชกระบวนการพยาบาลเพื่อการรวบ 

รวมขอมูล วนิจิฉัย วางแผน ปฏิบัติการ และประเมินผลการพยาบาล  รวมกับการประยุกตความรูจาก

ศาสตรตางๆหลายสาขา (Multidisciplinary Approach)  เพื่อใหเกิดประโยชนในการบริการพยาบาล 

บนปรัชญาและความเชื่อพืน้ฐานของความเขาใจในคน  ส่ิงแวดลอม  ภาวะสุขภาพ  และ การพยาบาล  

ตามความตองการของผูเจบ็ปวยหรือผูรับบริการ  การพยาบาลจงึเปนทัง้ศาสตรและศิลปะของการดแูล 

ซึ่งตองมกีารศกึษาอบรมรวมกับการฝกปฏิบัติในสถาบนัการศึกษาเปนระยะเวลานาน (ชุติมา ปญญา

พินิจนุกูร. 2540: 36)   

 ขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพพยาบาล จะเกี่ยวของกับบุคคลตั้งแตกระบวนการเกิด 

แก เจ็บ ตาย โดยใหการดูแลที่ครอบคลุมทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ใน

ลักษณะขององครวม สัมพนัธภาพระหวางพยาบาลกับผูรับบริการมีลักษณะเฉพาะนาํไปสูการกาํหนด

บทบาทและความรับผิดชอบในหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพ  ซึ่งมซูาและเดวิด (Maukscha and David  

อางถงึใน สิวล ีศิริไล. 2542:195-198)  ไดอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของวิชาชีพการพยาบาลไวดังนี ้

1)  วิชาชีพการพยาบาลเปนการใหบริการแกสังคมในดานการดํารงรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี

ของมนุษย  การปฏิบัติการพยาบาลจงึตองอาศัยความรอบรู  ความชาํนาญทางวิทยาศาสตร  ความรับ 

ผิดชอบตอวิชาชีพ  การพิจารณาไตรตรองทบทวน  และ ควบคุมลักษณะของการปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ 

2)  วิชาชีพการพยาบาลเปนการปฏิบัติตอมนุษยโดยตรง ความเขาใจในธรรมชาติของมนษุย

ในฐานะของสิง่ที่มชีีวิตจิตใจและสิ่งที่มีคุณคา จึงเปนสิง่ที่มีความสําคญัและเปนพืน้ฐานของจริยธรรม 

3)  วิชาชีพการพยาบาลเปนการปฏิบัติตอธรรมชาติของบุคคลที่แตกตางกนั  กระบวนการ

ของการพยาบาลจึงเปนความพยายามทีจ่ะเขาใจมนุษยแตละบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะตัว  โดยอาศัย

การวางแผน  การปฏิบัติ  และ การประเมนิผลการพยาบาล 

การดูแลแบบองครวม 

  การพยาบาล 

                  ภาวะสุขภาพ 
คน                                      ส่ิงแวดลอม 



 

 

  33 

4)  วิชาชีพการพยาบาลเปนการปฏิบัติที่เขาไปมีสวนรวมกับผูปวย ซึ่งเปนสิ่งสาํคัญประการ

หนึง่ของการปฏิบัติหนาที่พยาบาล โดยการใหความเปนกนัเอง รับรู เขาใจในบุคลิกลกัษณะ ความคิด 

ความเชื่อ และรูปแบบชีวิตของผูปวยแตละคน 

5)  วิชาชีพการพยาบาลเปนการปฏิบัติที่อาศัยรูปแบบความสัมพนัธแบบรวมมือกนัระหวาง

พยาบาลกับผูปวย โดยในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลจะตองคํานึงถึงสทิธิ  ความเปนมนุษย  ความรู 

ทัศนคต ิตลอดจนความเชื่อของผูปวย ซึ่งผูปวยตองมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและตัดสินใจ 

6)  วิชาชีพการพยาบาลตองอาศัยรูปแบบความสัมพันธที่ใชศิลปะของการดูแลอยางเอื้ออาทร 

(Caring) โดยการใหความเขาใจ เคารพศกัดิ์ศรี สิทธิ อารมณและความรูสึกของผูปวย ซึ่งแสดงออกทาง

คําพูด การสัมผัส กิริยาทาทาง ตลอดจนสหีนาแววตาของพยาบาลที่แสดงตอผูปวย 

7)  วิชาชีพการพยาบาลเปนการใหบริการตอบสนองตอความตองการความชวยเหลอืของ

บุคคลแตละคน ไมวาจะเปนความทุกขทีเ่กดิจากโรคภัยไขเจ็บ หรือความทุกขทางจิตใจ 

8)  ความสัมพนัธแบบรวมมอืกันระหวางพยาบาลกับผูปวย เปนความสัมพันธที่ตองอาศัย

ความเขาใจในความรูสึกซึง่กนัและกนั  ตองเรียนรูซึง่กนัและกัน  ซึง่จะชวยทําใหเขาถึงจิตใจของผูปวย 

9)  ความรูเกี่ยวกับมนุษยคือส่ิงที่สําคัญที่สุด โดยกระบวนการของการพยาบาลจะใชวิธีการ

ทางวทิยาศาสตรผสมผสานกับมนษุยธรรม ศิลปะ ความชํานาญ และความรูเกี่ยวกับภาวะของความ

เปนมนุษย 

10)  วิชาชพีการพยาบาลมพีื้นฐานความเชื่อที่สําคัญในเรื่องคุณคา ลักษณะเฉพาะตัว ศักดิ์ศรี 

ของความเปนมนุษยแตละบุคคล ซึ่งพยาบาลตองรูจักและตระหนกัในตนเองกอนจงึจะสามารถเขาใจใน

ตัวผูอ่ืน 

จากลักษณะเฉพาะของวิชาชีพจะเห็นไดวา  ในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลจะตองมีองค 

ประกอบที่เปนศิลปะของวชิาชีพและมีพืน้ฐานอยูบนหลักจริยธรรม ซึ่งเปนสิง่ที่พยาบาลควรปฏบัิติตอ 

ผูเจ็บปวยในฐานะที่มนุษยพงึปฏิบัติตอกัน  องคประกอบเหลานี้ไดแก (สิวลี ศิริไล. 2542: 198-201)   

1)  การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring)  เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอความสัมพันธ 

ระหวางพยาบาลกับผูปวย เกิดขึ้นจากการตระหนักในคณุคาของบุคคล ความเขาใจในชีวิตมนุษย ความ

เขาใจในจิตใจของผูปวย กอใหเกิดความรูสึกปรารถนาดตีอกัน สงผลตอการปฏิบัติในลักษณะเอื้ออาทร 

คือ มีความออนโยน หวงใย และ เคารพตอความเปนตัวเองของผูปวย  การดูแลอยางเอื้ออาทรของ

พยาบาลดังทีก่ลาวมานี้จะทําใหผูปวยเกดิความรูสึกคุนเคย เปนกันเอง และอบอุนใจ 

2)  ความเชื่อถือและไววางใจ (Trust and Confidence) เปนความรูสึกที่เกิดจากการตระหนัก

หรือรูวาบุคคลเมื่อเจ็บปวยยอมตองการความชวยเหลือ  และเต็มใจใหความชวยเหลอือยางเอื้ออาทร 

เปนมิตร ทําใหผูปวยกลาเปดเผยเรื่องราวและกลาปรึกษา   ความเชือ่ถือและไววางใจที่ผูปวยมตีอ

พยาบาลจะทาํใหเกิดความรวมมืออันดีของผูปวย ซี่งสงผลดีตอกระบวนการรักษาพยาบาล 
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3)  ความรูสึกเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy)  เปนการยอมรับวาคนแตละคนมีโลกสวนตัว

ของตัวเอง มีความคิด มีความเชื่อ มีความรูสึกของตนเองที่แตกตางจากคนอื่นหรือมโีลกทัศนตางกนั  

สงผลใหพยาบาลปฏิบัติการโดยคํานงึถึงสภาพความรูสึกและความคิดของผูปวย เสมือนหนึง่วาเปนตัว

ผูปวยในขณะนั้น  ความรูสึกเอาใจเขามาใสใจเราจะชวยใหพยาบาลไมโกรธเคืองผูปวยที่ขัดขืนหรือไม

ทําตามคําแนะนํา และไมดวนตัดสินใจแทนผูปวยทันท ีแมวาจะเห็นวาสิ่งดีและเหมาะสมแลวก็ตาม 

4)  ความเหน็อกเหน็ใจ (Sympathy) เปนการรับรูในปญหาของผูปวย ใหความสนใจ เมตตา

และเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหานั้นโดยพึงระวังวา ไมเปนการทําใหผูปวยออนแอ เรียกรอง แตจะ 

ตองทําใหเกิดความรูสึกเขมแข็ง อบอุน สามารถเผชิญปญหาและแกปญหาไดอยางมั่นใจ ซึ่งความเหน็ 

อกเหน็ใจทีถ่กูตองนี้จะทําใหผูปวยรูสึกวา ไมไดถูกทอดทิ้ง มีคนเขาใจ ใหคําปรึกษา และใหกําลงัใจ 

5)  การใหความเคารพ (Respect)  เปนการแสดงออกถึงความเคารพในความแตกตางของ

บุคคลในดานชาติวุฒ ิคุณวฒุิ และวยัวุฒ ิ คุณลักษณะทั้ง 3 ประการของมนุษยนี ้ถอืเปนกฎธรรมชาติ

(Natural Law) เปนสทิธิมนษุยชนทีพ่ึงไดรับและรักษาไว เชน  การเคารพในความเปนผูอาวุโส  การ

เคารพในฐานะของนักบวช  หรือการเคารพในความแตกตางทางเชื้อชาติที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี 

การแสดงออกที่ไมเหมือนกนั เปนตน  พยาบาลตองใหความเคารพตอคุณลักษณะดังกลาวของผูปวย

เทาๆกับการใหความเคารพตอตนเอง ซึง่จะทําใหพยาบาลแสดงออกดวยกิริยามารยาทที่เหมาะสม   

ในขณะเดียวกนัพยาบาลก็มสิีทธทิี่จะไดรับการเคารพทั้ง 3 ประการจากบุคคลอื่นเชนเดียวกนั 

6)  ความเปนผูมีอารมณขัน (humour)   การมีอารมณขันมีผลดีตอสุขภาพจิต  ชวยลดความ

ตึงเครียดและสรางบรรยากาศที่ดี ความเปนผูมีอารมณขันจะชวยใหพยาบาลและผูปวยเกิดความรูสึก

เปนกนัเองยอมรับและเผชิญกับความจรงิที่เกิดขึ้นได อารมณขันจึงเปนยาวิเศษสาํหรับผูปวยถารูจักใช

ใหพอเหมาะพอควร 

ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพและองคประกอบในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาล มีความสําคัญ

ตอการจัดการศึกษาพยาบาล ซึ่งสถาบนัการศึกษาจะตองตระหนักและจัดการเรียนการสอนใหสอด 

คลองกับแนวทางของวิชาชพี 
2.2  ปรัชญาของการศึกษาพยาบาล 
ปรัชญาเกี่ยวกบัการจัดการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตรของสถาบนัการศึกษาพยาบาลใน

ประเทศไทย ครอบคลุมความเชื่อใน 3 องคประกอบคอื  ดานวิชาชพีการพยาบาล  ดานการจัดการ 

ศึกษา และดานผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้(กอบกลุ พนัธเจริญวรกุล. 2544: 91-92)  

ดานวิชาชีพการพยาบาล  มีความเชื่อวาการพยาบาลเปนบริการที่สําคัญและจําเปนตอ

สังคม ในการใหบริการสุขภาพอนามัยทั้งดานการสงเสรมิสุขภาพ  การปองกันโรค  การรกัษาพยาบาล 

และ การฟนฟสุูขภาพแกบุคคล ครอบครัว และชุมชนในทุกภาวะสุขภาพ ภายใตสภาพแวดลอมทีแ่ตก 

ตางกนั โดยเนนการพยาบาลแบบองครวม 



 

 

  35 

ดานการจัดการศกึษา  มีความเชื่อวา การจัดการศึกษาพยาบาลเปนกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการความรูทัว่ไปและความรูดานวิชาชีพ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และ 

สงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทาํเปน ใฝรู  เพื่อใหผูเรียนพัฒนาความรูและทักษะทางการพยาบาลตลอด 

จนมีเจตคติทีดี่ตอวิชาชีพ 

ดานผูสําเรจ็การศึกษา  มคีวามเชื่อเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและคณุธรรม

จริยธรรมของผูสําเร็จการศกึษา เชน มทีกัษะในการปฏิบัติการพยาบาล มีความรบัผิดชอบตอตนเอง

และวิชาชพี  มีทัศนคตทิี่ดีตอวิชาชพี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบตอสังคม  มีความคดิ

ริเร่ิมสรางสรรค  รูจักคิด ตัดสินใจและแกปญหาอยางมเีหตุผล  เปนผูนําและมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ เคารพสทิธิมนุษยชน ตระหนักในคุณคาของมนษุย และ มีมนุษยสัมพนัธ  เปนตน 
2.3  วัตถุประสงคของการศึกษาพยาบาล 

 วัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษาพยาบาล  เปนความคาดหวงัทีม่ีตอความรูความ 

สามารถและเจตคติของบัณฑิตทางการพยาบาล  ซึง่หลกัสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลใน

ประเทศไทยกาํหนดวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาไวในลักษณะใกลเคียงกัน  มลัีกษณะดังนี ้

(อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. 2543: 61-62) 

1) มีความรูในศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกีย่วของเปนอยางดี รวมทั้งสามารถนาํ 

มาประยกุตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหการดูแลชวยเหลือผูที่มีปญหาสุขภาพ ฟนฟูสภาพ  ตลอดจนปองกนัปญหา

การเจ็บปวย และ สงเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไดเปนอยางด ี

3) มีความคิดพิจารณาอยางมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณ

ตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม 

4) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถติดตอส่ือสารและประสานงานในทมีและผูใชบริการไดดี 

5) มีเจตคติทีดี่ตอวิชาชีพ ยดึมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

6) มีความเปนผูนํา สามารถวางแผนและจดัระบบงานทีอ่ยูในความรับผิดชอบไดเปนอยางด ี
2.4  การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล           
จากปรัชญาและวัตถุประสงคของการศึกษาพยาบาลจะเหน็ไดวา การจัดการศึกษาพยาบาล

เปนกระบวนการเตรียมบัณฑิตทางการพยาบาลใหมีความพรอมทัง้ความรู ความสามารถในทางทฤษฎี

และการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตามมาตรฐานของวชิาชีพ ควบคูไปกับ

การมีความเชือ่และคานิยมที่ดีตอการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดี  การจัดการเรียนการ

สอนจึงมุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถอยางกวางขวางในศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรอ่ืนที่

เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยการเรียนการสอนใน 3 หมวดวิชาหลักคือ 1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป (General 

Education)  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีโลกทัศนกวางไกล เปนคนดี มีความรับผิดชอบ และมี
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มนุษยสัมพนัธในการทํางาน   2) หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education)  เพื่อพฒันาใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจ และฝกฝนทกัษะทางวิชาชพี สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธ ิ

ภาพ  และ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Exploratory Education)  เปนหมวดวิชาที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเสริม 

สรางความรูความสามารถตามความสนใจของผูเรียน และนําไปประยุกตใชเพื่อการแกปญหาตางๆทาง

วิชาชพีได (ทบวงมหาวทิยาลัย.2540 : 2) 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร  ประกอบดวย 2 สวนคือ  

1)  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี   เปนการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ หลักการในวิชาชีพ ทฤษฎีและศาสตรดานสุขภาพอนามยัของมนษุย  

และหลักการปฏิบัติตางๆควบคูไปกับการปลูกฝงเจตคตทิี่ดีตอวิชาชพีโดยใชวิธีการเรียนการสอนหลาย

รูปแบบ เชน  การบรรยาย  การอภิปราย  การสัมมนา  การสาธิต  และ การศึกษาดวยตนเอง  เปนตน  

จุดมุงหมายเพือ่ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ คิดเปนทําเปน และแกปญหาได  

2)  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ   เปนการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนนาํ

ความรูที่ไดจากภาคทฤษฎีไปประยุกตใชในในสถานการณจริง  โดยใหผูเรียนไดลงมอืปฏิบัติในสถาน 

การณจําลอง ในหองสาธิตและปฏิบัติจริงกับผูปวยในสถานพยาบาลหรือในชุมชน  มีจุดมุงหมายเพื่อ 

ใหผูเรียนเกิดทักษะและประสบการณตรงในการใหบริการสุขภาพอนามยัแกประชาชน (อรพรรณ ลือ

บุญธวัชชัย. 2543: 62) 

วิชาชพีพยาบาลถือเปนวิชาชีพเชิงปฏิบัติ (Practice Oriented Discipline)  การเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติจึงเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาพยาบาลที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดอยาง

อิสระ  มทีักษะในการตัดสินใจและแกปญหา  นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางถูกตองและตรง

ตามความตองการของผูรับบริการ  รวมทัง้ยังสามารถประเมินพัฒนาการของผูเรียนไดครบทั้ง 3 ดาน

คือ พุทธฺพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย ซึง่พัฒนาการทัง้ 3 ดานนี้ ควรมีการพฒันาควบคูกันไป เพือ่ให

สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยผสมผสานระหวางความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติตอผูปวย  

ถาขาดสิ่งใดสิง่หนึ่งไปยอมทําใหการพยาบาลเปนไปอยางดอยประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ดาน

จิตพิสัย หากขาดดานนี้และไมมีการพัฒนาอยางเปนระบบ การพยาบาลก็จะไมเปนวชิาชีพที่สมบูรณ 

(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2538: 37; ดรุณี รุจกรกานต.2541: 7) 

การจัดการศึกษาวิชาชพีพยาบาลใหความสําคัญกับกระบวนการแกปญหา  การจัดเรียนการ

สอนจึงเนนใหนักศึกษามทีักษะจากการฝกปฏิบัติงาน  เพื่อใหไดประสบการณตรงจากการเรียนรูทาง

คลินิกหรือในชุมชนมากที่สุด (อรทิพา สองศิริ. 2545: 38) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติจึงอาศัยประสบ 

การณเปนฐาน ซึง่ประกอบดวยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่มีผูปวยเปนศูนยกลางการเรียนรู และเนน

การปฏิบัติการพยาบาลอยางเอื้ออาทร  โดยบูรณาการประสบการณเรียนรูที่ไดจากภาคทฤษฎีสูภาค 

ปฏิบัติอยางเปนระบบดวยการใช กระบวนการพยาบาล (Cresia and Parker. 1996: 93-95) 
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จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวา การจัดเรียนการสอนทางการพยาบาลมีลักษณะเฉพาะที่สําคัญ

คือ เปนการเรียนการสอนทีม่ีการปฏิบัติอยางเอื้ออาทรเปนแกนกลาง โดยบูรณาการทฤษฎีสูการปฏิบัติ

ดวยการใชกระบวนการพยาบาลเปนเครือ่งมือในการแกปญหาของผูรับบริการ โดยเนนความเปนองค

รวมของบุคคล 
2.5   กระบวนการพยาบาล 
กระบวนการพยาบาล (Nursing Process)  เปนเครื่องมอืสําคัญในการปฏิบัติการพยาบาลที่

พยาบาลทุกคนจําเปนตองมคีวามรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง  ในฐานะเปนกลวิธทีี่ไดรับ

การยอมรับในวงการวิชาชีพวา มีความเหมาะสมที่จะชวยใหเกิดการแกปญหาของผูรับบริการ และชวย

ใหบริการพยาบาลเปนไปตามที่คาดหวงั  การใชกระบวนการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพนอกจากจะ

ชวยใหผูรับบริการไดรับประโยชนแลวยังเปนการพัฒนาพยาบาลทัง้ในดานความรู คุณธรรม และความ 

ชํานาญในฐานะผูปฏิบัติการอยางเปนวิชาชีพ เนื่องจากเปนกลวิธหีนึ่งที่สามารถนาํองคความรูทางการ

พยาบาลมาสูการปฏิบัติอยางมีความเขาใจในตัวบุคคล  สภาพแวดลอม  และ ภาวะสุขภาพอนามัย 

ตลอดจนเปนเปาหมายและวิธีการที่จะชวยใหบุคคลดํารงภาวะสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวติที่ดี    

กระบวนการพยาบาลจึงเปนสารัตถะสําคญัของการปฏิบัติในวิชาชีพการพยาบาล (สุจิตรา เหลืองอมร

เลิศ และ เอื้อมพร ทองกระจาย. 2533:1; ฟาริดา อิบราฮิม. 2541: 2) 

แนวคิดที่สําคัญหรือคุณลักษณะของกระบวนการพยาบาลคือ  เปนกระบวนการทีม่ีข้ันตอน

ตอเนื่องอยางมีระบบ ใชวธิกีารแกปญหาตามหลกัการทางวทิยาศาสตร  ซึ่งตองอาศัยความรู ความ 

สามารถ ทกัษะและการตัดสนิใจของพยาบาลโดยมีผูรับบริการเปนศนูยกลาง มเีปาหมายชัดเจน มีการ

วางแผนการปฏิบัติลวงหนา และเปนกระบวนการที่เกิดจากความสัมพนัธระหวางพยาบาลกับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และ เอื้อมพร ทองกระจาย.2533 : 5)    

จากคุณลักษณะดังกลาว  กระบวนการพยาบาลจึงเปนกระบวนการแกปญหาดานสขุภาพ

อนามยัและสนองความตองการพืน้ฐานของผูรับบริการตามวิธกีารทางวทิยาศาสตร  ซึง่ประกอบดวย 5 

ข้ันตอนคือ  การประเมินภาวะสุขภาพ (Assessment)  การวนิิจฉัยการพยาบาล (Nursing Diagnosis)  

การวางแผนการพยาบาล (Planning) การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation) และ การประเมินผล

การพยาบาล (Evaluation)  โดยเปนกระบวนการปฏิบัติที่มีข้ันตอนตามลําดับเปนวงจรตอเนื่องกนัและ 

มีการปรับเปลีย่นตลอดเวลาใหเหมาะสมกบัปญหาหรือความตองการของผูรับบริการ  ทัง้นี้เพื่อชวยให

การปฏิบัติการพยาบาลเปนไปอยางมีคุณภาพและบรรลุเปาหมายในการรักษาภาวะสุขภาพของบุคคล 

(สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และ เอื้อมพร ทองกระจาย. 2533: 5-7;  สุระพรรณ พนมฤทธิ์. 2541: 5-9;   

ฟาริดา อิบราฮิม. 2541: 9-14;  Doenges. et.al. 1992: 3-4) 

ข้ันตอนของกระบวนการพยาบาล 5 ข้ันตอนดังกลาว บางครั้งอาจเขียนเปน 4 ข้ันตอน โดย 

รวมขั้นตอนการวินิจฉัยการพยาบาลไวในขั้นตอนการประเมินภาวะสขุภาพ  ซึง่มีรายละเอียดดังนี ้
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 1)  การประเมินภาวะสขุภาพของผูรบับริการ (Assessment)    เปนการรวบรวมขอมูล 

หรือศึกษาหาขอมูลของผูรับบริการอยางครอบคลุมและเปนระบบระเบียบ  แลวนาํขอมูลที่ไดมาจัด

หมวดหมูที่มีความสัมพนัธกนั โดยอาศัยกรอบแนวคิดหรือความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและการพยาบาล

(Conceptual Framework of Nursing)  

 2)  การวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing Diagnosis)   เปนการตัดสินใจหรือสรุปสภาพ

ปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นกับผูรับบริการเฉพาะรายจากการวิเคราะหและแปลผลขอมูล  

การดําเนินการในขั้นตอนนีต้องอาศัยความรู ความเขาใจในพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของบุคคล 

ลักษณะทางพยาธิสภาพ  การรักษา  หรือปจจัยดานจิตสังคมของผูรับบริการ   ความรูดังกลาวเปน

ความรูจากการสะสมประสบการณในชวีติประจําวนัและจากตาํราตางๆ  รวมทัง้พยาบาลตองมีการคิด

อยางเปนเหตุเปนผล และมกีารตัดสินใจทีช่ัดเจน 

3) การวางแผนการพยาบาล (Planning)   เปนการวางแผนกิจกรรมที่ใชในการแกปญหา 

ของผูรับบริการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพยาบาลที่กําหนด   การวางแผนจะเริม่ตนจากการจัด 

ลําดับความสาํคญัของปญหาจากขอวนิิจฉัยการพยาบาล แลวกําหนดเปาหมาย เกณฑการประเมินผล  

และ กิจกรรมการพยาบาลเพื่อแกปญหา  โดยเขียนแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) ลงในแบบ 

ฟอรมแผนการพยาบาลใหเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน 

4) การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation)  เปนการนําแผนการพยาบาลที่กาํหนดไว 

ไปปฏิบัติกับผูรับบริการโดยตรง   การดําเนินการขั้นตอนนี ้ตองอาศัยความรูและทกัษะเกีย่วกับเทคนิค

หรือกิจกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) และศิลปะของการปฏิบัติการพยาบาล   เมื่อปฏิบัติ

แลวจะตองบนัทกึผลแตละครั้งในบันทึกการพยาบาล (Nurse’s Note)   โดยบนัทกึในรูปของพฤติกรรม

ของผูรับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลงัที่ไดรับการพยาบาล 

 5)   การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation)   เปนการประเมนิคณุภาพและประสิทธ ิ

ภาพของกิจกรรมการพยาบาลวา ประสบผลสําเร็จในการแกปญหาของผูรับบริการหรอืไม  โดยการ

เปรียบเทยีบขอมูลของพฤตกิรรมผูรับบริการที่เกิดขึน้ภายหลงัจากไดรับการพยาบาลกับพฤตกิรรมที่

คาดหวงัทีก่ําหนดไวในเกณฑการประเมินผล   หากพบวา พฤติกรรมทีเ่กิดขึ้นไมเปลีย่นแปลงไปจาก

ขอมูลที่ประเมนิในตอนแรก หรือมีปญหาใหมที่แตกตางไปจากปญหาเดิมจะตองทาํการปรับปรุงแผน 

หรือทําการประเมินและวางแผนการพยาบาลสําหรับปญหาที่เกิดขึ้นใหม  

 จากขั้นตอนทัง้หมดของกระบวนการพยาบาลจะเห็นไดวา เปนกระบวนการดําเนนิงานอยาง

มีข้ันตอนตามลําดับ  ไมหยดุนิ่ง(Dynamic)  ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาตามสถานการณของตัวบคุคล 

ครอบครัว หรือชุมชน  ดังนัน้ จงึทาํใหผูรับบริการไดรับการดแูลและแกไขปญหาอยางตอเนื่อง  ดังแสดง

ในภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5    กระบวนการพยาบาล 

ที่มา: Doenges, Marilynn E.;  Moorhouse, Mary F. &  Burley, Joseph T. (1992). 

Application of Nursing Process and Nursing Diagnosis. p. 3. 
 
  

 กระบวนการพยาบาลทุกขัน้ตอนที่กลาวมาเกิดจากกรอบแนวคิดทฤษฎีตางๆมากมาย ไดแก 

ทฤษฎีมนุษยนิยม(Humanistic Theory) ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการแกปญหาและการตัดสินใจ ฯลฯ  และ

ที่สําคัญคือ ทฤษฎีทางการพยาบาล เชน ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem’s Self Care Theory)  

ทฤษฎีการดูแลมนุษยของวทัสัน (Watson’s Human Caring Theory)  เปนตน   การนํากระบวนการ

พยาบาลมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลจึงตองใชทั้งความรูความเขาใจในทฤษฎตีางๆผสมผสานกบั

ทักษะและศิลปะของการปฏบัิติ  ซึ่งเปนประโยชนตอผูรับบริการโดยจะทาํใหไดรับบริการพยาบาลที่มี

คุณภาพและเกิดการดูแลทีต่อเนื่อง นับวาเปนงานที่พยาบาลปฏิบัติตามบทบาทที่เปนอิสระของวชิาชีพ 

รวมทัง้เปนการพัฒนาความสามารถของตน  ดังนัน้  กระบวนการพยาบาลจึงเปนเครื่องมือที่สําคญัใน

การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติซึ่งตองฝกฝนใหนักศึกษาพยาบาลใชในการปฏบัิติการพยาบาลจน

เกิดความชาํนาญ 
2.6  การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในมิติใหม 
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมสงผลใหมกีารเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพทาํใหการจัด

การศึกษาพยาบาลตองทบทวนวิเคราะหบทบาทและสถานภาพการจัดการเรียนการสอน พรอมทั้งหา

แนวทางการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ในอดีตการศึกษาพยาบาลจะ

ดําเนนิการอยูในโรงพยาบาลซึ่งเนนการมรีะเบียบวนิัยเพื่อใหปฏิบัติกจิกรรมการพยาบาลภายใตคําสั่ง

แพทยได  การเรียนการสอนจึงเนนทักษะการปฏิบัติกิจกรรม  ผูเรียนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

หรือความรูสึกนอย   ปจจบัุนสภาพการณของการศึกษาพยาบาลไดเปลี่ยนแปลงไปในแนวโนมที่เนน

การพัฒนาผูเรียนตามแนวคดิมนุษยนิยมมากขึ้นทัง้หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ดรุณี รุจกร

กานต. 2541: 179; Bevis; & Watson. 2000: 5)  
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แนวคิดมนษุยนิยม (Humanistic Approaches)  ใหความสําคัญกับความเปนมนษุยและ

มองมนุษยวา มีความดงีาม  มีความสามารถ  มีความตองการ  และ  มีแรงจูงใจภายในทีจ่ะพฒันา

ศักยภาพของตนหากบุคคลไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษยจะพยายามพัฒนาตนเองไปสูความเปน

มนุษยที่สมบูรณ (ทิศนา แขมมณี.2545: 68)   แนวคิดนี้ยงัเนนในเรื่องความรัก ความเมตตาที่แผไปสู

สรรพสิ่งเพื่อนาํมาซึง่สันติสุขของสังคม อีกทัง้ใหความสาํคัญกับการทาํความเขาใจในกฎธรรมชาตแิละ

เชื่อวา สรรพสิ่งในโลกมีจุดเริม่ตนมาจากสิง่เดียวกัน  ดังนั้น ทกุชีวิตในโลกจึงมีคุณคาในการดํารงชีวิต

เทากันหมด การปลดปลอยตัวเองและผูอ่ืนไมใหเกิดความรูสึกดอยคา จงึเปนสิง่ทีม่นุษยควรทาํพรอมๆ

กับการนําศักยภาพในตนเองมาใชใหเกิดประโยชนตอตัวเองและเพื่อนมนษุย  ซึง่นบัวาเปนแนวคดิพื้น 

ฐานของการอยูรวมกนัอยางถูกตองของคนในสงัคม  กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ในฐานะที่เปนเครื่องมือพัฒนามนุษย จงึมองโลกแบบองครวมและเนนคุณคาของความเปนมนษุย 

(ไพพรรณ เกียรติโชคชัย. 2545: 44, 70-71)   ปจจุบันนกัการศึกษาจงึพยายามหารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนความเปนมนษุยใหมากที่สุด 

วิชาชพีพยาบาลเปนงานบรกิารตอมนุษย จึงจําเปนที่จะตองมีปฏิสัมพนัธที่ดีตอผูรับบริการ  

และในการสงเสริมใหผูรับบริการมีภาวะสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจโดยอาศัยกิจกรรมการพยาบาลนัน้  

พยาบาลจะตองมีคุณสมบติัของความเปนตัวตนที่แทจริง (Self Actualization)  ไดแก  การมีวฒุภิาวะ 

มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความเห็นอกเหน็ใจ เปนคนอบอุน จริงใจ และ ยอมรับนับถือผูอ่ืน  

การที่จะมีคุณสมบัติเหลานี้ การจัดการศึกษาจะตองเนนในแนวทางของมนษุยนิยม หากหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนไมสามารถสงเสรมิความเปนมนุษยได ก็จะไมสามารถผลติพยาบาลที่สงเสริม

ความเปนมนษุยของผูรับบริการไดเชนกนั (ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 179)   ดังนัน้ การจัดการเรียนการ

สอนจึงตองสงเสริมความสามารถในการพยาบาลตามแนวทางการดูแลมนุษย (Humanistic Nursing 

Care) โดยจัดใหมีการเรียนรูทั้งทางดานความรู ความคิด (Cognitive Learning)  ดานการปฏิบัติ 

(Psychomotor Learning)  และดานเจตคติ (Affective Skill Development) จะขาดอยางใดอยางหนึง่

ไมไดถาตองการการพฒันาที่สมบูรณ  หลกัการดังกลาวจึงเปนจุดมุงหมายสาํคัญของการจัดการศึกษา

พยาบาล ซึ่งกลาวไวในวัตถปุระสงคหลักสูตรของทุกสถาบนัที่ผลิตบณัฑิตทางการพยาบาล (พวงรัตน 

บุญญานุรักษ. 2546: 88) 

บีวิสและวัตสนั (Bevis; & Watson. 2000: 37-49)  นักการศึกษาทางการพยาบาล  ไดเสนอ 

กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาพยาบาลทีม่ีพื้นฐานของแนวคิดมนษุยนิยม เพื่อสงเสริมการพยาบาล

ตามแนวทางการดูแลมนุษย ซึ่งสถาบนัการศึกษาพยาบาลหลายแหงไดนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (Lee-Hsieh. et.al. 2004: 391-400; Evans. 2004: 219-228; 

Nelms. et.al. 2004: 18-23)  โดยเสนอแนะไววา ในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน

ควรเนนที่กระบวนการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกบับทบาท พนัธะสัญญา หนาที่ในการดูแลเอา



 

 

  41 

ใจใสมนุษย (Human Caring)  และการเห็นคุณคาของมนุษยมากกวาการฝกฝนทางเทคนิคหรือการ

เนนเนื้อหาวิชามากเกนิไป ทั้งนี้เนื่องจากวิชาชพีพยาบาลเปนศาสตรที่เกีย่วของกับมนุษย  พยาบาลจึง

ควรเรียนรูที่จะเขาใจบุคคลและมีคานยิมเกี่ยวกับความเมตตา เอื้ออาทร ความรัก และความหวงั  เพื่อ

เปนเครื่องมือในการดูแลเยยีวยาภาวะสุขภาพของผูรับบริการ การเรียนการสอนจงึตองสงเสริมสัมพนัธ 

ภาพระหวางบคุคลโดยหลักสูตรจะตองเปนปฏิสัมพนัธระหวางผูเรียนกับผูสอนที่ต้ังใจใหเกิดการเรียนรู

และยึดมโนทศันการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนศูนยกลางของการมีปฏิสัมพันธนัน้   เชนเดียวกับขอเสนอ

ของ ดรุณี รุจกรกานต (2541: 173)  เกีย่วกับรูปแบบการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในมิติใหมโดย

ใชแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อความเปนมนุษยผสมผสานกบัแนวคิดทางปญญา โดยเชื่อวา มนษุยมี

ศักยภาพในการคิดและการสรางปฏิสัมพนัธ โดยสามารถเรียนรูทกัษะทั้งสองดานนี ้จากตนแบบและ

ประสบการณที่ไดรับโดยผานกระบวนการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring)  กระบวนการสรางพลงัอํานาจ 

(Empowerment)  และกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)   

ขอเสนอในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทีม่ีพื้นฐานแนวคิดมนุษยนิยมดังกลาว

มาแลวมีความเชื่อวา จะทําใหพยาบาลสามารถปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีคุณภาพและมีความเอื้อ

อาทรในการดแูลมนุษย มิใชเปนเพียงใหการพยาบาลผูปวยเทานั้น ซึง่สถาบนัการศึกษาพยาบาลหลาย 

แหง ถึงแมจะยังไมกาวถึงจดุของการจัดการศึกษาเพื่อความเปนมนุษยอยางเต็มรูปแบบ  แตก็มีความ

พยายามที่จะผสมผสานแนวคิดในเรื่องนี้ในการจัดการเรยีนการสอนซึง่นับวาเปนมิติใหมทางการศึกษา

พยาบาล (ดรุณี รุจกรกานต .2541: 180)    
2.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข: การพัฒนาหลกัสูตร

โดยใชทฤษฎกีารดูแลมนษุยอยางเอ้ืออาทร 
สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ทําหนาที่ผลิตและพฒันาบุคลากรพยาบาล

เพื่อใหบริการสุขภาพแกสังคมไทยทัว่ประเทศมานานกวา 50 ป  ซึ่งหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พ.ศ. 2545  เปนหลกัสูตรทีใ่ชสําหรับจัดการศึกษาของวทิยาลยัพยาบาลในสังกัดจํานวน 2 5  แหงที่ได

พัฒนาขึ้นใหม และนาํมาใชในปการศึกษา 2546  แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร พ.ศ.

2537  เนื่องจากบริบทของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป  โดยมีการปฏิรูประบบสุขภาพและปฏิรูปการ 

ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งสถาบันฯมีความเหน็วา หลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรในยุคปฏิรูปควรมีลักษณะผสมผสานความเจรญิที่เปนสากลกับภูมิปญญาทองถิน่  เพื่อธาํรง

วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติและพัฒนาฐานความรูไปสูการปฏิบัติ อันจะชวยใหมนษุยอยูรวมกับเพื่อน

มนุษย  ธรรมชาติ  และสิง่แวดลอมไดอยางสันต ิ(ไพลิน นุกูลกิจ. 2546: 11) 

ลักษณะของหลักสูตร  เปนหลกัสูตรแบบบูรณาการมลัีกษณะที่สําคัญคือ  มีการเชื่อมโยง

เนื้อหาวิชาเขาดวยกนัโดยใชประเด็นหลกัหรือหัวเรื่อง (Theme) และมโนทัศน (Concept) เปนสิ่ง

กําหนดเนื้อหา  ใชกระบวนการทางปญญาในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  ปฏิสัมพันธระหวาง
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ผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการ อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทร ทั้งนี้เพื่อใหไดบัณฑติที่

พึงประสงค  มคีวามรูความสามารถในการใหบริการสาธารณสุขชุมชนทุกระดับ ทุกทองถิ่นทัว่ประเทศ 

สอดคลองกับความตองการของสังคม (สถาบนัพระบรมราชชนก .2546: 1)  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค   มดัีงนี ้ (สถาบันพระบรมราชชนก. 2546: 2, 4)  

1)  มีความรูและทักษะเชงิวชิาชีพ  สามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม โดยบูรณาการ

ศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกีย่วของ 

2)  มีความคิดวิจารณญาณ ใฝรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3)  มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม 

4)  กาวทนัการเปลี่ยนแปลงและเขาถึงสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลย ี

5)  ตระหนักในคุณคาของตนเอง บุคคลอื่น และสิง่แวดลอม 

6)  มีวนิัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบตอสังคม  

7)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต 

กรอบแนวคดิของหลกัสตูร   ประกอบดวยมโนทัศนหลักทางการพยาบาล และมโนทัศน

หลักทางการศกึษาพยาบาล ดังนี ้(สถาบนัพระบรมราชชนก. 2546: 4-7; ไพลิน นุกูลกิจ. 2546: 15-16) 

1)  มโนทัศนหลักทางการพยาบาล (Model of Nursing)   เปนการระบุความสัมพนัธของ

ความเชื่อ คานิยมเกี่ยวกับคน ส่ิงแวดลอม ภาวะสุขภาพ และการพยาบาล โดยใชทฤษฎกีารดูแล

อยางเอ้ืออาทร (Human Caring Theory) ของ จีน วัตสัน (Jean Watson) เปนหวัใจสําคัญทางการ

พยาบาล ซึ่งมมีุมมองวา พยาบาลและผูรับบริการมีปฏิสัมพันธกนับนพื้นฐานของความเอื้ออาทร โดยที่

พยาบาลและผูรับบริการมีความเปนปจเจก และมีเปาหมายในชีวิตของตนเชนเดียวกัน  

2)  มโนทัศนหลักทางการศึกษาพยาบาล (Model of Nursing Education)   เปนการระบุ

ความสัมพันธของความเชื่อ คานิยมเกี่ยวกบัการจัดการศกึษาพยาบาล  ซึ่งมมีุมมองวา ผูสอน ผูเรียน 

และผูรับบริการ มีปฏิสัมพนัธกันบนพื้นฐานของความเอือ้อาทร โดยใชกระบวนการทางปญญาในการ

จัดการเรยีนการสอน  

กรอบแนวคิดของหลักสูตร (Curriculum Conceptual Framework)   จึงเปนการบูรณาการ

มโนทัศนหลักทางการพยาบาลและมโนทศันหลักทางการศึกษาพยาบาลเขาดวยกนั คือ  ผูสอน ผูเรียน 

บุคคล ครอบครัวและชุมชน ปฏิสัมพนัธกนัในรูปของการเรียนการสอนและปฏิบัติการพยาบาล โดยมี

การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนแกนหลกัภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   ความสัมพันธ

ระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนการเรียนการสอนที่ใชกระบวนการทางปญญาในการเรียนรูตามสภาพจริง

ในชุมชนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั ความสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

เปนการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม  มุงสรางเสริมสุขภาพ ปองกันความเจ็บปวย และฟนฟูสภาพ 

รวมทัง้พัฒนาศักยภาพใหประชาชนพึ่งตนเองได  ดังแสดงในภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6     กรอบแนวคิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 

ที่มา: สถาบนัพระบรมราชชนก. 2546: คูมือการใชหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545. หนา 7 

 
 

ปรัชญาของหลักสูตร  ประกอบดวยสาระสําคัญ  3 ประการ คือ  1) ภาระหนาที่และอุดม 

การณของสถาบัน 2) ความรูที่ใชเปนหลักในการจัดการศึกษา และ 3) คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา

ดังนัน้ ปรัชญาของหลกัสูตรพยาบาลบัณฑิต พ.ศ.2545  มีดังนี ้

สถาบนัพระบรมราชชนก   มีความเชื่อวาการพยาบาลมีคุณคาและจําเปนตอสังคม โดย 

การพยาบาล  เปนปฏิสัมพนัธระหวางพยาบาลกับประชาชนในการสรางเสรมิสุขภาพ การ

ปองกนัการเจบ็ปวยในผูมีภาวะสุขภาพปกติ ใหการดูแลและการฟนฟูสภาพผูเจ็บปวยแบบองครวม 

โดยยึดหลกัสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร บนพื้นฐานของการดูแลอยางเอื้ออาทร  คุณธรรมจริยธรรม 

สภาพแวดลอม 

สภาพแวดลอม

        ผูสอน 
เปนปจเจกบุคคล 

มีความรูและทักษะเชิงวิชาชีพ 

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

เอื้ออาํนวยใหเกดิการเรียนรู 

เปนแบบอยางทีด่ ี

     ผูเรียน 
เปนปจเจกบุคคล 

มีศักยภาพในการเรยีนรู 

และพฒันาได 

    การเรียนการสอน 

  ใชกระบวนการทางปญญา 

   เรียนรูจากสภาพจริงในชุมชน 

   เนนผูเรียนเปนสําคญั 

  การดูแลอยาง 
   เอื้ออาทร   การปฏิบัติการพยาบาล 

  สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

  ดูแลและฟนฟูสภาพผูเจ็บปวย 

 การปฏิบัติการพยาบาล 
สรางเสริมสขุภาพและปองกันโรค 

ดูแลและฟนฟูสภาพผูเจ็บปวย 

          บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
เปนปจเจกที่มีศกัยภาพในการดูแลตนเอง 

มีศักดิศ์รีและสิทธิในการเลือกแบบแผนการดาํเนนิชีวติ 

มีเครือขายทางสังคมและมีภูมิปญญา 
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และจรรยาบรรณแหงวิชาชพี รวมทัง้พัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองแก บุคคล ครอบครัว กลุมคน 

และชุมชน  โดยคํานงึถงึความเปนปจเจก มีคุณคา มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีอิสระในการเลือกและการ

ตัดสินใจ และมีสิทธิท์ี่จะไดรับการดูแลอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ 

สุขภาพ  เปนความสมดุลของรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน

ทุกชวงวัยของชีวิตและตามการรับรูของบุคคล ซึ่งสัมพนัธกับสภาพแวดลอมที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

การเรียนการสอน   เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูสอน 

ผูเรียน ประชาชน และชมุชน โดยการเรียนรูตามสภาพการณจริง ดวยวิธีการทีห่ลากหลายและใชชมุชน

เปนฐาน  มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มกีารสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยกระบวนการ

ทางปญญา  ผูสอนเปนผูเอื้ออํานวยการเรียนรูดวยความสัมพนัธฉันกลัยาณมิตร 

บัณฑิตพยาบาล  เปนผูทีม่คีวามรู ความสามารถเชิงวชิาชีพ มทีักษะการสื่อสาร มีคุณธรรม

จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มเีจตคติที่ดี เปนผูนาํการเปลีย่นแปลง มีการเรียนรูตลอดชีวิต 

สามารถบูรณาการความรูทางพยาบาลและศาสตรอ่ืนๆไปใชปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชนทั้งในภาวะสุขภาพดี เจ็บปวย จนถึงวาระสุดทายของชีวติ  รวมทั้งพัฒนา

ศักยภาพของประชาชนใหสามารถดูแลและพึ่งตนเองเพือ่การดํารงชวีติไดอยางมีคุณภาพ  เปนสมาชิก

ที่ดีของวิชาชพี  เปนพลเมืองดี  และ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

โครงสรางของหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาชพี   และหมวด

วิชาเลือกเสรี  โดยนาํรายวิชาตางๆเฉพาะในหมวดวิชาชพีมาบูรณาการไวดวยกนั (Hybrid Model)  ดัง

แสดงในภาพประกอบ 7 

 
 

  

            ชั้นปที ่4 

 

 ชั้นปที ่3 

 

 ชั้นปที ่2 

 

 ชั้นปที ่1       1       

 
ภาพประกอบ 7    โครงสรางหลักสูตรที่บูรณาการเฉพาะหมวดวิชาชพี (Hybrid Model) 

ที่มา: สถาบนัพระบรมราชชนก.2546: คูมอืการใชหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545.หนา 21 

 
 
 
 
 
 
 

   
  

การบูรณาการ 
หมวดวชิาชพี

ทางการพยาบาล 

หมวดวิชา 
การศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชา 
เลือกเสรี 
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โครงสรางหลกัสูตร   มจีํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   140   หนวยกติ   ประกอบดวย 

1)   หมวดวิชาทั่วไป                                                      33   หนวยกิต   ไดแก 

      กลุมวิชาสงัคมศาสตร                                               7    หนวยกิต    

      กลุมวิชามนุษยศาสตร                                              7    หนวยกติ 

      กลุมวิชาภาษา                                                       11    หนวยกติ 

      กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตรศาสตร            8    หนวยกติ 

2)   หมวดวิชาเฉพาะ                                                  101    หนวยกติ   ไดแก 

      กลุมพื้นฐานวิชาชพี                                                29    หนวยกติ 

      กลุมวิชาชพี                                                           72    หนวยกติ 

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                                                   6    หนวยกิต 

การจัดการเรยีนการสอน  การกาํหนดกจิกรรมการเรียนการสอนและประสบการณการ

เรียนรูมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะตามเปาหมาย  เพื่อใหไดบัณฑิตที่พงึประสงคตามผลลัพธของหลัก 

สูตร  การจัดการเรียนการสอนจงึมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุงเนนการเรียนตามสถานภาพจริง  

การประเมินผล  แบงตามวัตถุประสงคของการประเมนิออกเปน   2  ประเภท  ไดแก 

1)  การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน   เปนการประเมินสมรรถนะของผูเรียนวา บรรลุตาม

จุดมุงหมายของการเรียนรู ดวยวิธกีารวัดที่หลากหลายตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) เปน

ระยะอยางตอเนื่อง มีการประเมินสมรรถนะรายวิชา รายชั้นป และประเมินกอนสําเร็จการศึกษา 

2)   การประเมนิผลหลกัสูตร  แบงเปน   2  ดาน  คือ 

2.1  การประเมินผลเพื่อดูความสอดคลองระหวางความตองการของสังคมกบัปรัชญา 

จุดมุงหมาย องคประกอบของหลักสูตร และกระบวนการนําหลกัสูตรไปใช  ขอมูลที่ไดจากการประเมิน

จะนาํไปใชปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ทั้งนี้ผูใหการประเมินหลกัสูตรจะตองเปนผูที่

มีสวนเกี่ยวของ เชน ผูรับบริการ บุคลากรในโรงพยาบาล อาจารย และนักศึกษา เปนตน 

                      2.2  การประเมินผลเพื่อการรับรองหลักสูตร  โดยสถาบนัที่ทาํหนาที่ในการควบคุม

มาตรฐานการศึกษา ซึ่งเชื่อไดวาบัณฑิตจะมีคุณภาพนาํไปสูการบริการประชาชนที่มคุีณภาพตอไป 

จุดเดนของหลักสูตร  หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมมีขอดีคือ 1) เนื้อหาวิชาไมซ้าํซอน  และ

การบูรณาการชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติจริงไดงายขึน้  2) หลักสูตรสรางขึ้นบนพืน้ 

ฐานทฤษฎีการดูแลอยางเอือ้อาทรทาํใหปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูใชบริการ เปนไปใน

ลักษณะกัลยาณมิตร   3) ผูเรียนไดรับการเสริมสรางศักยภาพในการคดิอยางเปนระบบ ใฝรู และพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องดวยกระบวนการเรียนการสอนเชงิรุกและกระบวนการทางปญญา 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเรยีนการสอนทางการศึกษาพยาบาลที่กลาวมาแลว

สามารถสรุปสาระสําคัญเพือ่นําไปสูการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2   สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการเรยีนการสอนทางการศึกษาพยาบาล 

 

สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการเรยีนการสอนทางการศึกษาพยาบาลที่จะนํามาใชใน 
การพัฒนารปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 

 

 ศาสตรสาขาการพยาบาลตั้งอยูบนปรัชญาพื้นฐานของความเขาใจเกี่ยวกับ คน ส่ิงแวดลอม ภาวะสุขภาพ 

และ การพยาบาล  โดยมุงเนน การปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม คือ ใหการดูแลบุคคลทั้งทางดาน

รางกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ 

 ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพเปนการปฏิบัติตอมนุษยโดยตรง  ความเขาใจธรรมชาติของมนุษยในฐานะที่เปน

ส่ิงมีชีวิตจิตใจ มีคุณคา และมคีวามแตกตางระหวางบุคคล จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดและเปนพื้นฐาน

ของจริยธรรม การปฏิบัติการพยาบาลจึงตองอาศัยรูปแบบความสัมพันธทีใ่ชศิลปะของการดูแลอยางเอื้อ

อาทร (Caring) โดยการใหความเขาใจ เคารพศักดิ์ศรี สิทธิ อารมณ และ ความรูสึกของผูปวย 

 วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาพยาบาล  เพื่อเตรียมบัณฑิตทางการพยาบาลใหมีความพรอมท้ังความรู

ความสามารถในทางทฤษฎีและการปฏิบัต ิ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตามมาตรฐาน

ของวิชาชีพควบคูไปกบัการมคีวามเชื่อและคานิยมที่ดีตอการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดี   

 การจัดการเรียนการสอนมุงเนน การคิดวิเคราะหและการพฒันาเจตคติที่ดีในการดูแลผูอื่น ใหกับนักศึกษา

พยาบาลอยางเปนระบบและตอเนื่อง  โดยใหความสําคัญกบัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิเพื่อฝกทักษะทาง

วิชาชีพและไดรับประสบการณตรงจากสถานการณจริงบนหอผูปวยหรือในชุมชนที่มีผูปวยหรือผูรับบริการ

เปนศูนยกลางการเรียนรู โดยอาศัยการบูรณาการประสบการณเรียนรูที่ไดจากภาคทฤษฎสูีภาคปฏิบัติอยาง

เปนระบบดวยการใช กระบวนการพยาบาล ซึ่งมี 4 ขั้นตอนหลักคือ  การประเมินภาวะสุขภาพ  การวางแผน

การพยาบาล  การปฏิบัติการพยาบาล  และ  การประเมินผลการพยาบาล 

 แนวโนมการจดัการศึกษาพยาบาลในปจจบุนั เนนการพัฒนาผูเรียนตามแนวคิดมนุษยนิยมมากขึ้น

เนื่องจากวิชาชพีพยาบาลเปนงานที่ใหบริการตอมนุษย  โดยมีแนวคิดวาหากหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนไมสามารถสงเสริมความเปนมนุษยได กจ็ะไมสามารถผลิตพยาบาลที่สงเสริมความเปนมนุษยของ

ผูรับบริการได  ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงควรเนนที่กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ

บทบาท  พันธะสัญญา หนาที่ในการดูแลเอาใจใสมนุษย และการเห็นคุณคาของมนุษยมากกวาการฝกฝน

ทางเทคนิคหรือการเนนที่เนื้อหาวิชามากเกินไป 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข  สรางขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลมนุษยอยาง

เอื้ออาทร การจดัการเรียนการสอนจึงมุงเนนปฏิสัมพันธของผูสอน ผูเรียน และ ผูรับบริการที่ตั้งอยูบน 

      พื้นฐานของความเอื้ออาทร และใชกระบวนการทางปญญาในการจัดการเรียนการสอน 

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามหลักสูตรคือ  เปนผูที่มีความรูและทักษะเชิงวิชาชีพ  มีเจตคติที่ดี 

และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งในภาวะ

สุขภาพดีและเจ็บปวย 
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 จากการสรุปสาระสําคัญเกีย่วกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล ผูวจิัยไดนําไปสู

การสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสวน วัตถุประสงคของรูปแบบ  ผลลัพธของรูปแบบ 

และ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  ดังแสดงในภาพประกอบ 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 8     การสังเคราะหวัตถุประสงค  ผลลัพธที่คาดหวัง  และ กระบวนการเรียนการสอน 

          ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงคของรูปแบบ 
 

 เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดี  มีคุณธรรม   

จริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดี  

นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลโดยมีพฤติกรรมการดูแลอยาง

เอื้ออาทรตอผูรับบริการ 

รูปแบบการจดัการเรยีน 
การสอน 

หลักการและแนวคิด 

ของรูปแบบ 

วัตถุประสงคของรูปแบบ 

ผลลัพธที่คาดหวัง 
ของรูปแบบ 

สาระการเรียนการสอน 

ของรูปแบบ 

กระบวนการเรียนการสอน 
ของรูปแบบ 

การประเมนิประสิทธิผล 

ของรูปแบบ 

ผลลัพธที่คาดหวังของรปูแบบ 
 

 นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมการดูแล 

        อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

 หลักการจัดกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

•  ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
มนุษยใหมีสุขภาพดี  โดยมุงเนนการปฏิบัติการพยาบาล

แบบองครวม 

•  ปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการตั้งอยูบน

พื้นฐานของการดูแลอยางเอื้ออาทร ที่ยึดหลักการดูแล

เอาใจใสมนุษย และ การเห็นคุณคาของมนุษย 

• ใชกระบวนการพยาบาลในการบูรณาการประสบการณ
เรียนรูที่ไดจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติอยางเปนระบบ 
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3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล 
สังคมแหงการเรียนรูในปจจบัุนเกิดขึ้นบนฐานคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจโลก การพัฒนาใน 

ทุกดานจงึเปนไปเพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจ  ทําใหความเจริญทางดานวัตถุและเทคโนโลยีมกีาร

พัฒนาอยางรวดเร็ว  แตการพัฒนาในมิติของจิตสังคมและจิตวิญญาณมีนอยลง ระบบคุณธรรมและ

จริยธรรมของคนในสังคมเปนระดับปจเจกบุคคลมากขึ้น การดูแลและเอื้ออาทรตอกนัระหวางมนษุยจึง

มีความสาํคัญกับสังคมปจจบัุนเปนอยางมาก 

การชวยเหลือ เอื้อเฟอ เอื้ออาทรตอกนั จัดเปนคุณธรรมอยางหนึ่ง ซึ่งในบางสถานะคุณธรรม

ถือวาเปนหนาที่ของบุคคลตอสังคม ในสงัคมสมัยใหมแมขนบธรรมเนยีมหลายอยางจะเปลีย่นไปและ

ผูคนอยูอยางตัวใครตัวมันมากขึ้น แตความเชื่อวาคุณธรรมเปนหนาทีย่ังไมหมดไป อยางนอยก็ยังถือวา 

เปนพนัธะที่ติดมากับสถานภาพบางอยาง (พระไพศาล วิสาโล.2548 : ออนไลน)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งเปนวิชาชีพที่ตองชวยเหลือเพื่อนมนุษยในการพัฒนาสุขภาพใหดีที่สุดทั้งใน

ภาวะปกติและเมื่อเจ็บปวย ตองเกี่ยวของกับความทุกขสุขของมนุษย การดูแลอยางเอื้ออาทรจึงเปน

แนวคิดทีพ่ยาบาลทกุคนควรมีความรูความเขาใจ นําไปสูการปฏิบัติได (สมจิต หนุเจริญกุล.2544:147) 
 

3.1 ความหมายและความสําคัญของการดูแลอยางเอ้ืออาทร 
การดูแลอยางเอ้ืออาทร มาจากคาํวา Care หรือ Caring ซึ่งในวิชาชพีการพยาบาลถือเปน

มโนทัศนที่มีความสาํคัญ เปนสากล และเปนทีย่อมรับโดยทั่วไป  โดยเชื่อวาเปนองคความรูที่เปนหัวใจ

หรือเปนสารัตถะที่จาํเปนของวิชาชีพ  ซึง่มกีารพัฒนาตอจนเปนทฤษฎทีางการพยาบาลหลายทฤษฎี 

(Payom Euswas.1997:15;  Citing Leininger.1981;  Roach.1984;  Watson.1988;  Benner and 

Wrubel.1989; Boykin and Schoenhofer.1993)  ถึงแมวาการดูแลอยางเอื้ออาทรจะเปนมโนทัศนที่

สําคัญทางการพยาบาลแตในการใหความหมายยงัคงมแีตกตางและมีความหลากหลาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

แหลงที่มาของความหมายและการนาํไปใช (Roach.1997:1;  Puangrat Boonyanurak.1997:10 ; 

Payom Euswas.1997:15 ;  Scotto. 2003: 289 ; วาสนา นยัพัฒน. 2545: 20)   

ความหมายตามคําศัพทของ Care/ Caring / Cared ทีเ่ปนคํากิริยาในภาษาอังกฤษ

หมายถงึ ดูแลเอาใจใส สนใจ หวงใยเปนอยางมาก(to be anxious or solicitous;  to have regard or 

interest ; to be concerned as mush as)  ในกรณีที่เปนคํานาม หมายถึง การดูแลเอาใจใส การให

ความรัก ความสนใจและความหวงใยเปนอยางมาก (A burdened state of minds, as that arising 

from heavy responsibilities; Serious attention and effort; Lovingness)  และ  Caring ในกรณีที่

เปนคํา คุณศัพทจะหมายถงึ ความรูสึกทีแ่สดงออกถึงความหวงใยเอาใจใสและเห็นอกเหน็ใจตอบุคคล

อ่ืน(Feeling and exhibiting concern and empathy for others)  (Online Dictionary. 2005 ; Word 

Reference. 2005: Online ;  The American Heritage Dictionary. 2000: 281;  Longman 

Dictionary.1998: 185) 
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จากความหมายของคําศพัทจะเห็นไดวาตรงกับคําในภาษาไทยคือ การดูแลเอาใจใส หรือ 

ความเอื้ออาทร โดยคําวาเอือ้อาทรมาจาก เอื้อ รวมกับ อาทร รวมความแลวหมายถึง การดูแลเอาใจใส 

มีน้ําใจ และหวงใยตอผูอ่ืน (พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน.2542 :1363 ;1397)  ซึ่งนักการศึกษา

พยาบาลในประเทศไทยใชคําศัพทแทนคาํวา Care/ Caring อยูหลายคํา เชน “การดูแลอยางเอือ้อาทร” 

“การดแูลเอาใจใส”  “การดูแล”  และ “ความเอื้ออาทร” เปนตน  (พวงรัตน บุญญานรัุกษ. 2536: 30 ; 

พยอม อยูสวัสด์ิ.2539: 26 ; ศิริอร สินธุ และ สมใจ พทุธาพิทกัษผล. 2542: 10 ; สมจติ หนเุจริญกุล. 

2544: 147;  ศิริรัตน สุกีธร และคนอื่น. 2544:37; วาสนา นยัพัฒน. 2545: 20)  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั

เลือกใชคําวา การดูแลอยางเอ้ืออาทร เนื่องจากเห็นวามีความหมายชัดเจน ลึกซึง้ และครอบคลุมตอ

บริบททางการพยาบาลมากกวาคาํอื่นๆ 

การดูแลอยางเอื้ออาทร เปนแนวคิดที่เปนนามธรรมในเชิงอุดมคติของมนษุย ซึ่งนักปรัชญา

หลายทานใหทัศนะวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนความสัมพนัธระหวางบุคคลตอบุคคล และเปนจริย 

ธรรมแหงความสัมพนัธของมนุษย (Relational Ethics) ที่มีพืน้ฐานอยูบนความเมตตาเอื้ออาทรตอกัน  

เคารพในความเปนมนุษยและเหน็คุณคาซึ่งกนัและกนั มีการแสดงออกอยางอบอุนจริงใจ  ดวยความ 

รูสึกผูกพนัตามธรรมชาติหรือตามความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที ่เปรียบไดกับความสัมพนัธของแม

ที่มีตอลูก ทําใหทัง้ผูดูแลและผูรับการดูแลมีพลังใจ (Noddings.1988: 218-220) สอดคลองกับแนวคิด

ของเมเยอรรอฟฟ (Mayerroff.1971:1,64) นักปรัชญาอีกทานหนึง่ที่ไดอธิบายความหมายของการดูแล 

อยางเอื้ออาทรไววา เปนการสงเสริม สนบัสนุนใหบุคคลมีพัฒนาการจนถงึระดับที่บรรลุถึงความสาํเร็จ

สูงสุดในชีวิต (Actualization) ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณคา ซึ่งการดูแลในลักษณะนี้ ผูดูแลจะ 

ตองมีความรักความเอื้ออาทรและจริงใจตอผูรับการดูแล มีลักษณะคลายมารดาที่มวีฒุิภาวะดูแลลกู 

และคาดหวงัใหลูกมีความเจริญกาวหนาสงูสุดเทาที่จะเปนได (สมจิต หนุเจริญกุล. 2544:147) 

ดังนัน้จึง สรุปความหมายของการดูแลอยางเอ้ืออาทร ไดวา  เปนความสัมพนัธระหวาง

บุคคลตอบุคคลที่มีพืน้ฐานอยูบนความเมตตา เอื้ออาทรตอกัน เคารพในความเปนมนุษย และ เหน็คุณ 

คาซึ่งกนัและกนั มกีารแสดงออกที่อบอุน จริงใจ หวงใย เอาใจใส และมีน้ําใจตอกนั 

ความสาํคัญของการดูแลอยางเอ้ืออาทร  ในวิชาชพีพยาบาลการดูแลอยางเอือ้อาทรเปน

เอกลักษณขององคความรูและเปนองคประกอบทางจรยิธรรมที่สําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาล 

โดยเปนศิลปะในการสรางความสัมพนัธกบัผูรับบริการทีก่อใหเกิดความอบอุนใจ และความปรารถนาดี

ตอกันซึ่งมีพืน้ฐานมาจากการตระหนักในคุณคาและความเขาใจในชวีติมนุษย  เนื่องจากการเจ็บปวย

กอใหเกิดความเครียดทั้งรางกายและจิตใจ  ทั้งนี้การรักษาทางกายอาศัยวิธีการรักษาภายนอก ขณะที่

การรักษาทางใจตองอาศัยความเหน็อกเหน็ใจ และ ความเขาใจตอความรูสึกของผูปวยเปนสิ่งสาํคญั 

อันเปนผลใหเกิดการปฏิบัติหรือการแสดงออกในลักษณะที่เอื้ออาทร ซึง่ผลพบวา สามารถบําบัดการ

เจ็บปวยจากปญหาทางใจอยางไดผล (สิวลี ศิริไล. 2542: 198 ; วิศาล เยาวพงศศิริ. 2547: 9 ) 
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3.2  แนวคิดทฤษฎีของการดแูลอยางเอ้ืออาทร 
ดังไดกลาวมาแลววา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย ซึ่งมีนกั

ปรัชญาและนกัการศึกษาหลายทานไดพฒันาเปนแนวคิดทฤษฎีที่เปนพืน้ฐานใหมกีารศึกษาวิจยัตอไป

อีกอยางกวางขวางโดยเฉพาะในทางการศึกษาและทางการพยาบาล  เนื่องจากการดูแลอยางเอือ้อาทร

มีคุณคาสําคญัในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จงึเปนสิ่งทีพ่ึงปลกูฝงในกระบวนการของการศึกษาและ

ในกระบวนการของวิชาชพีทีต่องมีความเมตตาเอื้ออาทรเปนองคประกอบในการปฏบัิติงาน 

แนวคิดของการดูแลอยางเอือ้อาทรมีมาพรอมกับกําเนิดของวิชาชพีพยาบาล  ต้ังแตยุคของ

ฟลอเรนซ ไนติงเกล (Florence Nightingale. อางถงึใน พยอม อยูสวสัด์ิ. 2539: 26)  ที่ไดนําแนวคิดนี้ 

มาสูการปฏิบัติการพยาบาลและกลาวไววา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนงานของพระเจาเปนการกระทํา 

ความดีที่แสดงออกดวยจิตใจที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ซึง่พยาบาลตองมีความจรงิใจ เชื่อถือได และคิด 

ถึงผูอ่ืนมากกวาตัวเอง (กุสุมา ปยะศิริภัณฑ. 2546:10;  อางองิจาก Nightingale. 1859.  Note on 

Nursing.)  การดูแลอยางเอือ้อาทรจึงเปนองคประกอบที่มีควบคูอยูกบัการพยาบาลเสมอ แตเนือ่งจาก

ความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่ีการนํามาใชในระบบบริการสขุภาพอยางมาก 

มาย ทาํใหการดูแลในมิติของจิตใจและจิตสังคมถูกละเลยหรือใหความสําคัญนอยลง จนกระทัง่ในชวง

ทศวรรษที่ผานมา วิชาชพีการพยาบาลไดยอนมาตระหนกัถงึคุณคาของการดูแลอยางเอื้ออาทรตาม

แนวทางมนษุยนิยมอีกครั้ง (Humanistic Values and Caring Approach) ทาํใหมกีารศึกษาวิจยัและ

พัฒนาแนวคดิทฤษฎีอยางแพรหลายโดยมีจุดมุงหมายที่จะอธิบายความหมาย กระบวนการ และคุณ 

ลักษณะของการดูแลอยางเอื้ออาทรเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในกระบวนการผลิต

บุคลากรพยาบาล และเปนแนวทางของการปฏิบัติการพยาบาล (Bauer. 2005: Online)  ซึ่งในทีน่ี้ได

รวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่สําคญัเพื่อเปนแนวทางในการดาํเนนิการวิจัยครั้งนี้ ดังนี ้
แนวคิดของการดูแลอยางเอ้ืออาทร : 
นักทฤษฎทีางการพยาบาลหลายทานไดนําเสนอแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรไวหลาก 

หลายมุมมองโดยมีจุดเนนทีแ่ตกตางกนัซึ่งมอสและคณะ (Morse. et.al.1990:1-14) ไดศึกษาวิเคราะห

แนวคิดทฤษฎีตางๆสรุปไดวา  แนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรมีอยู 5 แนวคิด คือ  

1) การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนคุณลักษณะที่มีอยูในตัวมนุษย (Caring as a Human Trait)  

แนวคิดนี้มองวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนสิ่งที่มีในตัวบุคคลมาตั้งแตเกิดหรืออยูในวิถีชวีิตของมนุษย 

(Human Mode of Being) ซ่ึงจําเปนตอการเจริญเติบโตและการมีพฒันาการของมนษุย (Roach.1997 

: 2) เปนปรากฏการณที่เปนสากลคือ มีอยูในทุกวัฒนธรรม แตความหมาย การแสดงออก กระบวนการ 

รูปแบบ และโครงสรางอาจแตกตางกนัในแตละวัฒนธรรม  ดังนั้น พยาบาลจงึตองมกีารเรียนรูเกี่ยวกับ

คานิยม การปฏิบัติ หรือรูปแบบการดูแลตามวัฒนธรรมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และนาํมาใชอยาง

เหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมของผูรับบริการ (Leininger.1988 :11)   
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2)  การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนพืน้ฐานของคุณธรรม (Caring as a Moral Imperative) 

แนวคิดนี้มองวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมพืน้ฐานที่มนษุยพึงปฏบัิติ

ตอกัน โดยการเห็นคุณคาของทุกชีวิต เคารพในความเปนบุคคล และดํารงไวซึ่งศกัดิ์ศรี (Dignity)ของ

ผูอ่ืน ซึง่ถือเปนคุณธรรมทีพ่ยาบาลตองยดึมั่นในการใหบริการพยาบาลในทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติตอผูรับ 

บริการ (Morse. et.al.1990; Citing  Gadow. 1985 ;  Watson.1988.) 

3)  การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนความรูสึก (Caring as an Affect) แนวคิดนี้มองวา การดูแล

อยางเอื้ออาทรเปนอารมณหรือความรูสึกที่แสดงออกใหเห็นถึงความสนใจ หวงใย และ การเอาใจเขา

มาใสใจเรา รวมทั้งการเสยีสละหรืออุทิศตนเพื่อผูอ่ืน  ความรูสึกเชนนีจ้ะขึ้นอยูกับสถานการณและเวลา

ซึ่งเกิดจากการที่พยาบาลรวมรับรูประสบการณของผูรับบริการ ทําใหเขาใจความรูสึกของการประสบ

กับความทุกขจากการเจ็บปวยหรือปญหายุงยากในชีวิต(Morse.et.al.1990;Citing  McFarlane.1976)  

ความรูสึกสนใจ หวงใย เอาใจใส และเสียสละนี้ จะเปนแรงจูงใจใหพยาบาลดูแลชวยเหลือผูปวย และมี 

สัมพันธภาพทีดี่ตอกัน  ซึ่งพยาบาลสามารถชวยใหผูที่รับการดูแล มีพฒันาการทั้งทางดานรางกายและ

จิตใจ ขณะเดียวกนัพยาบาลผูใหการชวยเหลือก็จะมีพฒันาการในการเรียนรูและเขาใจผูอ่ืน รวมทั้งได

พัฒนาทักษะกระบวนการคดิและตัดสินใจในการชวยเหลือเพื่อนมนษุย  ดังนั้น ในกระบวนการของการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรตอกัน ทัง้ผูใหและผูรับจึงตางชวยกันพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อบรรลุถึงความสําเร็จ

สูงสุดในชีวิต  แนวคิดดังกลาวมานีม้ีอยูในทฤษฎีการดแูลมนุษยของวัตสัน (Watson’s Human Caring 

Theory)  (สมจิต หนุเจริญกลุ. 2544: 148) 

4)  การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนสัมพนัธภาพระหวางบุคคล (Caring as an Interpersonal 

Relationship) แนวคิดนีม้องวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนสิ่งที่เกิดขึน้เมื่อบุคคลมปีฏิสัมพันธกัน เปน

การชวยเหลือซึ่งกนัและกนั เพื่อปกปองและสงเสริมใหบุคคลมีดุลยภาพของกาย จิต และวิญญาณ ซึ่ง

กอใหเกิดการเรียนรู การเหน็คุณคา และการดูแลเยียวยาตนเอง  สัมพนัธภาพระหวางพยาบาลกับผูรับ 

บริการจึงถือเปนหวัใจของการดูแลอยางเอื้ออาทร (Morse. et.al. 1990.)  โดยกระบวนการดูแลจะเกิด 

ข้ึนเมื่อพยาบาลมีปฏิสัมพันธกับผูรับบริการในสถานการณที่ทัง้สองฝายเขาถงึจิตใจซึ่งกนัและกนั ทั้งนี้ 

สัมพันธภาพทีเ่อื้ออาทร จะมผีลตอภาวะสขุภาพและการหายจากโรคของผูปวย (Watson.1985: 73)    

5)  การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนการปฏิบัติเพื่อการบําบัดรักษา (Caring as a Theraputic 

Intervention)   แนวคิดนี้มองวา  การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนการปฏบัิติเพื่อใหการชวยเหลือแกผูรับ 

บริการโดยใหความสาํคัญกบัการดูแล (Care) มากกวางานอื่นๆของพยาบาล เชน การรับฟงอยางตั้งใจ 

การสัมผัส การตรวจเยี่ยมอยางสม่ําเสมอ เปนตน  การดูแลดังกลาว จะชวยบาํบัดเยียวยาและสงเสริม

ใหผูปวยฟนหายจากความเจ็บปวยและลดความทกุขทรมานลงได (สมจิต หนุเจริญกุล. 2544: 149; 

อางอิงจาก International Council of Nurse.1996. The International Classification of Nursing 

Practice : A Unifying Framework.) 
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 จากแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรทัง้ 5 แนวคิดดังกลาวขางตน ไมวาจะมองในทัศนะ 

ที่เปนคุณลกัษณะที่มีอยูในตวัมนษุย เปนคณุธรรมจริยธรรมและคานิยมพื้นฐานทีม่นษุยพงึปฏิบัติ เปน

อารมณหรือความรูสึก เปนสัมพันธภาพระหวางบุคคล หรือ เปนการปฏิบัติเพื่อการบําบัดรักษา จะเหน็

ไดวาถึงแมจะมีจุดเนนที่แตกตางกัน แตทัง้ 5 แนวคิดมคีวามสัมพันธกันและทําใหเกิดผลลัพธคือ ทาํให 

ผูปวย/ผูรับการดูแลไดรับประสบการณที่ดีและเกิดความรูสึกพึงพอใจ มั่นใจในความปลอดภัย และมี

ความหวงั เปนตน  ซึง่ความรูสึกเหลานี้เชื่อวามีผลตอรางกาย โดยจะชวยสงเสริมกระบวนการฟนหาย

จากโรค ขณะเดียวกนัพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลยังมีผลตอการตอบสนองทางดาน 

รางกายโดยตรง เชน บรรเทาความเจ็บปวดและความไมสุขสบาย ซึง่จะสงผลตอประสบการณความ 

รูสึกของผูปวยใหเกิดความรูสึกพึงพอใจหรือมีความหวงัไดเชนเดียวกนั (สมจิต หนุเจริญกุล.2544: 149 

; อางอิงจาก Morse. et.al.1990. Concepts of Caring and Caring as a Concept. p. 3)  ดังแสดง

ในภาพประกอบ 9 

 

 

 
                                                                                                                    ปฏิสัมพันธโดยตรง      
                                                                                                                    แสดงนัยของการมีปฏิสัมพันธ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                    ผลลัพธของ 

             การดูแลอยางเอื้ออาทร 

 
 
 

ภาพประกอบ  9   ความสัมพันธของแนวคิดการดูแลอยางเอื้ออาทรทั้ง 5 แนวคิด 

 ที่มา:  สมจิต หนุเจริญกุล. 2544 :149 ;  อางอิงจาก  Morse.et.al.1990;  Concepts of Caring and  

                Caring as A Concept.  p. 3. 
 

     อารมณ / 

    ความรูสึก 
    คุณธรรม / 

    จริยธรรม 

 สัมพันธภาพ / 

 ปฏิสัมพันธ 

 การบําบัดรักษา 

     ประสบการณ 

ความรูสึกของผูปวย 

 การตอบสนองดาน 

  รางกายของผูปวย 

คุณลักษณะที่ม ี

อยูตัวในมนุษย 



  53 

 ทฤษฎกีารดูแลอยางเอ้ืออาทร 
 ทฤษฎทีางการพยาบาล เปรียบเสมือนสิง่สะทอนความเปนจริงของการพยาบาลตามแนวคิด 

ความสนใจ การศึกษา และประสบการณของนักทฤษฎทีี่สรางขึน้ (สมจิต หนุเจริญกุล. 2544: 68)  ซึ่ง

แนวคิดของการดูแลอยางเอือ้อาทรทีพ่ัฒนาเปนทฤษฎีทางการพยาบาลที่ผูวิจยัเหน็วามีความสําคญั 

กลาวคือ มีการเผยแพรและนําไปประยกุตใชในการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการพยาบาลอยางกวางขวาง 

มี 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีการดูแลเชิงวฒันธรรมของไลนินเจอร และทฤษฎกีารดูแลมนุษยของวัตสัน ในทีน่ี้

ไดนํามาเสนอโดยสรุปใจความสําคัญโดยสังเขปเพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี ้

1)  ทฤษฎีการดูแลเชิงวัฒนธรรมของไลนินเจอร (Leininger’s Culture Care Theory) 

 ไลนินเจอร (Leininger.1988: 5; 1993: 3-4)   เปนนกัทฤษฎีทางการพยาบาลคนแรกที่เร่ิม

ศึกษาเกีย่วกับการดูแลอยางเอื้ออาทรมาตั้งแตปค.ศ.1950  โดยไดศึกษาการดูแลในวัฒนธรรมตางๆ

(Human Caring from A Transcultural Perspective)  และพัฒนาเปนทฤษฎีการดแูลเชิงวัฒนธรรมที่

หลากหลายและเปนสากล (The Theory of Culture Care Diversity and Universality) ในปค.ศ.1991 

เนื้อหาในทฤษฎีเปนการนําความรูทางดานมานษุยวิทยา (Anthropology) มาอธิบายปรากฏการณทาง 

การพยาบาล โดยมีมุมมองวา ในวฒันธรรมที่แตกตางกนัการดูแลเอื้ออาทรก็จะแตกตางกนั 

การดูแลอยางเอื้ออาทรตามทฤษฎีของไลนิงเจอรเสนอไว (Leininger. 1988: 9)  หมายถงึ 

การชวยเหลือ สนับสนนุ และเอื้ออํานวยใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน  ไดรับการตอบสนองความตอง 

การเพื่อปรับปรุงสภาพและวถิีการดําเนนิชวีิต (Human Condition or Life way)  ดังนั้น  การดูแลอยาง

เอื้ออาทรในวชิาชีพพยาบาล จึงเปนการชวยเหลือหรือสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน ปรับปรุง

หรือดํารงไวซึง่การมีภาวะสุขภาพที่ดี  มีการดําเนินชีวิตทีผ่าสุก  โดยพยาบาลมีการเรียนรูและเขาใจ

เกี่ยวกับคานิยม กระบวนการ และรูปแบบการดูแลตามวฒันธรรมเฉพาะของผูที่รับการดูแล  

สาระของทฤษฎีมีความเชื่อวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนสิ่งจาํเปนและเปนเอกลักษณของ

วิชาชพีพยาบาล โดยไดอธบิายถงึปจจัยตางๆที่มีอิทธพิลตอการดูแล รวมทั้งการตัดสินใจในการกระทํา

การพยาบาลที่สอดคลองกบัวัฒนธรรมของผูรับการดูแลวา ในแตละวัฒนธรรมมีระบบการดูแลสุขภาพ

ที่หลากหลายสําหรับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ไดแก  การดูแลแบบพื้นบาน (Generic Care)  การ

ดูแลเชิงวิชาชพี (Professional Care) และ การดูแลทางการพยาบาล (Professional Nursing Care)  

ซึ่งทัง้ 3 ระบบจะมีความเกีย่วพนักนั  การดูแลทางการพยาบาลเพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของผูรับ 

บริการจะมีการตัดสินใจและกระทาํการดูแลใน 3 รูปแบบคือ การอนุรักษหรือคงไว  การตอรองหรือปรับ

เขาหากัน  และ การจัดรูปแบบหรือโครงสรางใหม  ทั้งนีม้ีเปาหมายเพือ่ปรับปรุงหรือดํารงไวซึ่งภาวะ

สุขภาพและวถิีการดําเนนิชวีิตตามที่ผูรับบริการตองการและมีความพึงพอใจ  การดูแลเชิงวัฒนธรรมจึง

เปนสิ่งจาํเปนตอความผาสกุ  สุขภาพ  การฟนหาย  การเจริญเติบโต  การรอดชีวิต  และ  การเผชญิกับ

ความพิการหรอืความตายของมนษุย (Leininger.1993: 10-13)   
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โดยสรุป แนวคิดของไลนินเจอร ไดเนนถงึความแตกตางของสังคมและวัฒนธรรมที่มอิีทธิพล

ตอรูปแบบการดูแลของบุคคลในแตละกลุม  การดูแลที่มีประสิทธิภาพจะตองสอดคลองกับวัฒนธรรม

ของผูรับการดูแล  พยาบาลจึงตองมีปฏิสัมพันธกับผูรับการดูแล มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความเชือ่ และ 

คานิยมระหวางกนั จงึจะสามารถปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางแทจริง 

(สมจิต หนุเจริญกลุ. 2544: 159) 

2)  ทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทรของวัตสนั (Watson’s Caring Theory)   

วัตสัน (Watson. 2005: Online) นักทฤษฎทีางการพยาบาลอีกทานหนึง่ที่มีประสบการณใน

วิชาชพีอยางกวางขวางไดพฒันาทฤษฎีการดูแลมนุษย (Theory of Human Caring)  มาตัง้แตปค.ศ.

1975 จนถึงปจจุบัน  ซึ่งทฤษฎีมีการเผยแพรและนําไปประยุกตใชกนัอยางแพรหลายทั้งในดานปฏิบัติ 

การพยาบาล ดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล  และดานการศึกษาวิจัย 

แนวคิดของวัตสันเกิดจากประสบการณทางคลนิิกและการทํางานกับบุคคลตางๆที่มาจากหลากหลาย

วัฒนธรรมรวมทั้งยังไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของนักปรัชญาและนักทฤษฎหีลายทานเชน คารล โรเจอร

(Carl Rogers)  ยาลอม (Yalom)  มาสโลว (Maslow)  ซารท (Sartre)  การโดว (Gadow)  เคิรกการด 

(Kierkegaard) และ ลาซาลสั (Lazalus) เปนตน (Watson.1997: 49)  วัตสนัมีความเชื่อวา การดูแล

อยางเอื้ออาทรเปนแกน (Essence) ของการปฏิบัติการพยาบาลและเปนคุณธรรมในเชิงอุดมคต(ิMoral 

Idea) ซึ่งจะเกดิขึ้นไดเมื่อพยาบาลกับผูรับบริการมสัีมพนัธภาพแบบเขาถึงจิตใจซึง่กันและกนั (Trans- 

personal Caring Relationship) โดยมีเปาหมายเพื่อดํารงไวซึ่งคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย

ในระหวางที่ผูรับบริการไดรับการดูแลทางสุขภาพ (Watson.1985: 40)  ดังนั้น ทฤษฎีของวัตสันจึงเนน

ในแนวทางของมนษุยนิยม ซึ่งใหความสาํคัญกับการดูแลมนุษยแบบองครวม (Holistic Care) คือ การ

ดูแลทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ทีม่ีความเกี่ยวของกบัคานิยม วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนยีมประเพณี และความเปนปจเจกบุคคลที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของความเปนมนษุยเทาเทยีม 

กันทุกคน  การศึกษาเกีย่วกบัมนุษยจึงเปนสิ่งจาํเปนที่จะชวยใหเกิดความเขาใจในจติใจของบุคคล

รวมทัง้สงเสรมิทักษะการคิดและพัฒนาการของบุคคลดวย (Barnhart.& et.al.1994: 151)  

ศาสตรของการดูแลอยางเอือ้อาทร (Caring Science) ตามคํานิยามในทฤษฎีของวตัสันเปน

ศาสตรที่เกี่ยวกับมนษุย (Human Science) และความรักในมนษุยชาติ (Humanitarian)  ในกระบวน 

การและประสบการณของการดูแลเพื่อนมนุษยโดยเปนทั้งศาสตรและศิลปะที่ต้ังอยูบนพืน้ฐานขององค

ความรู (Ontology) เกี่ยวกับความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางมนุษยกับมนุษยที่ตางฝายตางเขาถึงจติใจ

ซึ่งกนัและกนั รวมทัง้เคารพในความเปนปจเจกบุคคล   ความสัมพันธดังกลาวเปนสิง่ที่เชื่อมโยงบคุคล

กับผูอ่ืน ชุมชน โลก และสรรพสิ่งในจกัรวาล (Watson. 2005: Online)  การดูแลอยางเอื้ออาทรจึงเปน

คุณธรรมที่พยาบาลตองยึดมั่น โดยใหการดูแลที่เขาถึงความรูสึกและความตองการของผูรับบริการเพื่อ 

เปนการเยียวยาและสงเสริมการดูแลตนเองใหสามารถคงไวซึ่งการมสุีขภาพที่ดี 
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สาระสําคัญของทฤษฎีประกอบดวยแนวคิดหลัก 3 ประการคือ (Watson. 2005: Online) 

1)  สัมพนัธภาพของการดูแลเอื้ออาทรทีเ่ขาถึงจิตใจของบคุคล (Transpersonal Caring 

Relationship) เปนแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีซึ่งใหความสําคัญกับตัวตนที่แทจริงของบุคคล  โดยเนน

จิตวิสัย (Subjective)  ซึ่งเปนความรูสึกนกึคิดในระดับจิตวิญญาณของผูดูแลและผูรับการดูแล  ผาน

กระบวนการดแูลเอื้ออาทรตอกันทําใหเกิดสัมพันธภาพทีแ่ทจริง   การเขาถึงจิตใจซึง่กันและกนัจะชวย

ใหพยาบาลตอบสนองความตองการและเสริมสรางพลงัใหกับผูรับบริการเพื่อบําบัดและเยียวยาตนเอง  

2)  ชวงเวลาของการดูแล (Caring Moment /Caring Occasion)   เปนชวงเวลาที่มกีารดูแล

อยางแทจริง (Actual Caring Occasion)  จะเกิดขึน้เมื่อพยาบาลและผูรับการดูแลมีการรับรูตรงกนั

หรือเขาใจความรูสึกซึ่งกนัและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณชีวิตและตัดสินใจรวมกนัในการเลือก

ปฏิบัติส่ิงที่ดีทีสุ่ดและเหมาะสมที่สุดในสถานการณนัน้ๆ ซึ่งเปนการทาํงานรวมกนัอยางเสมอภาค  เปน

ผลใหบุคคลดูแลเยียวยา (Healing) ตนเอง  และเรียนรูความหมายของสภาวะที่เกดิขึ้นในชีวิต 

3)  ปจจัยของการดูแลอยางเอื้ออาทร (Carative Factors or Clinical Caritas Process)   

การดูแลที่เขาถึงจิตใจของบคุคลหรือพฤตกิรรมการแสดงออกอยางเอือ้อาทรจะเกิดขึ้นไดจะตองอาศัย

ปจจัย 10 ประการ  ประกอบดวย (Watson. 2005: Online;  McGraw. 2002: 108-111) 

3.1  สรางคานยิมที่เหน็แกประโยชนของผูอ่ืนและมีเมตตาตอเพื่อนมนุษย  เปนการดูแล

ที่เปยมดวยความเมตตา กรุณา และปฏิบัติตอผูรับการดูแลอยางเทาเทียมกัน 

3.2  สรางความเชื่อมั่นศรัทธาและความหวงั  เปนการแสดงออกอยางจริงใจในการ

สงเสริมสนับสนุนใหผูรับการดูแลมีความศรัทธา ความหวังในสิง่ที่เชื่อถือหรือยึดมัน่ 

3.3  ไวตอความรูสึกของตนเองและของผูอ่ืน  เปนการฝกหัดที่จะเขาถงึจิตใจของผูอ่ืน 

หรือเขาถงึความเปนตัวตนที่แทจริงของผูรับการดูแล  

3.4  พัฒนาความไววางใจ   เปนการสรางสัมพันธภาพทีม่ีความจรงิใจ เพื่อพัฒนาหรือ

สงเสริมใหเกิดความไววางใจในการดูแลชวยเหลือ 

3.5  สงเสริมและยอมรับการแสดงออกของความรูสึกทั้งในดานบวกและในดานลบ  เปน

การสนับสนุนการแสดงความรูสึกนึกคิดทีแ่ทจริงของผูรับการดูแล ทัง้ในดานบวกและดานลบ 

3.6  ใชกระบวนการดูแลในการแกปญหาอยางสรางสรรคและเปนระบบ   เปนการใช

พลังของตนเองและความรูทัง้หมดในกระบวนการดูแล ซึง่เปนศิลปะของการปฏิบัติเพือ่บําบัดเยียวยา 

3.7  สงเสริมการสอนและการเรียนรูที่เขาถงึจิตใจบุคคล   เปนการเขาถงึการรบัรูและ

ประสบการณที่แทจริงในการเรียนรูรวมกนั เพื่อแกปญหาและสงเสรมิสุขภาพของผูรับการดูแล   

3.8  สนับสนนุ ปองกนั และแกไขสิ่งแวดลอมทั้งทางดานกายภาพ จิตใจ สังคม และจิต

วิญญาณ   เปนการดูแลเอาใจใสหรือสรางเสริมส่ิงแวดลอมในทกุๆดานของผูรับการดูแลอยางเปนองค

รวม เพื่อใหเกดิศักยภาพในการบําบัดเยียวยา 
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3.9  ชวยเหลือเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล   เปนการตอบสนองตอความ

ตองการพืน้ฐานของมนุษย(Basic Needs) รวมไปถึงความตองการทางดานจิตวิญญาณดวยจิตสํานึก

ที่เอื้ออาทรของพยาบาล จะทําใหผูรับการดูแลรูสึกมีคุณคา ซึ่งเปนผลดีตอการบําบดัเยียวยา 

3.10  เสริมสรางพลังจิตวิญญาณในการมชีีวิตอยู  เปนการชวยใหผูรับการดูแลไดคนพบ

คุณคาและความหมายของชีวิตตามความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา  ซึง่เปนการดูแลทางจิตวญิญาณ 

(Soul Care) ที่จะชวยใหเกดิความเขาใจในสัจธรรมของชีวิตสามารถเผชิญและตัดสินใจตอภาวะวกิฤติ

ของชีวิตได   กระบวนการดแูลอยางเอื้ออาทรตามแนวคิดของวัตสันสรุปไดดังในภาพประกอบ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10    กระบวนการดูแลอยางเอื้ออาทรตามแนวคิดของวัตสัน (Watson) 

 

โดยสรุป ทฤษฎีการดูแลมนษุยหรือศาสตรแหงการดูแลอยางเอื้ออาทรตามแนวคิดของวัตสัน 

ใหความสําคญักับการมีปฏิสัมพันธระหวางพยาบาลกบัผูรับบริการในการบาํบัดเยยีวยาหรือสงเสริม

ภาวะสุขภาพของผูรับบริการโดยใชตัวพยาบาลเปนสื่อบําบัด  พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลจะตอง

เปนการดูแลทีเ่ขาถึงจิตใจของผูรับบริการซึ่งจะกอใหเกดิความรวมมอืตามมา  การดูแลดังกลาวจงึมุง 

เนนคุณธรรมของพยาบาล ในการที่จะดํารงไวซึ่งคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย รวมไปถงึการ

ตอบสนองในระดับจิตวิญญาณของผูรับบริการ  นอกจากนี้วัตสนัยงักลาวไววา การดูแลอยางเอื้ออาทร

จะเปนองคความรูที่เปนเอกลักษณของวิชาชีพพยาบาลทั้งในปจจุบันและในอนาคต ขณะที่โลกมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางมากมาย แตมนษุยจะยอนกลับมาเห็นคุณคาของการดูแลอยางเอื้อ

อาทรตอกัน ซึง่เปนมิติทางจติวิญญาณ (Spiritual Dimension)   ปจจบัุนศาสตรแหงการดูแลอยางเอื้อ

อาทรไดรับความสนใจและมีการนาํไปศึกษาในหลายสาขาวิชาวิชาชพี (Interdisciplinary / Trans- 

disciplinary Field of Study)  โดยเฉพาะทางการศึกษา  วทิยาศาสตรสุขภาพ และสาขาทีเ่กี่ยวของกับ

การบริการมนษุย ดังนัน้ ศาสตรแหงการดแูลอยางเอื้ออาทรจึงมีความเปนพลวัตทีม่กีารพัฒนาอยูเสมอ  

       กระบวนการดูแล 

 

 

                     พยาบาล                                                  ผูรับบริการ 

          (กาย-จิต-จิตวิญญาณ)                                (กาย-จิต-จิตวิญญาณ)            

 

          การเยยีวยา  

(  ปฏิสัมพันธที่เขาถึงจิตใจกนั 

(  ชวงเวลาของการดูแล 

(  ปจจัยของการดูแลเอื้ออาทร 
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3.3  พฤติกรรมของการดูแลอยางเอ้ืออาทร 
จากแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรที่ไดกลาวมาแลวในขางตน  จะเหน็ไดวาเปน

แนวคิดในเชงินามธรรมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล  ดังนัน้  ส่ิงที่จะแสดงถงึคณุคาของการดูแล

อยางเอื้ออาทรที่แทจริงจงึไดแก  พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Behaviors) ของพยาบาล

ที่ปฏิบัติตอผูรับบริการในสถานการณจริง ซึ่งก็คือ การกระทําหรือการแสดงออกอยางเอื้ออาทรของ

พยาบาลที่มีตอผูรับบริการ โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูรับบริการมีสุขภาวะทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม 

และจิตวิญญาณ นัน่เอง 

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร มนีักวิชาการทางการพยาบาลไดศึกษาไวหลาย 

ทาน ทั้งการศกึษาในเชิงคณุภาพซึ่งใหความสาํคัญกับการรับรูของผูรับบริการตอการดูแลของพยาบาล 

โดยรวบรวมความรูสึกหรือความคิดเห็นของผูรับบริการมาจัดกลุมพฤตกิรรมที่แสดงถงึการดูแลอยาง

เอื้ออาทรของพยาบาล และการศึกษาในเชิงปริมาณที่ตองการประเมนิกิจกรรมการดูแลของพยาบาล

วามีความเอื้ออาทรมากนอยเพียงใด โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมทีน่ักทฤษฎหีรือนักวจิัยสรางขึ้นเปน

เครื่องมือวัด  ในทีน่ี้ไดรวบรวมผลการศึกษาวิจยัเกีย่วกบัพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรไวดังนี ้

ไลนินเจอร (Leininger.1988: 3-16)  นกัทฤษฎทีางการพยาบาลผูสรางทฤษฎีการดูแลเชิง

วัฒนธรรม ไดศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในการปฏิบัติ 

การพยาบาลของวัฒนธรรมตางๆ พบวา มีขอบเขต 10 ประการคือ การสรางความสุขสบาย (Comfort)  

การสนใจเอาใจใส (Attention)  การสัมผัส (Touch)  การเห็นอกเหน็ใจ (Empathy)  การสรางความไว                           

วางใจ (Trust)  ความเมตตากรุณา (Compassion)  การเฝาสังเกต (Surveillance)   การชวยเหลือ 

(Succor)  และ การสนับสนนุ ประคับประคอง (Support)   แนวคิดของไลนินเจอรนบัเปนตนแบบของ

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลทางการพยาบาลอยางหลากหลายในเวลาตอมา  

โวลฟ (Wolf. et.al. 1994:107-111) ไดรวบรวมพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรจากแนวคิด

ทฤษฎทีางการพยาบาลและทางดานสังคมศาสตร(สังคม จิตวทิยา และปรัชญา)ในปค.ศ.1981 เพื่อสราง

แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล (Caring Behaviors Inventory : CBI) 

พบวามี 10 พฤติกรรมคือ  การฟงอยางตั้งใจ การใหความสุขสบาย ความจริงใจ ความอดทน ความรับ  

ผิดชอบ การใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การสัมผัส การไวตอความรูสึก การใหความเคารพ และการใชคํา

แทนตัวผูรับบริการดวยการเรียกชื่อ  ตอมาในปค.ศ.1994  โวลฟและคณะไดนําแบบประเมินดังกลาวไป

ศึกษาความคดิเห็นของผูรับบริการและพยาบาลเพื่อหาองคประกอบหรือมิติ (Dimensions)ของพฤติกรรม

การดูแลอยางเอื้ออาทรตามทฤษฎีของวัตสัน พบวามี 5 องคประกอบคือ การใหความเคารพตอผูอ่ืน การ

ใหกําลงัใจและความมั่นใจ  การเต็มใจและมีความพรอมในการชวยเหลือ  การมีความรูและทักษะทาง

วิชาชพี  และ การตั้งใจรับฟงคําบอกเลาหรือประสบการณของผูรับบริการ  
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บราวน (Wolf. et.al. 1994: 108; Citing Brown.1986. The Experience of Care : Patient 

Perspectives.  pp. 56-62)   ศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรูของ

ผูรับบริการ โดยใชทฤษฎีของวัตสันในการวิเคราะหพฤติกรรมที่เปนรูปธรรมทางดานการรักษาเยียวยา 

(Instrumental Behaviors)  และ พฤตกิรรมทางดานอารมณและความรูสึกที่แสดงออก (Expressive 

Behaviors) พบวา พฤตกิรรมที่ผูรับบริการรับรูไดมี 8 องคประกอบ (Themes) คือ  การใหกาํลังใจและ

เสริมสรางความมั่นใจ  การชีแ้จงและใหขอมูล  การแสดงความรูและทกัษะทางวิชาชพี  การใหความ

ชวยเหลือเมื่อเจ็บปวดหรือไมสุขสบาย  การใหเวลาเมื่อตองการความชวยเหลือ  การยอมรับในความ

เปนปจเจกบุคคล  การตอบสนองความตองการของแตละบุคคล  และ การสนใจดแูลเอาใจใสตอผูรับ 

บริการอยูเสมอ 

ลาสัน (Swanson. 2000: 48-49; Citing Larson.1987. Comparison of Cancer Patients 

and Professional Nurse’ Perceptions of Important Nurse Caring Behaviors. pp. 187-193.)  

สรางแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล (Caring Assessment Report 

Evaluation-Q Sort : CARE-Q)  โดยรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดทีถ่ือวาเปนพฤติกรรมการดูแลในเชงิ

วิชาชพี เพื่อใหพยาบาลและผูรับบริการประเมิน  พบวา  พฤติกรรมการดูแลอยางเอือ้อาทรมี 6 กลุม

พฤติกรรม คือ การมีความพรอมที่จะใหการดูแลตลอดเวลา (Accessible)  การชวยเหลือใหสุขสบาย 

(Comforts)  การมีความรูและสามารถพยากรณอาการ (Anticipates)  การอธิบายหรือใหคําแนะนํา 

(Explain)  การสรางสัมพนัธภาพที่ไววางใจกัน (Trusting Relationship) และ การระมัดระวังและรบั 

ผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Monitors and Follows Through)   แบบประเมินของลาสนัมีผูนาํไปใชใน

การวิจยัและพฒันาแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลอีกหลายงานวิจัย  

สแวนสัน (Swanson. 2000: 49-52; Citing Swanson.1990; 1991; 1993 ; Swanson-

Kauffman.1986; 1988.) นาํแนวคิดการดูแลอยางเอื้ออาทรของวัตสันไปวิจัยและพฒันาเพื่อใหนาํไปสู

การปฏิบัติไดมากขึ้นโดยทาํการวิจยัเชิงปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) เกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรในมมุมองของผูรับบริการและผูใหการดูแลหลายกลุม เชน กลุมมารดาหลงัแทงบุตร  

กลุมมารดาอายุนอย พยาบาลและแพทยทีใ่หการดูแลผูปวยเด็ก เปนตน  ผลพบวา  พฤติกรรมการดูแล

อยางเอื้ออาทรในการศึกษาทุกครั้งไมแตกตางกนั ซึง่ประกอบดวยพฤติกรรม 5 ดานคอื การดํารงไวซึ่ง

ความเชื่อและศรัทธา (Maintaining Belief)  การทําความรูจักและเขาใจในความเปนบุคคล (Knowing)  

การใหเวลาและอยูดูแลเสมอ (Being with)  การชวยเหลอืหรือใหความสุขสบาย (Doing for)  และ การ

สงเสริมสนับสนุนความสามารถในการดูแลตนเอง (Enabling) พฤติกรรมทั้ง 5 ดานนีจ้ะผสมผสานเปน 

หนึง่เดียวไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจน  ซึ่งการพยาบาลที่สมบูรณนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี และ

ความผาสุกของผูรับบริการ  พยาบาลตองสามารถสื่อใหผูรับบริการรับรูวาไดรับการดูแลอยางเอื้ออาทร 

ครบถวนทั้ง 5 ดานดังกลาว  
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โรช (Roach. 1997: 1-7)  ศึกษาวิจัยเชงิคณุภาพและพฒันาทฤษฎีฐานราก (Grounded  

Theory) เกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทร ไดอธิบายวา  การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนคุณลักษณะทีอ่ยูใน

วิถีของความเปนมนุษย (Human Mode of Being)  และมีความจําเปนตอพัฒนาการของมนษุย  โดย

มนุษยจะมีความสามารถในการดูแลซึ่งกนัและกันเพื่อใหบุคคลอื่นมีความเปนอยูที่ดี  ซึ่งวิชาชพีการ

พยาบาลไดรับการยอมรับวา  เปนวิชาชีพของผูที่มีความสามารถในดูแลบคุคลอื่น  การดูแลอยางเอื้อ

อาทรจึงเปนสิง่ที่ฝงแนนอยูในบทบาทหนาที่ของพยาบาล  พฤติกรรมที่แสดงออกถงึการดูแลอยางเอื้อ

อาทรมี 5 ประการ (FIVE C’s) คือ  1) ความเมตตากรุณา (Compassion)  เปนการแสดงออกถึงความ

หวงใย จริงใจในการชวยเหลือผูอ่ืน  2) ความสามารถ (Competence)  เปนการแสดงออกถึงการใช

ความรู ทักษะ และความสามารถในการชวยเหลือผูอ่ืน ซึ่งเปนความรับผิดชอบเชิงวชิาชีพตามภาระ 

หนาที่ของผูใหการดูแล  3) ความเชื่อมั่นไววางใจ (Confidence)  เปนการแสดงออกถึงสัมพันธภาพที ่

มีความเชื่อมั่นไววางใจตอกนั ใหการดูแลชวยเหลือโดยเคารพในความเปนบุคคลเพื่อใหสามารถพึง่พิง

ตนเองไดอยางอิสระภายใตบริบทของแตละบุคคล  4) การมีจิตสํานกึทางจริยธรรม (Conscience) 

เปนการแสดงออกถึงการตระหนักในความถูกตองตามศีลธรรมจรรยาในการปฏิบัติงาน 5) ความยึดมั่น

ผูกพนั (Commitment)  เปนการแสดงออกถึงความมุงมั่นในการปฏบัิติงาน เต็มใจใหการดูแลดวยการ

เห็นคุณคาและมีความรับผิดชอบในภาระหนาที ่  แนวคดิของโรชดังกลาวมีผูนําไปประยกุตใชในการ 

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลจาํนวนมากเชนกัน 

สําหรับในบริบทของประเทศไทย มีผูศึกษาวิจัยเพื่ออธิบายความหมายและพฤติกรรมของ

การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล ดังนี ้

พยอม อยูสวัสด์ิ (2537: 130-143; Payom Euswas.1997: 15-23)  ทําการวิจยัเชิงคณุภาพ

เพื่อศึกษาประสบการณการดูแลผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งสรุปแนวคิดจากงานวจิัยไดวา การดแูล

อยางเอื้ออาทรเปนกระบวนการที่เปนพลวตัร เกิดขึ้นในสถานการณที่พยาบาลและผูปวยมีสัมพนัธภาพ

เพื่อตอบสนองความตองการทางสุขภาพที่ทัง้สองฝายตางประจักษถึงคุณคาของการดูแลเอื้ออาทรทีจ่ะ

เกิดขึ้น (Actualized Caring-Healing Moment) โดยผูปวยจะรับรูวา ไดรับการดูแลที่ตอบสนองความ

ตองการที่แทจริงและเกิดพลงัใจในการฟนฟูสภาพตนเองขณะทีพ่ยาบาลจะเห็นถึงคณุคาของตนเองใน

การดูแลชวยเหลือผูอ่ืน ทาํใหเกิดความพึงพอใจทัง้สองฝาย  การดูแลเพื่อใหเกิดพลังบําบัดดังกลาว มี

องคประกอบ 6 ประการคือ 1) การอยูกับผูปวยเมื่อผูปวยตองการ (Being there)  2) สรางสัมพนัธภาพ

ที่ไววางใจตอกัน (Trusting Relationship)  3) การใหผูปวยมีสวนรวมในการแกปญหา (Participation 

in Meeting Need)  5) การมีสติสัมปชัญญะของพยาบาล (Being Mindfully Present)  4) การสื่อสาร

ดวยความเขาใจ เมตตาเอื้ออาทร (Empathetic Communication)  6) การรักษาดุลขององคความรู-

พลังงาน-เวลา (Balancing Knowledge-energy-time)  โดยพยาบาลจะแสดงพฤตกิรรมการดูแลเอื้อ

อาทรดวยการแสดงออกทางคําพูด กิริยาทาทาง และการปฏิบัติทางเทคนิคในขณะปฏิบัติการพยาบาล  



  60 

พิรุณ รัตนวนชิ (2542)  ทําการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อศึกษาความหมายและความตองการการ

ดูแลจากพยาบาลของผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล จํานวน 600 คน  โดยใชแบบสัมภาษณ

ปลายเปดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดของวัตสัน (Watson)  ผลการวิจยัพบวา   

1)  ความหมายของการดูแลเอ้ืออาทรตามความคิดเหน็ของผูปวยคือ การหวงใย  เอาใจใส 

ใหคําปรึกษาอยางเปนกันเอง  รองลงมาคอื การชวยเหลอืตางๆ  การเฝาติดตามดูแล  การใหการรักษา 

พยาบาล  การใหความสะดวกสบาย และ การใหส่ิงที่ตองการ ตามลาํดับ   สวนพฤติกรรมการดูแลของ

พยาบาลที่ผูปวยคิดวาสาํคญัที่สุด ไดแก  การพูดจาไพเราะ ปลอบโยน ใหกําลงัใจ   การดูแลชวยเหลือ

อยางสม่ําเสมอ   การมีกิริยาทาทางที่เปนมิตร   การใหการรักษาพยาบาล   การพูดคุยสอบถามอาการ 

การใหคําแนะนําในการปฏบัิติตัว  และ การสัมผัส ตามลาํดับ 

2)  พฤตกิรรมการดูแลของพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงตามการรับรูของผูปวยคือ  การใหยา  การ

ทําแผล การใหคําแนะนาํปลอบใจ การชวยใหรับประทานอาหาร การวัดสัญญาณชพี และการซักถาม

อาการ ตามลาํดับ  โดยผูปวยสวนนอยที่มกีารรับรูเกี่ยวกับการชวยเหลือในการปฏบัิติกิจวัตรประจําวนั  

3)  พฤตกิรรมการดูแลของพยาบาลที่ผูปวยตองการคือ  ใหการชวยเหลือทันทีเมื่อขอรอง  

คําพูดปลอบใจ และ สบสายตาดวยความเปนมิตร สวนพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลที่ผูปวยไมชอบ

คือ การพูดเสยีงดัง พูดไมเพราะ ตะคอก พูดหยาบ พูดดูถูก  ใหการพยาบาลไมนุมนวล  การแสดงทาที

ไมสนใจ การทําสหีนาบึ้งตงึ ไมเอาใจใส รังเกียจ โมโหงาย เฉยเมย ไมเปนมิตร  ใหการพยาบาลโดยไม

พูดจา ไมบอกกอนใหการพยาบาล ไมใหเกียรต ิไมเสมอภาค หยอกลอกันเอง และ ไมใหญาติมาเยี่ยม  

ตามลําดับ  ผลของการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจยัไดเสนอแนะใหนาํไปเปนขอมูลในดานการเรียนการสอน

และดานบริการการพยาบาล เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของพยาบาลใหมีการดูแลผูปวยอยางเอื้ออาทร  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจยัเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่ได

กลาวมาแลวในขางตน  ผูวิจยัไดนําขอมูลมาสังเคราะหเพื่อใหไดองคประกอบของพฤติกรรมการดแูล

อยางเอื้ออาทร ซึ่งเปนผลทีต่องการใหเกดิขึ้นจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี ้ 

ผลการสังเคราะหขอมูลพบวา พฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรประกอบดวยพฤตกิรรมการแสดงออก 

7 ดาน คือ   1)  การมีเมตตากรุณา    

2)  การมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ    

3)  การยึดมัน่ผูกพนัในภาระหนาที่    

4)  การสรางสมัพันธภาพที่ไววางใจกนั    

5)  การยอมรับและเขาใจในความเปนบคุคล   

6)  การแกไขปญหาและสงเสริมภาวะสุขภาพอยางเปนองครวม  และ   

7)  การสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง   

การสังเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในการวิจัยครั้งนี้ แสดงไวในตาราง 3 
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3.4  แนวทางการปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอ้ืออาทรในวิชาชีพการพยาบาล 
เนื่องจากการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชพีพยาบาล เปนพฤติกรรมการบริการมนษุยที่มุงให 

การดูแลแบบองครวมเพื่อสงเสริมสุขภาพและบําบัดเยียวยาใหฟนหายจากการเจ็บปวย (Johns. 2000 

: 3) จึงเปนบริการที่ผสมผสานระหวางการปฏิบัติการพยาบาลกับการใสความรูสึกที่ดีที่แสดงถงึความม ี

เมตตากรุณา เอื้ออาทรในเชงิวิชาชีพ ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางครบ 

ถวนและมีความพงึพอใจ ซึง่เปนสิง่ที่บงบอกถึงคุณภาพของการพยาบาล ดังนัน้ การปลูกฝงใหผูทีอ่ยู

ในวิชาชีพพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรจึงมีความสาํคัญเปนอยางยิ่ง 

การดูแลอยางเอื้ออาทรในเชงิวิชาชีพมีเงื่อนไขคือ  ตองยดึมั่นในคานิยมและคุณธรรมในการ

ดูแลเพื่อนมนษุย  มีความตระหนกัรู มีสติสัมปชัญญะ และมีเจตนาที่จะทําดวยความจริงใจ  รวมไปถึง

การลงมือปฏิบัติบนพืน้ฐานขององคความรู (พยอม อยูสวัสด์ิ. 2543: 18) ซึ่งความรูทีจ่ําเปนที่ตองใชใน

การดูแลมนุษยมี 6 ประการคือ (Northern Arizona University. 2005: Online)  

1. ความรูเกีย่วกบัพฤติกรรมมนุษยและการตอบสนองทีเ่กีย่วของกับสุขภาพ 

2. ความรูเกีย่วกบัความตองการของบุคคลและการตอบสนองความตองการ 
3. ความรูเกีย่วกบัความหมายที่บุคคลมีตอสถานการณของชีวิต สุขภาพและการเจ็บปวย 

4. ความรูที่จะใหความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตากรุณา และความสุขสบายแกบุคคล 

5. ความรูที่จะชวยใหบุคคลสามารถแกปญหา และมพีัฒนาการในดานตางๆดวยตนเอง 

6. ความรูเกีย่วกบัศักยภาพและขอจํากัดของตนเองและผูอ่ืน 

              แนวทางการปลูกฝงหรือเสริมสรางศักยภาพและคุณลักษณะของพยาบาลใหมีพฤติกรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรจึงจําเปนตองมกีารพฒันาทัง้ในระดับบุคคล กลุมบุคคล และในระดับขององคกร

ทางการพยาบาลไปพรอมๆกนั  ซึ่งมีแนวทางดังนี้ (พยอม อยูสวัสด์ิ. 2543: 18-22) 

 1)  การพัฒนาในระดับบุคคล   ผูที่ประกอบวิชาชพีพยาบาลตองยดึมั่นในปรัชญา คุณธรรม 

และคานิยมการดูแลที่เนนความเปนมนุษยโดยมีการพฒันาตนเอง (Self-development) อยางตอเนื่อง

ใหมีความรูที่จาํเปนในการดูแลมนุษย และมีการพัฒนาตนเองทางดานจิตใจและจิตวิญญาณซึ่งเปน

พื้นฐานสาํคัญ (Psychological and Spiritual Foundations)  ที่จะชวยใหดูแลและตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการไดอยางเหมาะสม (Scotto. 2003: 291)  การพัฒนาตนเองมีแนวทางดังนี ้

     1.1 แสวงหาความรูในเชิงวิชาการ รวมทั้งศกึษาวิจยัเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทร เพื่อ 

ใหมคีวามรูพืน้ฐานในการดแูลผูรับบริการ 

     1.2. เรียนรูหลักคําสอนทางศาสนา โดยนํามาพิจารณาและปฏิบัติในการดําเนนิชีวิต โดย 

เฉพาะอยางยิง่การทําความเขาใจกับสัจธรรมของชีวิต เพื่อใหสามารถเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และ

สถานการณตางๆทีเ่กิดขึ้นในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบัติงานไดอยางถองแท 
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     1.3. สงเสรมิสุขภาพกายและใจ เชน  การดูแลภาวะโภชนาการ  การออกกําลังกาย  การ

มีอารมณขัน (Humour)  การฝกคิดในทางบวก (Positive Thinking)  การพกัผอนหยอนใจ  การรวม

สังสรรคกิจกรรมตางๆกับสมาชิกในครอบครัวหรือกลุมบุคคล  และรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆ  

เปนตน ส่ิงเหลานี้มีความสาํคัญตอพยาบาล เนื่องจากเปนกิจกรรมของการดูแลตนเองกอนที่จะไปให

การดูแลผูอ่ืนไดอยางมีคุณภาพ (Lauterbach & Becker.1998: 95) 

     1.4. ฝกการสรางความปติและความเมตตาใหเกิดขึ้นในใจ โดยการระลึกถงึความรูสึกที่

เคยประสบมา เชน ความรูสึกเปนสุขเมื่อไดทําบุญหรือชวยเหลือบุคคลอื่น เปนตน  และควรไดฝกการ

ทําเมตตาสมาธิโดยการกําหนดความรูสึกที่เปนความปรารถนาดีสงใหกับบุคคลอื่นและสรรพสิ่ง ซึ่งการ

ฝกเหลานี้ตองทําอยางสม่ําเสมอ จึงจะสงผลใหจิตใจมีความออนโยน มีเมตตา เอื้ออาทรตอผูอ่ืน 

     1.5. ฝกความตระหนักรู (Self-awareness) หรือฝกการมีสติ (Mindfulness)  ใหรูเทาทัน

ความคิด ความรูสึกและการกระทาํของตนเองในขณะปจจุบัน ซึง่สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การฝก

สมาธ ิ(Meditation)  การฝกรวมจิต (Centering)  การฝกหายใจอยางมีสติ (Breath Work)  การฝก

โยคะ (Yoga) เปนตน (Watson.1997: 51) การฝกดงักลาวจะชวยใหมคีวามสงบในจติใจและชวยขจัด

ความรูสึกในดานลบออกไปจากใจ   การฝกสติและสมาธิเปนสิง่ทีม่ีอยูในพทุธศาสนาและถือเปนมรดก

ลํ้าคาทางภูมปิญญาทีพ่ยาบาลไทยสามารถนํามาใชเพือ่พัฒนาตนไดเปนอยางด ี

     1.6. ฝกพิจารณาการกระทําของตนเองในแตละวัน ทั้งความรูสึก ความคิด การพดู การ

กระทาํและพยายามปรับปรุงใหดีข้ึน  ซึ่งปจจุบันศาสตรของการดูแลอยางเอื้ออาทรใหความสาํคญักับ

การพิจารณาการกระทําของตนเองเปนอยางมาก โดยไดนํา หลักการคิดสะทอนกลบัหรือการยอนคิด 

(Reflection/ Reflective Practice) มาใชในทางการพยาบาลเพื่อใหพยาบาลไดสองสะทอนการกระทํา

ของตนเอง (Self Reflection) ตอสัมพันธภาพในการดูแลเยียวยาผูปวย/ ผูรับบริการ (Johns. 2000: 

221-222; Postscript from Watson.)  การคิดสะทอนกลับจะเปนกระบวนการที่ชวยใหเกิดการพฒันา

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาลจากการเรียนรูที่ไดจากประสบการณของตนเองในแตละวัน 

เปนการเรียนรูตนเองอยางซือ่สัตย และเปนกระบวนการคิดอยางมวีิจารณญาณ (Critical Thinking)  

(Johns. 2000: 34-35;  McGraw. 2002: 106-120)    นอกจากนี้การคิดสะทอนกลับยังเปนการดูแล

ตนเองในฐานะที่เปนบุคคลคนหนึ่งที่จะชวยใหพยาบาลมีพลังอาํนาจ (Self-empowerment)  และเติม

เต็มศักยภาพที่จะกระทาํการใดๆใหสําเร็จ (Self-fulfillment)  เนื่องจากการคิดสะทอนกลับอาศัยหลัก 

การเขาใจในความเปนมนุษยโดยนาํประสบการณชีวิต (Live Experience) มาพิจารณาความหมายที่

แทจริงและทาํความเขาใจตอตนเองในฐานะที่เปนมนษุยคนหนึง่ในโลก ซึ่งกระบวนการของการสอง

สะทอนตนเองตองเปนพลวัตรที่ตอเนื่องจงึจะทาํใหเกิดการตระหนกัรู (Self-awareness) และเกิดความ

เขาใจในตนเอง (Self-understanding) เพิม่มากขึน้เรื่อยๆ จนสามารถเขาใจบุคคลอื่นๆในฐานะที่เปน

มนุษยคนหนึง่ดวยเชนกนั  ดังแสดงในภาพประกอบ 11 (Lauterbach & Becker. 1998: 95-107) 
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ภาพประกอบ 11   กระบวนการของการยอนคิดและผลของการสองสะทอนตนเอง (Self Reflection) 

ที่มา :  Lauterbach & Becker. 1998;  Caring for Self : Becoming a Self-Reflective Nurse. 

pp. 101-106. 
 

 

 2)  การพัฒนาในระดับองคกร   การพัฒนาตนเองของบคุลากรจะมีประสิทธิผลดียิง่ขึ้นหาก

ไดรับการสงเสริมสนับสนนุจากองคกร โดยการสรางวัฒนธรรมการดูแลเอื้ออาทรซึ่งกนัและกนั  รวมทั้ง

สรางวฒันธรรมแหงการเรียนรู  ซึง่มีแนวทางดังนี ้

      2.1 กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพนัธกิจเกีย่วกับการดูแลในเชิงมนุษยนยิม    โดยให

บุคลากรทุกคนขององคกรมสีวนรวม 

      2.2 กาํหนดแผนกลยทุธการพัฒนาองคกร  ที่ครอบคลุมทั้งดานกายภาพ จิต สังคม และ

จิตวิญญาณ โดยกําหนดเปาหมาย วิธีการปฏิบัติ และการประเมินผลใหชัดเจน  ซึ่งการปฏิบัติตามแผน

กลยุทธตองมคีวามยืดหยุน และใหพลงัอํานาจแกสมาชกิทุกคน   ตัวอยางการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันา

ดานจิตวิญญาณ เชน การฝกสมาธ ิการใชกระบวนการกลุมในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ

อาทรของสมาชิกในองคกร  เปนตน  
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                    2.3 องคกรทางการพยาบาล เชน สถาบันการศึกษาพยาบาล หรือ สถานบริการทางการ

พยาบาลควรสงเสริม สนับสนุนใหมีการนําแนวคิดทฤษฎีการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร  ไปใชในการ

ปฏิบัติการพยาบาลโดยอาจใชกระบวนการพยาบาลเปนแกนกลาง (Nursing Process)  เร่ิมต้ังแตการ

ประเมินและวนิิจฉัยปญหาที่ครอบคลุมความตองการทัง้ดานรางกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ  

จากนั้นวางแผนการพยาบาลโดยใหพลงัอาํนาจแกผูรับบริการใหมีสวนรวมตัดสินใจในการตัง้เปาหมาย 

และแกปญหาเพื่อตอบสนองความตองการตามลําดับความสาํคัญของปญหา รวมไปถึงการประเมินผล

ในการแกปญหาและปรับปรุงแผนใหมจนกวาจะบรรลุเปาหมาย (พยอม อยูสวัสด์ิ.2544:7) ดังไดกลาว

มาแลวในเรื่องของกระบวนการพยาบาล 

จากแนวทางของการปลูกฝงใหผูที่อยูในวิชาชีพพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร

จะเหน็ไดวา เปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิง่ เพราะวิชาชพีพยาบาลไดรับการยอมรับวา

เปนสาขาวิชาชีพ (Discipline) ของการดูแล  ศาสตรในการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Sciences) จึง

เปนแกนสําคญัที่พยาบาลทุกคนตองมีความรูความเขาใจ และสามารถนาํไปสูการปฏิบัติไดอยางอิสระ

ตามบทบาทหนาที่ของวชิาชพี ผลของการดูแลอยางเอื้ออาทรจะกอใหเกิดความพึงพอใจและสุขใจทั้ง

ผูใหและผูรับ โดยมีผลตอการรักษาและการสงเสริมการหายของโรคและอาการตางๆไดในผูรับการดูแล

ขณะเดียวกนัการมีประสบการณที่ดีทางวิชาชพีของพยาบาลจะสงผลถึงการปฏิบัติการพยาบาลในครั้ง

ตอๆไปและทําใหมีการพัฒนาตนเองทางดานจิตวิญญาณหรือปญญา ซึ่งเปนการพฒันาในระดับสูงสดุ

ของมนุษย  ทัง้นี้แนวทางในการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณหรือปญญาดังทีก่ลาวมา  เปนแนวทางที่มี

อยูแลวในพุทธศาสนาและมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  ดังนัน้ในงานวจิัยครั้งนี้ผูวิจัยจึง

สนใจที่จะนาํแนวทางตามหลักพทุธธรรมมาใชในการจดัการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝงใหนักศกึษา

พยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  ซึง่จะกลาวถึงรายละเอยีดในตอนตอไป 

 

3.5  การคิดสะทอนกลับ (Reflection) 
การคิดสะทอนกลับ (Reflection)  มีผูใหคําภาษาไทยไวแตกตางกันหลายคาํ ไดแก  การคิด

สะทอน การสะทอนคิด การคิดสะทอนกลบัจากภายใน การสะทอนตนเอง การคิดทบทวน การยอนคิด

การคิดใครครวญ และ การคิดไตรตรอง เปนตน (ดรุณี รุจกรกานต. 2541: 186-187;  จริยา ตันติกรกุล. 

2542: 6-10; สาโรช บัวศรี.2544: 37-38; พวงรัตน บุญญานุรักษ. 2546: 99-103; อภิภา ปรัชญพฤทธ. 

2547: 49-67;  ปยนาถ ประยูร. 2548: 75.)    จากการรวบรวมความหมายที่นกัวิชาการตางๆใหไว สรุป

ไดวา  การคิดสะทอนกลับ เปนกระบวนการคิดไตรตรองทบทวน (Reflective Thinking) พนิิจพิเคราะห

และพิจารณาสิ่งตางๆอยางรอบคอบโดยใชสติและมีสมาธิ  ซึ่งเปนวิธกีารทีท่ําใหบุคคลไดทบทวนและ

สะทอนการกระทําของตน (Reflective Practice) ชวยใหเกิดความเขาใจและเกิดการเรียนรูจากประสบ 

การณ นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ปรับปรุงงาน และการแกปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น (Johns. 2000: 34)   
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องคประกอบที่สําคัญของการคิดสะทอนกลับคือ กระบวนการทางปญญาและความรูสึกนึก

คิด (Intellectual and Affective Dimensions)  โดยหวัใจของการคิดสะทอนกลับอยูที่ประสบการณ

ของบุคคลที่มส่ิีงเราใหเกิดความรูสึกนึกคดิตอประสบการณนั้น  ส่ิงเราดังกลาวอาจจะเปนสิง่ทีท่าํให

แปลกใจ (Surprise) หรือส่ิงที่ทาํใหไมสบายใจ (Discomfort)  รวมไปถงึความรูสึกทางบวกและสิง่ที่

เปนอุปสรรคตางๆ (Positive or Obstructing Feeling)  ซึ่งกระบวนการคิดสะทอนกลับจะเกิดขึ้นเมื่อ

บุคคลเชื่อมโยงความรูสึกไปสูประสบการณ และพยายามที่จะอธิบายถึงสิง่ทีเ่กิดขึ้น เปรียบเทยีบ หา

เหตุผล พรอมทั้งมกีารประเมินการกระทาํของตนเอง ดังนั้น การคิดสะทอนกลับจึงเปนการเรียนรูจาก

ประสบการณหนึง่ไปสูอีกประสบการณหนึง่ตอๆไป (Wong. et.al.1997:477) 

การคิดสะทอนกลับมีความสัมพันธอยางใกลชิดหรือเปนสวนหนึง่ของกระบวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking)  เนื่องจากการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการคิดและตัดสินใจที่จะ

เชื่อหรือกระทาํการใดๆบนพืน้ฐานของการคิดสะทอนกลบัอยางมีเหตุผล (Ruth-Sahd. 2003: 489;  

Citing Dewey. 1933. How We Think : A Restatement of Relation of Reflective Thinking to 

The  Education Process.; Daly. 1998: 325; Citing  Ennis. 1985. Goals for a Critical Thinking 

Curriculum in Developing.)  ดังนัน้ การฝกคิดสะทอนกลับจงึเปนกระบวนการทีน่ําไปสูการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ และเปนการพัฒนาศักยภาพทางปญญาที่สงผลใหมกีารปฏิบัติและการแกปญหาได

อยางมีประสิทธิภาพ  ซึง่สอดคลองกับแนวทางของพทุธศาสนาที่กลาวถึง การคิดไตรตรองหรือการคิด

ทบทวนอยางมีเหตุผล เปนหลักพุทธธรรมที่มีมาเปนเวลายาวนานและสามารถนาํมาใชเปนวิธีการเรยีน

การสอนไดเปนอยางดี  โดยนักปรัชญาเรยีกวา วธิีแหงปญญา (สาโรช บัวศรี. 2544: 37-38)     

วิชาชพีการพยาบาล เปนวิชาชีพที่ตองปฏบัิติงานในสถานการณที่หลากหลายและเกีย่วของ

กับชีวิตมนุษย ซึ่งตองปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการคิดอยางมวีิจารณญาณ  การเรียนรูจาก

ประสบการณหรือการคิดสะทอนกลับจากการปฏิบัติ(Reflective Practice or Reflection on Practice) 

จึงมีความสําคัญตอการคิดตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตางๆที่เกี่ยวของกับผูรับบริการโดยจะชวย

ใหเกิดทกัษะในการแกปญหาที่ยึดผูรับบริการเปนศนูยกลาง  รวมทัง้ชวยใหเขาใจเหตุผลของการปฏิบัติ

ไดดีข้ึน (Davies. 1995: 172-174)  นอกจากนี้ ยงัมีผลทําใหพยาบาลไดเรียนรูและเขาใจตนเองมากขึ้น 

สงผลตอการดแูลผูปวย/ผูรับบริการอยางเขาใจในธรรมชาติของมนุษยและมีความเอื้ออาทรเกิดขึ้น

(Lauterbach. & Becker.1998: 97-99) การนําวิธีการคดิสะทอนกลับมาใชในการจดัการเรียนการสอน

จึงเปนแนวทางที่เปนประโยชนในการเตรียมบุคลากรพยาบาลเปนอยางยิง่  โดยเฉพาะการจัดการเรียน

การสอนที่มีการปฏิบัติเปนฐาน (Practice-based Instruction) ซึง่จะทําใหนกัศึกษาสามารถเชือ่มโยง

การบริการกับการเรียนรูได (Service Learning) เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงและเปดโอกาสให

วิเคราะห วิพากษ และประเมินสิ่งที่ปฏิบัติ รวมทั้งไดรับขอเสนอแนะในการปฏิบัติคร้ังตอๆไป (Eyler. 

2002: 453) 
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กลยทุธในการสงเสริมการคิดสะทอนกลับ 
กลยุทธหรือเทคนิควิธทีี่จะสงเสริมใหมกีารคิดสะทอนกลับสามารถทาํไดหลายวิธ ี เชน  การ

เขียนบนัทกึ (Journal Writing)  การสนทนา(Dialogue)  การวิเคราะหอุบัติการณ (Incident Analysis) 

การอานงานเขียนอยางพินจิพิเคราะห (Reading With Reflection)  การเขียนบัตรคํา (Talking Cards/ 

Index Cards)  การเขียนแผนผังความคิด (Reflection Mapping)  การวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจ 

(Decision-Making Analysis) การสนทนาโตะกลม (Reflection Roundtables) กระบวนการกลุมแบบ

หมวกหกใบ (Six Hats)   นอกจากนี้ยงัมอีีกหลากหลายวิธ ีซ่ึงบางวิธใีชสําหรับการคิดสะทอนกลบัคน

เดียวหรือการสองสะทอนตนเอง (Self Reflection/ Individual Reflection)  บางวธิีใชสําหรับทําเปนคู 

(Reflection with Partners) หรือทําเปนกลุมเล็ก (Reflection in Small Groups and Teams)  ในทีน่ี้

จะกลาวถงึรายละเอียดเฉพาะวธิีการเขียนบันทึก และการสนทนา ซึง่เปนวิธทีี่นยิมใช ดังตอไปนี ้

(Lee-Hsieh. et.al. 2004; Eyler. 2002; York-Barr. et.al. 2001; Wong. et.al. 1997; Davies. 1995;) 

1) การเขียนบนัทกึ (Journal Writing)   เปนการเขียนบรรยายในสิง่ที่ไดพบ ไดเหน็ ไดปฏิบัติ

อยางอิสระทั้งในเชิงความคดิและความรูสึก โดยเลาถงึประสบการณทีม่ีความหมายตอผูสะทอนคดิไม

วาจะเปนทางบวกหรือทางลบ ซึ่งอาจเปนประเด็นทีท่ําใหเกิดความคบัของใจ สงสยั (Dilemma) หรือ

เปนเหตุการณที่ประทับใจ/ ไมประทับใจ หรืออาจเรียกไดวาเปนเหตุการณที่จุดชนวนใหเกิดการเรียนรู 

(Trigger Events) เพื่อพฒันาตนเอง ( อภิภา ปรัชญพฤทธ. 2547: 64)  การเขียนบันทกึดังกลาวจะชวย

สะทอนโลกทศันของผูเขียน ทาํใหเขาใจตนเอง (Understanding) และมีความตระหนกัรู (Awareness) 

มากขึ้น รวมทัง้ยังเปนการเชือ่มโยงความรูทางทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง ทาํใหไดสมมติุฐานหรือแนวทาง

ในการปฎิบัติคร้ังใหมเพื่อปรับปรุงและพฒันาตนเอง (York-Barr. et.al. 2001: 52) 

    การนําการเขียนบันทึกมาใชในการเรียนการสอนทางการพยาบาลพบวา การใหนกัศึกษา

พยาบาลไดบันทกึประสบการณในการดูแลผูปวยทั้งดานบวกและดานลบ จะชวยใหนกัศึกษาสามารถ

สรุปการเรียนรูและเขาใจถึงเหตุผลและความรูสึกในการกระทาํของตนเอง  นอกจากนี้ การไดทบทวน

ประสบการณทางบวกยังชวยใหเกิดความมั่นใจและเห็นคุณคาของตนเองมากขึ้น (Davies.1995: 172) 

2) การสนทนา (Dialogue) เปนการพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็น ความรูสึกและแลกเปลี่ยน 

ประสบการณอยางมีโครงสราง (Structured Dialogue) โดยมีการเตรียมประเด็นหรอืคําถามสาํหรบั

กระตุนใหเกิดการคิดอยางมเีหตุผลและเกดิความเขาใจอยางลกึซึ้งตอประเด็นนัน้ๆ (Wong. et.al.1997 

: 477-478) การสนทนาอาจทําเปนคูหรือเปนกลุมเลก็ๆโดยใหสมาชกิในกลุมระบุเหตกุารณที่ประทบัใจ 

หรือไมประทับใจ  เปนสื่อเพือ่คนหากรอบแนวคิดของกลุม  วิเคราะหสมมุติฐานเบือ้งหลงัการกระทําที่

สะทอนคานยิมของแตละบุคคล รวมทัง้อาจระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน  ผลของการ

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็และประสบการณกอใหเกิดกาํลงัใจ มกีารสนบัสนุนซึง่กนัและกัน และเกดิการ 

เรียนรูทีก่วางขวางขึน้ ( อภิภา ปรัชญพฤทธ. 2547: 64; Davies. 1995: 171-172) 
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    การสนทนาในการเรียนการสอนทางการพยาบาล สามารถกระทําไดตลอดเวลาทีม่กีาร

เรียนการสอนในคลินิก เชน สนทนาระหวางครูกับนักศกึษาระหวางใหการพยาบาลผูปวย หรือสนทนา

เปนกลุมในการประชุมกอนและหลังการฝกปฏิบัติงาน  ประเด็นในการสนทนาเกี่ยวของกับการสะทอน

การปฏิบัติการพยาบาลทีน่กัศึกษาไดใหกบัผูปวย เนนการวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงและอธบิาย

เหตุผลของการกระทํา  ซึง่ผลพบวา นักศึกษาสามารถเขาใจเหตผุลในการดูแลผูปวยไดอยางลกึซึง้และ

สามารถพัฒนามุมมองในการดูแลผูปวยแบบองครวมไดดีข้ึน (จริยา ตันติกรกุล. 2542: 53; อางองิจาก  

McCaugherty. 1991.  The use of a Teaching Model to Practice Reflection and Experiential 

Integration of Theory and Practice in 1st year Student Nurses. p. 534).  
ขั้นตอนของการคิดสะทอนกลับ 
ไดมีนักวิชาการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสะทอนกลับไวอยางหลากหลาย ในการ

วิจัยครั้งนี้ ไดนําแนวคิดของกิ้บบ (Johns. 2000: 49; Citing Gibbs. 1988. Learning by Doing : A 

Guide to Teaching and Learning Method.)  แนวคดิของคอลบ (Eyler. 2002: 454; Citing Kolb. 

1984. Experiential Learning. pp. 40-42)  และแนวคดิจากงานวิจัยของเดวีส (Davies. 1995: 169) 

มาสังเคราะหเพื่อใหไดข้ันตอนของกระบวนการคิดสะทอนกลับและนาํไปใชในการสรางรูปแบบการจัด 

การเรียนการสอนในครั้งนี้    การสังเคราะหแนวคิดดังกลาวทําใหไดข้ันตอนของกระบวนการคิดสะทอน

กลับ 5 ข้ันตอน ประกอบดวย 

1) บรรยายความรูสึกและประสบการณ (Description Feelings and Experiences)   คือ

การเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกหรือบรรยายความรูสึกนึกคิดที่เกดิขึ้นจากการเผชิญกับประสบ 

การณ เชน การขาดความมัน่ใจ ความกลวั ความสับสนในการปฏิบัติงาน เปนตน   

2) แลกเปลี่ยนประสบการณ (Sharing Experiences)  คือ  การที่ผูเรียนรวมกนัสะทอนการ

สังเกตประสบการณในหลายๆมุมมอง หรือการที่ผูเรียนดึงประสบการณออกมานาํเสนอรวมกับคนอ่ืน 

เปนการรับรูเร่ืองราวรวมกนั 

3) ประเมินและวิเคราะหประสบการณ (Evaluation and Analysis Experiences) คือ การที่

ผูเรียนประเมนิและวิเคราะหเหตกุารณนัน้ๆรวมกนัวาด/ีไมดี ถูกตอง/ไมถูกตองอยางไร  สาเหตุเกดิจาก

อะไร โดยอาจกําหนดประเดน็การวิเคราะหเพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลายและกวางขึ้น  

4) สรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา (Conclusion and Solving Problem) คือ การที่ผูเรียน 

รวมกันสรุปความคิดรวบยอดจากการวิเคราะหโดยใชเหตุและผล หรือสรุปส่ิงที่ไดเรียนรูรวมกนั รวมถงึ 

การสรุปแนวทางการแกไขปญหา  

5) วางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนําไปใช (Action Plan and Experimentation) คือ การวาง 

แผนนําสิง่ที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติในสถานการณใหม เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาตนเอง 

การสังเคราะหข้ันตอนของกระบวนการคิดสะทอนกลับแสดงไวในตาราง 4 ดังตอไปนี ้
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3.6  การดูแลอยางเอ้ืออาทรทางการศึกษาพยาบาล 
การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการศึกษาพยาบาล  เปนการถายทอดแนวความคิดในการดูแล

มนุษยจากสถาบันการศึกษาไปยังผูที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาลในอนาคต โดยผานกระบวนการจัด 

การเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งตองมคีวามสัมพันธสอดคลองกันคือ ภาคทฤษฎีมุง 

เนนการใหความรูทางวิชาการควบคูไปกับการปลูกฝงทศันคติที่ดีตอวชิาชีพ  สวนภาคปฏิบัติหรือการ

เรียนการสอนทางคลินิก เปนการชวยใหนกัศึกษาพยาบาลนาํความรูภาคทฤษฎีไปใชในการดูแลผูปวย

หรือผูรับบริการในสถานการณที่เปนจริง เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของการ

เปนพยาบาลวชิาชีพในขั้นตน (Fothergrill-Bourbonnais & Higuchi.1995 : 37-44)  โดยมีอาจารย

พยาบาลเปนผูรับผิดชอบชวยเหลือสนับสนุนสิง่แวดลอมในการเรียนรู ชี้แนะการแกไขปญหา รวมทัง้มี

พฤติกรรมการแสดงออกที่เปนแบบอยางทีดี่แกนักศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทีเ่กิดขึ้นจึงเกิดจาก

การมีปฏิสัมพนัธระหวางอาจารยกับนักศกึษาพยาบาล  
           สัมพันธภาพที่เอ้ืออาทรระหวางครูกบัศิษย (Caring Interaction) 
              ส่ิงทีสํ่าคัญที่สุดในกระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อถายทอดแนวคิดและองคความรูที่จะ

ทําใหนกัศึกษาพยาบาลเกิดการเรียนรูและมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร คือ  สัมพันธภาพทีเ่อื้อ

อาทรระหวางครูกับศิษย (Caring Interaction) ซึ่งการทีน่ักศึกษาพยาบาลจะใหการดูแลที่เอื้ออาทรตอ

ผูรับบริการไดจะตองไดรับประสบการณทีดี่จากกระบวนการของการมปีฏิสัมพันธและการปฏิบัติตอกัน

ระหวางอาจารยกับนักศกึษาพยาบาลในการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกนั ทําใหมคีวามรู

และมีพัฒนาการในการดูแลมนุษยรวมกนั (Sheston.1990: 110)       จากผลการวิจยัของแอพพลตัีน

(Appleton. 1990: 77-94)  พบวา นักศึกษาพยาบาลจะไดรับประสบการณของการดูแลอยางเอื้ออาทร

จากกระบวนการเรียนการสอนใน  3 มิติคือ มิติของการแสดงออก มิติของกระบวนการ และ มิติของสิง่ 

แวดลอม โดยการแสดงออกถึงความเอื้ออาทร (Expression of Caring) เกิดจากความหวงใยเอาใจใส

และมีจิตเมตตาตอตนเองผูอ่ืน  ซึ่งการแสดงออกจะมี  4 ลักษณะ คือ  การปฏิบัติดวยความเคารพใน

ความเปนบุคคลของนักศึกษา  ความเขาใจตอการพึ่งพาของนกัศึกษา  การชวยเหลือนักศึกษาใหมี

ความกาวหนา และการสงเสริมใหนักศกึษามีความเปนตัวของตัวเอง  การรับรูถึงความเอื้ออาทรจึงตอง

อาศัยความสมัพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย สถานการณ และสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย  ดังนัน้ 

ความรูในการที่จะดูแลมนษุยของนกัศึกษาพยาบาล จึงเกิดจากการไดรับประสบการณการดูแลอยาง

เอื้ออาทรในชวีิตประจําวนัของกระบวนการเรียนการสอน ซึง่เปนสิ่งสงเสริมใหเกิดความปรารถนาทีจ่ะ

ใหการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการอีกทอดหนึ่ง 

 ฮอลลดอรสดอทเทอร (Halldorsdotter.1990: 95-108)  ไดศึกษารูปแบบความสัมพนัธของ

การดูแลอยางเอื้ออาทรระหวางอาจารยกบันักศึกษาพยาบาล  พบวามี 4  ข้ันตอน ดังนี้คือ  
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 1) การดูแลในเชิงวิชาชพีของอาจารยพยาบาล (Professional Caring Teacher Approach)

สัมพันธภาพของการดูแลอยางเอื้ออาทรเริม่ตนจากการดูแลในเชิงวิชาชีพของอาจารยพยาบาล ไดแก

การมีความรูความสามารถและมีประสบการณในเชิงวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติเปนแบบอยางแกนักศึกษาใน

การดูแลผูรับบริการตามมาตรฐานของวชิาชีพ ในระหวางการเรียนรูของนักศกึษาอาจารยจะดูแลโดย

แสดงออกถึงความหวงใยอยางจริงใจและเขาใจนักศึกษาในฐานะเปนผูกําลังศกึษาหาความรู รวมทั้ง

เปนผูทีม่ีบุคลกิภาพอบอุน อารมณดี เอาใจใส และมีความยืดหยุนในขณะปฏิบัติ นอกจากนีย้ังตองมี 

ความยึดมัน่ผกูพนัในการทีจ่ะพัฒนาวิชาชีพเพื่อสงเสรมิใหนกัศึกษาเปนพยาบาลวชิาชีพที่ดี 

 2)  ความไววางใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust)   เปนพืน้ฐานที่จําเปนตอการทาํงานรวมกนั

และการสรางสัมพันธภาพระหวางอาจารยกับนกัศึกษา 

 3)  การสรางสมัพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงานรวมกนั (Developing Teacher-student 

Relationship) การพฒันาสมัพันธภาพระหวางอาจารยกับนักศกึษามี  6 ข้ันตอน คือ                

                     ข้ันตอนที่ 1   เร่ิมตนดวยการมีมิตรภาพภาพที่ดีตอกนั 

         ข้ันตอนที่ 2   มีการเรียนรูซึ่งกนัและกนัและคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคล 

                     ข้ันตอนที่ 3   พัฒนาสัมพันธภาพใหแนนแฟนขึ้น นกัศกึษาเปดใจพูดกับอาจารยได 

                     ข้ันตอนที ่4  มกีารตกลงรวมกันถงึผลลัพธของการเรียนการสอนโดยอาจารยใหอิสระ

และคอยชวยเหลือ 

         ข้ันตอนที่  5 มีความเขาใจซึ่งกนัและกันมากขึ้นและมีเปาหมายรวมกนัคือ การเรียนรูของ

นักศึกษา 

         ข้ันตอนที่  6 การแยกจากกนัเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยนักศึกษามพีัฒนาการดาน

สัมพันธภาพทีเ่ขมแข็ง และสามารถสรางสมัพันธภาพใหมกับบุคคลอื่นตอไปในการทาํงาน  

4)  การตอบสนองตอการดูแลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษาพยาบาล (Positive Respond to 

Professional Caring) ผลจากการไดรับการดูแลที่ดีจากอาจารย นกัศึกษาจะเกิดการตอบสนองในทาง 

ที่ดีในเชงิวิชาชีพคือ  เกิดความรูสึกยอมรบัและเห็นคุณคาในตนเอง   .มีพฒันาการของบุคลิกภาพและ

มีแรงจูงใจทีจ่ะพัฒนาวิชาชพี  มีความพงึพอใจและเปนแบบอยางได  และ มีความเคารพผูกพันตอ

อาจารยเปนเวลานานถึงแมจะสําเร็จการศึกษาไปแลวโดยยังคงเหน็คณุคาของการดูแลเอื้ออาทร 

รูปแบบความสัมพันธของการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวางอาจารยกับนักศึกษาพยาบาลทัง้ 4 

ข้ันตอนดังกลาว สามารถสรุปไดดังในภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12    รูปแบบของการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวางอาจารยกับนกัศึกษาพยาบาล 

ที่มา :   Halldorsdotter. (1990).  The Essential Structure of a Caring and an Uncaring 

Encounter with a Teacher : The Perspective of Nursing Student. p.98. 

  
 ในทางตรงกันขาม หากกระบวนการเรียนการสอนขาดการดูแลในเชิงวชิาชีพของอาจารย  

โดยอาจารยขาดความหวงใย ขาดความเขาใจตอนักศกึษา ใชอํานาจและไมมีความยืดหยุน  จะทําให

นักศึกษาไมไววางใจอาจารย สัมพนัธภาพระหวางกันไมดี สงผลใหนักศกึษามกีารตอบสนองที่ไมดีตอ

วิชาชพีและขาดทักษะการดแูลในเชิงวิชาชีพดวยเชนกนั 
การเปนแบบอยางที่ดีของครู (Role Model) 
นอกจากการทีน่ักศึกษาไดรับประสบการณที่ดีจากการดูแลของอาจารยพยาบาลแลว ปจจยั

สําคัญอีกประการหนึ่งที่เกีย่วของสัมพันธกันคือ การเปนแบบอยางทีดี่ของอาจารยโดยนักศกึษาจะมอง

หาพยาบาลตนแบบ (A Nurse Model) จากอาจารยพยาบาล  เพื่อที่จะปฏิบัติตามดวยความศรทัธา

และเปนแรงบนัดาลใจใหมพีัฒนาการของการปฏิบัติในวิถีทางที่เปนของตนเอง  ทัง้นี้เนื่องจากการมี

ประสบการณและการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของบุคคลหนึง่ จะมีอิทธพิลตอ

ความสามารถในการดูแลของอีกบุคคลหนึง่ อาจารยพยาบาลจงึเปนบคุคลสําคัญที่จะชวยสนับสนนุให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาความสามารถในการดูแลผูอ่ืน (Jintana Yunibhand.1998: 24)  ซึ่ง 

การแสดงออกหรือการเปนแบบอยางในขณะปฏิบัติการพยาบาล จะเปนแบบอยางที่มีประสิทธิภาพ

มากที่สุดเพราะเปนประสบการณโดยตรง  นอกจากนีน้ักศึกษายงัสามารถเรียนรูและสังเกตทกัษะการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรไดจากนกัศึกษาคนอื่นๆ และพยาบาลประจําการในขณะที่ปฏิบัติงานไดดวย  

 

   อาจารยพยาบาล                     ความไววางใจ                  สัมพนัธภาพ                             นักศึกษาพยาบาล 
 

การดูแลในเชิงวิชาชีพ                        ความไววางใจ                  การสรางสัมพันธภาพที่ดี                        การตอบสนองในทางบวก 

                                                        ซ่ึงกันและกัน                   ระหวางอาจารยกับนักศึกษา                     ของนักศึกษาพยาบาล 

                                                                                               ในการปฏิบัติงานรวมกัน                          ตอการดูแลในเชิงวิชาชีพ 

- ความสามารถเชิงวิชาชีพ                                                -  เร่ิมตนดวยมิตรภาพภาพที่ดี                -   ยอมรับและเห็นคุณคาของตน  

- ความหวงใย                                                                  -   มีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน                    -   มีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 

- บุคลิกภาพที่อบอุน                                                         - พัฒนาสัมพันธภาพใหแนนแฟน               และทางวิชาชีพ 

- การยึดมั่นในพันธะของวิชาชีพ                                        - ตกลงรวมกันถึงผลลัพธของ                 -   เปนแบบอยางได   
                                                                                               การเรียนการสอน                              -   เคารพผูกพันตออาจารย               

                                                                                      - มีความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 

                                                                                       - การแยกจากกันเมื่อสําเร็จการศึกษา 
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การนาํแนวคดิของการดูแลอยางเอ้ืออาทรมาเปนแกนกลางในการพัฒนาหลกัสูตร 
(Human Caring as The Central Focus in Nursing Curriculum Development) 

ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนอยางมาก สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคนโดยทัว่ไปรวมทัง้มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพของบคุคล

และครอบครัวดวย ระบบบริการสุขภาพในอนาคตจึงมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป ทําใหหลกัสูตรการ

เรียนการสอนทางการพยาบาลจําเปนตองมีการปรับปรุงใหเหมาะสมตามไปดวย (Bevis and Watson. 

2000:370-371) เนื่องจากการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนหวัใจของศาสตรและการปฏิบัติทางการพยาบาล 

จึงมีความจาํเปนที่จะตองนาํมาสูกระบวนการเรียนการสอนหรือการพฒันาหลักสูตร เพื่อใหแนวคดินี้

ถายทอดไปยังผูเรียนและนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล 

แนวคิดในการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร (Human Caring) ไดรับความสนใจเปนอยางมาก 

ในการนํามาเปนกรอบแนวคิดของการพฒันาหลักสูตรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21   ซึ่งบีวิสและ 

วัตสัน (Bevis & Watson.2000: 37-49) ไดเสนอแนวทางวา กระบวนทัศนใหมของการพัฒนาหลกัสูตร

ทางการศึกษาพยาบาลควรเนนที่กระบวนการทางจริยธรรม บทบาท และพันธะภาระในการดูแลมนุษย 

โดยเปลี่ยนจากการศึกษาแบบมุงเนนการฝกฝนทางเทคนิค (Training Education)  เปนการศึกษาที่สง 

เสริมการเรียนรูดวยความเขาใจหรือใชกระบวนการทางปญญาที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของการเคารพในคุณ 

คาของการเปนมนษุย  นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นวา การดูแลอยางเอื้ออาทรในการศึกษาพยาบาลเกิดขึ้น

จากการมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลในการเรียนการสอน ดังนัน้ การกาํหนดกรอบแนวคิดของหลกัสูตร

จึงตองกาํหนดใหมีการฝกปฏิบัติการดูแลมนุษย ทั้งในการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในคลินิก

โดยมีอาจารยพยาบาลเปนผูถายทอดแนวคิดและการปฏิบัติไปสูนักศึกษาในขณะทีใ่หการดูแลผูปวย

(Caring Occasions) เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนกัศึกษา (Bevis & Watson. 2000: 51-59)   

จินตนา ยนูพินัธ (Jintana Yunibhand.1998: 24)  ไดใหขอเสนอเกี่ยวกับนําแนวคดิของการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรมาใชในการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาลวา  อันดับแรกตองเริ่มตน

ต้ังแตกระบวนการพัฒนาหลกัสูตร (Curriculum Development Process)  โดยนักการศึกษาพยาบาล

ที่มีหนาทีพ่ัฒนาหลักสูตรตองเขาใจถงึ ความหมายแนวคิด หลกัการ และ องคประกอบของการดแูล

อยางเอื้ออาทรอยางลกึซึ้ง เพื่อนาํไปสูการกําหนดปรัชญาและกรอบแนวคิดของหลักสูตร (Curriculum 

Philosophy and Conceptual Framework) ข้ันตอนตอไป จึงทาํการกาํหนดวัตถุประสงคของ

หลักสูตรและวัตถุประสงคของการเรียนการสอนในแตละระดับชั้น เพื่อใหนักศกึษาเขาใจในมโนทัศน

และเกิดพฤตกิรรม (Caring Concept and Behaviors) จากระดับกวางไปสูระดับทีลึ่กซึ้งมากขึ้น

เร่ือยๆตาม ลําดับ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรตั้งแตปแรกจนถงึปสุดทาย  ซึ่งในการเรียนการ

สอนภาค ปฏิบัติควรสรางเครื่องมือวัดการดูแลอยางเอือ้อาทร (Caring Tools) และประเมินนักศึกษา

เปนระยะๆ  นอกจากนี้ ในขัน้ตอนการบริหารหลกัสูตร (Curriculum Implementation) ส่ิงที่มีความ 
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   ครูพยาบาล 
กาย-ใจ-จิตวิญญาณ 

 

นักศึกษาพยาบาล 

กาย-ใจ-จิตวิญญาณ 

กระบวนการ 
ทางปญญา

ปฏิสัมพันธ 

สําคัญที่สุดคือ  กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching-Learning Process) และ การออกแบบ

ประมวลรายวชิา(Course Syllabus) จะตองกระทาํดวยความละเอยีดออน เนื่องจากเปนวิถทีางสาํคัญ

ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร ซี่งในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาจะตองไดสัมผัสกับ

บรรยากาศหรือส่ิงแวดลอมที่เต็มไปดวยความเอื้ออาทรทั้งระหวางอาจารยกับลูกศษิย หรือระหวาง

นักศึกษาดวยกัน บรรยากาศของความเอือ้อาทรนี ้จะสอดแทรกอยูในระหวางที่เรียนในชัน้เรียนหรือใน

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-Curricular Activities) โดยมีเปาหมายหรือคาดหวังวา นกัศกึษา

จะตระหนกัและเหน็ความสาํคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรทัง้ในชีวติประจําวนัและในวิชาชพี     

บอเออร (Bauer.1990: 255-266)  ไดศึกษาเกีย่วกับการนําแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยาง 

เอื้ออาทรมาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดบัปริญญาตรีของสถาบนัการศึกษาพยาบาลตางๆ  พบวา มี

สาระสําคัญเกีย่วกับองคประกอบของหลกัสูตรดังนี้ 

              ปรัชญาของหลกัสตูรที่ใชทฤษฏกีารดูแลอยางเอื้ออาทร(Philosophy of Caring Curriculum)

ลักษณะของปรัชญาจะเนนที่ความเปนมนุษย (An Existential Humanistic) โดยมุงสงเสริม คานยิม 

คุณคา ศักดิ์ศรี และพัฒนาการของมนุษย    และเชื่อวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนกระบวนการที่เกิด 

ข้ึนจากการมปีฏิสัมพันธระหวางบุคคล ซึง่เปนกระบวนการที่มีความจาํเปนสาํหรับพยาบาล  

              เนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ใชทฤษฏีการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนแกนกลาง(Caring Content  )  

ประกอบดวย นิยามของการดูแลเอื้ออาทร การดแูลตนเองและการดูแลผูอ่ืน กระบวนการพยาบาล การ 

ดูแลแบบองครวม การดูแลอยางเอื้ออาทรในผูที่มีภาวะสุขภาพปกติและผูที่เจ็บปวย ทักษะและบทบาท

ของพยาบาลในการดูแลอยางเอื้ออาทร  และ การวิจัยเพือ่การดูแลดวยความเอื้ออาทร 

            กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Learning 

Experiences) เปนปฏิสัมพนัธระหวางครผููสอนกับผูเรียน และใชกระบวนการทางปญญาในการเรียน

การสอน โดยยึดคุณคาการเปนมนุษยอยางเปนองครวม  ดังแสดงความสัมพันธในภาพประกอบ 13 

 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 13    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทร 

ที่มา : Bauer.(1990). Caring as the Central Focus in Nursing Curriculum Development. 

pp. 255-266. 
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การจัดประสบการณการเรียนรู เร่ิมจากการกําหนดผลลพัธของการเรยีนรูที่คาดหวัง. การจัด

ประสบการณการเรียนรูที่สะทอนใหเห็นถงึทกัษะการดูแลอยางเอื้ออาทร  การกาํหนดกลยุทธในการ

เรียนการสอนเพื่อหลอหลอมทักษะการดูแลอยางเอื้ออาทร  และ การกําหนดบทบาทของอาจารยเพื่อ

เปนแมแบบของการดูแลอยางเอื้ออาทร 

กลยุทธที่ใชในการจัดการเรียนการสอน: ประกอบดวย การปลูกฝงความรูสึกในการมองเหน็

คุณคาของตนเองในตัวผูเรียน การใหเวลากับผูเรียน การรูจักผูเรียนและไวตอความตองการของผูเรียน 

การสนับสนุนจูงใจผูเรียน การแสดงออกถงึความเชื่อทีว่า การดูแลอยางเอื้ออาทรไมสามารถสอนไดถา

ไมไดลงมือปฏิบัติจริง  และ การประเมนิผูเรียนทัง้ทางดานบวกและดานลบ 

ผลลัพธที่คาดหวงัจากหลกัสูตรที่ใชทฤษฏีการดูแลอยางเอื้ออาทรเปนแกนกลาง 

1)  ไดพยาบาลที่มีความรูสึกพึงพอใจและมีความสุขในการดูแลชวยเหลือผูอ่ืน  

2)  ผูรับบริการมีความรูสึกทีดี่ อบอุนใจจากพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล 

3) พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลจะชวยสงเสริมสัมพันธภาพกับผูรับบริการ 

4)  ผูเรียนไดรับการฟูมฟกดวยการดูแลอยางเอื้ออาทรจนซึมซาบอยูภายในและถายทอด

ออก ทางพฤตกิรรมในขณะปฏิบัติงาน 

แนวคิดทฤษฏีการดูแลอยางเอื้ออาทรดังกลาวมานี ้กระทรวงสาธารณสุขไดนํามาเปนแกน 

กลางในการพฒันาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ดังไดกลาวมาแลวในตอนตน 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคดิทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการ

พยาบาล  สามารถสรุปสาระสําคัญและนาํไปสูการสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสวน  

ผลลัพธของรูปแบบ  สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  และ 

การประเมนิประสิทธิผลของรูปแบบ  ดังแสดงในตาราง 5 และ ภาพประกอบ 14 
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ตาราง 5   สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคดิทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล 

 

สรุปสาระสําคญัเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล 
ที่จะนํามาใชในการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอน 

 ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร  เปนจริยธรรมแหงความสัมพนัธของมนุษยทีม่ีพื้นฐานอยูบนความ
เมตตาเอื้ออาทรตอกัน  เคารพในความเปนมนุษยและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน  มีการแสดงออกอยางอบอุน

จริงใจ ดวยความผูกพันหรือความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ ทําใหทั้งผูดูแลและผูรับการดูแลมีพลังใจ และมี

พัฒนาการจนถึงระดับที่บรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดในชีวิต ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีคณุคา 

 ความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล  เปนเอกลักษณขององคความรูและเปน

องคประกอบทางจริยธรรมที่สําคัญในการปฏบิัติหนาที่ของพยาบาล โดยเปนศิลปะในการสรางความสัมพันธที่

กอใหเกิดประสบการณที่ดีตอผูรับบริการ ทําใหอบอุนใจ ปลอดภัย พึงพอใจ และ มีความหวัง  สัมพันธภาพที่ 

   เอือ้อาทรจะมีผลตอภาวะสขุภาพและการหายจากโรคของผูปวย 

 หลักการสําคญัของการดูแลอยางเอื้ออาทรจากแนวคดิทฤษฎีตางๆ 
 การเคารพในคุณคา ศักดิ์ศรี และ ความเปนปจเจกของมนุษย 

 การมีสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร  :  ความเปนมิตร  การเขาถึงจติใจกัน  และ ไววางใจกัน 

 การมีคุณธรรม จริยธรรม  :  มีเมตตากรุณา  ยดึมั่นผูกพันตอภาระหนาที่  มคีวามเชื่อและคานิยมที่ดีในการ

ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดี   

 การดูแลมนุษยแบบองครวม  :  ใหความสําคญัทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และ จิตวญิญาณ 

 พฤติกรรมการดูแลอยางเอือ้อาทรจากการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ประกอบดวย 

พฤติกรรมการแสดงออก 7 ดาน คือ  1) การมีเมตตากรุณา  2) การมีความรูและทักษะทางวิชาชพี  3)  การยึด

มั่นผูกพันในภาระหนาที่  4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจกัน  5) การยอมรับและเขาใจในความเปนบุคคล  

6) การแกไขปญหาและสงเสริมภาวะสุขภาพอยางเปนองครวม 7) การสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง 

 หลักสูตรการเรียนการสอนแบบเอือ้อาทร 
 การถายทอดแนวคิดและปลูกฝงเจตคติของการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร 
 สัมพันธภาพที่เอื้ออาทรระหวางครูกับศิษยในกระบวนการเรียนการสอน : กัลยาณมิตร 

 การเปนแบบอยางที่ดีของครูผูสอน 

 การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการคิดวิเคราะหหรือกระบวนการทางปญญา 

 กระบวนการคิดสะทอนกลบั   เปนกระบวนการคิดไตรตรอง ทบทวน และพิจารณาสิ่งตางๆอยางรอบคอบโดย

ใชสติและมีสมาธิ  ทาํใหบุคคลไดสะทอนการกระทําของตน ชวยใหเกิดความเขาใจและมกีารเรยีนรูจาก

ประสบการณ นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธภิาพ 

ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ  1) การบรรยายความรูสึกและประสบการณ  2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ  

3) การประเมินและวิเคราะหประสบการณ  4) การสรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา  และ  5) การวางแผนการ

ปฏิบัติหรือทดลองนําไปใช  
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สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ 

 ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร 

 ความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล 

 การปลูกฝงเจตคติและพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 14   การสังเคราะหผลลัพธที่คาดหวัง  สาระการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนการสอน 

         และการประเมินประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ 
 นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติและพฤตกิรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร

ตอผูรับบริการใน 7 ดาน คือ   

1) การมีเมตตากรุณา  

2) การมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ   

3)  การยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่   

4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจกัน   

5) การยอมรับและเขาใจในความเปนบุคคล  

6) การแกไขปญหาและสงเสริมภาวะสุขภาพอยางเปนองครวม  และ   

7) การสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง  

รูปแบบการจดัการเรยีน 
การสอน 

หลักการและแนวคิด 

ของรูปแบบ 

วัตถุประสงคของรูปแบบ 

ผลลัพธที่คาดหวัง 
ของรูปแบบ 

สาระการเรียนการสอน 
ของรูปแบบ 

กระบวนการเรียนการสอน 
ของรูปแบบ 

การประเมินประสิทธิผล 
ของรูปแบบ 

กระบวนการเรยีนการสอนของรูปแบบ 

 หลักการจัดกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  

•  การถายทอดแนวคิดและปลูกฝงเจตคติของการดูแลอยางเอื้ออาทร 
•  สัมพันธภาพที่เอื้ออาทรระหวางครูกับศิษย 
•  การเปนแบบอยางที่ดีของครูผูสอน 

•  มุงเนนการคิดวิเคราะหหรือกระบวนการทางปญญา 

•  ใชกระบวนการคิดสะทอนกลับ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 

        1) การบรรยายความรูสึกและประสบการณ  

        2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ  

        3) การประเมินและวิเคราะหประสบการณ 

        4) การสรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา  และ   

        5) การวางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนําไปใช 

การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
 

 ประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล 

 



 

ตาราง 3    การสังเคราะหองคประกอบของพฤตกิรรมการดูแลอยางเอือ้อาทรจากแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจยัตางๆ 

 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 
Watson. 

2005 

Swanson. 

2000 

Roach. 

1997 

Wolf. et.al. 

1994 

Leininger. 

1988 

Larson. 

1987 

Brown. 

1986 

พยอม อยูสวัสดิ์ 

2537 

พิรุณ รัตนวนชิ 

2542 

1) การมีเมตตากรุณา              

4สนใจ หวงใย เอาใจใส             

4สื่อสารดวยความเขาใจ  เห็นอกเห็นใจ  

      ไวตอความรูสึก 
             

4มีกิริยาทาทางที่เปนมิตร             

4ชวยเหลือใหสุขสบาย ชวยเหลือเมื่อเจ็บ 

     ปวด  และ ชวยเหลือเพื่อตอบสนองความ 

     ตองการของบุคคล 

               

4สัมผัส และ ใหการพยาบาลอยางนุมนวล             

4ใหเวลาและอยูดูแลเสมอ               

2) การมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ             

4ใชพลังและความรูในกระบวน 

     การดูแลอยางเปนระบบ 
          

4มีความรูและพยากรณอาการได           

4ผสานองคความรูและวิธีปฏิบัติได 

     อยางเหมาะสม           



 

ตาราง 3   (ตอ)     

 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 
Watson. 

2005 

Swanson. 

2000 

Roach. 

1997 

Wolf. et.al. 

1994 

Leininger. 

1988 

Larson. 

1987 

Brown. 

1986 

พยอม อยูสวัสดิ์ 

2537 

พิรุณ รัตนวนชิ 

2542 

3) การยึดมั่นผกูพันในภาระหนาที่            

4ระมัดระวังและรับผิดชอบในการ 

      ปฏิบัติงาน  
           

4มีความอดทน  มุงมั่นในการชวยเหลือ            

4เต็มใจและมีความพรอมในการดูแล 

      ชวยเหลือตลอดเวลา 
            

4สนใจเอาใจใสผูรับบริการเสมอ            

4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจกัน               

4มีความจริงใจ            

4ฟงคําบอกเลาหรือประสบการณของ 

      ผูรับบริการอยางตั้งใจ 
          

4ใหกําลังใจและความมั่นใจ               
5) การยอมรับและเขาใจในความเปน 
     บุคคล 

           

4เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูรับบริการ              

4ตอบสนองความตองการของแตละบุคคล            

4ยอมรับการแสดงออกทั้งดานบวกและลบ           



 

ตาราง 3   (ตอ)     

 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 
Watson. 

2005 

Swanson. 

2000 

Roach. 

1997 

Wolf. et.al. 

1994 

Leininger. 

1988 

Larson. 

1987 

Brown. 

1986 

พยอม อยูสวัสดิ์ 

2537 

พิรุณ รัตนวนชิ 

2542 

6) การแกไขปญหาและสงเสริมภาวะ 
     สุขภาพอยางเปนองครวม 

          

4เสริมสรางพลังจิตวิญญาณ            

4ดํารงไวซึ่งความเชื่อ ศรัทธาและความหวัง            

4ปลอบโยนใหกําลังใจและใหญาติมาเยี่ยม              

7) การสงเสริมความสามารถในการดูแล 
     ตนเอง 

          

4อธิบาย ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว            

4ชี้แจง ใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ            

4ใหผูปวยมีสวนรวมในการแกไขปญหา            

4ชวยใหสามารถพึ่งพิงตนเองไดอยางอิสระ            

4สัมพันธภาพที่เขาใจกัน แกปญหารวมกัน           

4สนับสนุน ประคับประคอง           

 
 
 
 



 

 
ตาราง 4    การสังเคราะหขั้นตอนของกระบวนการคิดสะทอนกลับจากแนวคิดทฤษฎีและผลการวจิัยตางๆ 

 

แนวคิดของกิ้บบ 
 (Johns.2000: 49; Citing Gibbs.1988) 

แนวคิดของคอลบ  
(Eyler.2002: 454; Citing Kolb.1984)  

แนวคิดจากงานวิจัยของเดวสี  
(Davies. 1995: 169) 

กระบวนการคิดสะทอนกลับ 
.ในงานวิจัยครั้งนี ้

    
1. บรรยายประสบการณที่เกิดขึ้น  

           (Description) 

1. ประสบการณที่เปนรูปธรรม 

      (Concrete  Experience) 
1. บรรยายความรูสึกตอประสบการณ 

     (Describing Feelings) 

2. บอกความรูสึกตอประสบการณนั้น 

            (Feelings) 
 

 

1. บรรยายความรูสึกและประสบการณ   

    (Description Feelings and 

         Experiences)  

 
 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ 

     (Sharing Experiences) 

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ 

     (Sharing Experiences) 

3. ประเมินประสบการณนั้น 

            (Evaluation) 

2. สะทอนการสังเกต 

    (Reflective Observation) 
 

4. วิเคราะหหาแนวทางการปฏิบัติ 

            (Analysis) 

  

3. ประเมินและวิเคราะหประสบการณ 
     (Evaluation and Analysis  

         Experiences) 

5. สรุปวิธีการปฏิบัติ 

            (Conclusion) 

3. สรุปความคิดรวบยอด 

    (Abstract Conceptualization) 

3. รวมกันหาแนวทางแกไขปญหา 

(Working Through and Solving Problems) 

4. สรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา 

(Conclusion and Solving Problem) 

6. วางแผนการปฏิบัติในครั้งตอไป 

            (Action Plan) 

4. ทดลองใชหรือประยุกตแนวคิด 

    (Experimentation / Aplication)) 

4. ระบุเหตุผลของการปฏิบัติ 

    (Identifying Reasons for Action) 

5.วางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนําไปใช 

   (Action Plan and Experimentation) 
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4. พุทธธรรมที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงการดูแลอยางเอื้ออาทร 
พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย และมีคุณประโยชนตอสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน 

เนื่องจากคาํสอนในพุทธศาสนามีความเกีย่วของกับเร่ืองของชีวิตโดยเฉพาะทางดานจิตใจ คานิยมของ

คนในสังคมจึงมีรากฐานมาจากพทุธธรรมทีไ่ดรับการถายทอดและปลูกฝงจากบรรพชนเชน การมีน้าํใจ

การออนนอมถอมตน และการเคารพผูอาวุโส เปนตน   นอกจากนี ้หลกัพทุธธรรมยงัมุงเนนที่การคิดคน

หาเหตุผลหรือความจริงเพื่อใหเกิดปญญาและเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในชวีิตจริงสาํหรับ

คนทุกประเภททัง้บรรพชิตและคฤหัสถ คือ ครอบคลุมสังคมทัง้หมด (พระธรรมปฎก.2546:1-11) 

วิชาชพีพยาบาลเปนวิชาชีพที่เกีย่วของกับชีวิตมนษุยในทุกวัฏจกัรของชีวิตไดแก การเกิด แก 

เจ็บ ตาย ซึง่เปนภาวะทีม่ีทัง้ความสุขและความทุกขของมนุษยการประยุกตหลกัพทุธธรรมสูปฏิบัติการ

พยาบาลจะทาํใหเกิดคุณคามากมายทัง้ตอตัวพยาบาลและผูรับบริการ  โดยจะชวยใหพยาบาลมีความ

เขาใจในความคิด ความเชื่อ และความตองการของผูรับบริการมากขึน้ นําไปสูการดูแลแบบองครวมคือ 

คํานึงถึงปจจัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณของผูรับบริการ รวมทั้งใหความสําคัญ

กับการสงเสริมใหผูรับบริการไดปฏิบัติตามความเชื่อของตนเองหรือปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อชวยให

สามารถเผชิญกับความเจ็บปวยและความเครียดไดอยางมกีําลงัใจ   การเรียนรูและประสบการณจาก

ธรรมชาติชีวิตของผูปวยจะมีคุณคาในการพัฒนาตนเองของพยาบาล พทุธธรรมจงึเปนกุญแจสําคญัใน

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแบบยั่งยนืแกบัณฑิตพยาบาล ใหมีคุณลักษณะของความเมตตากรุณา 

เอื้ออาทรซึ่งเปนคุณคาของวชิาชีพพยาบาล (ทัศนยี ทองประทีป.2545: 26-29)  
4.1  พุทธวธิใีนการสอนและการอบรมปลูกฝง 

 การอบรมปลกูฝงบัณฑิตพยาบาลใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณา ใหการดูแล

ผูปวยอยางเอือ้อาทรโดยนําหลักคําสอนของพทุธศาสนามาประยุกตใชนั้น พทุธธรรมไดแสดงหลักการ

ไววา การที่จะมีชีวิตที่ดีงาม ประพฤติปฏิบัติตนไดอยางถกูตอง  จะตองมีกระบวนการฝกฝนพัฒนาตน

ซึ่งก็คือ กระบวนการที่เรียกวา การศึกษา โดยฝกฝนความรูจักคิด หรือคิดเปน  ซึง่จะเปนปจจยัชักนํา 

ไปสูความรูความเขาใจ ความคิดเห็น ตลอดจนความเชื่อที่ถูกตอง ที่เรียกวา สัมมาทิฏฐ ิซึ่งเปนแกนนํา

ของชีวิตที่ดีงามทั้งหมด  และการพฒันาสมัมาทิฏฐิในกระบวนการของการศึกษาก็คือ สาระสําคัญของ

การพัฒนาปญญานัน่เอง (พระธรรมปฎก.2547: 8-9)  นอกจากนี ้หลกัพทุธธรรมยงัใหแนวคิดเกีย่วกับ

การสอน วิธกีารถายทอดความรูและประสบการณแกผูเรียน คุณธรรมของผูสอนและหนาที่ของสถาบัน

ทางสังคมไวอยางมากมาย ซึ่งครูอาจารยและสถาบนัการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางเพื่อการ

ประยกุตใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได 

การศึกษาตามทัศนะของพทุธศาสนาเกิดจากคําสอนทีว่า  มนุษยมีสวนประกอบทีสํ่าคัญ 2 

ประการคือ กาย(Physical) และจิต(Mind) ดังนัน้การศึกษาจึงเนนทีก่ารพัฒนาตนเองทัง้ทางกายและ

ทางจิต เพื่อทาํความเขาใจในสิ่งตางๆตามหลักวปิสสนา คือ  ความรูจริง เขาใจ สําเหนียก ปลอยวาง 
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ละความเปนตวักูของก ู มีความเปนอยูอยางฉลาด รูเทาทนัอารมณ ความคิด และธรรมชาติที่เปนจริง

ตามเหตุปจจยัทัง้นี้เพื่อเปนประโยชนทัง้แกตนเองและผูอ่ืน  เปนการศกึษานอกระบบที่ศึกษาไดตลอด 

เวลาตลอดชีวติโดยไมตองมรูีปแบบและไมข้ึนอยูกับสถานที่ เพราะการศึกษาที่แทจริงเปนการทาํความ 

เขาใจเรื่องกายและเรื่องจิต คือ  การรูจักตนเอง อานตัวเองออก บอกตวัเองได ใชตัวเองเปน  ตามหลัก 

ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ แลวเกิดการปลอยวางสันโดษ รูจักการใหอภัย ดํารงชวีิตอยางรูเทาทัน 

มีความสุจริตในวิชาชีพ   การศึกษาตามแนวทางของพทุธศาสนาจงึเปนการศึกษาตามหลกัไตรสิกขา 

ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา  โดยทําความเขาใจ ปฏิบัติ และเหน็ผลหรือเขาถึงธรรมดวยตนเอง  ผูอ่ืนไม

สามารถหยิบยื่นใหได เปาหมายเพื่อขัดเกลาและพัฒนาตนเอง   จงึตองมีการศึกษา ดานปริยัติ หรือ

ทฤษฎทีางวิชาการ จากนัน้เขาสู การปฏบัิติ หรือการพสูิจนทดลอง  ในที่สุดจะเขาถงึ ปฏิเวธ หรือ

ผลลัพธแหงการพิสูจนทดลอง (นิเทศ สนัน่นารี. 2547: 150-151)   

การสอน(Teaching) ตามทศันะของพุทธศาสนา หมายถึง  การถายทอดความรู การปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมตามหลกัไตรสิกขาหรือ “สิกขา 3”  ซึ่งเปนการเรียนรูเพื่อทาํความเขาใจและตระหนกั

ในเรื่องของศีล สมาธ ิปญญา  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางจริยธรรมและความฉลาดทางอารมณ

ใหแกผูที่ศึกษา  จุดเดนของการสอนในพทุธศาสนาอยูที่การเนนผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติ (Pragmatism) 

ผูที่ศึกษาและปฏิบัติจริงจึงจะเปนผูที่มีธรรมะอยางแทจริงตามหลักปริยัติ คือ  ศึกษาภาคทฤษฎี นาํไป

ปฏิบัติ และไดผลคือ ปฏิเวธในที่สุด  ซึ่งความรูจะเกิดจากกระบวนการสองดานใหญๆ คือ ปรโตโฆสะ

และ โยนิโสมนสิการ โดยปรโตโฆสะเปนการเรียนรูจากครูอาจารย ส่ิงแวดลอม และการถายทอดจาก

ผูอ่ืน  ขณะที่โยนิโสมนสิการเปนการคิดพิจารณาแยกแยะหาเหตุผลและนําไปสูความเขาใจดวยตนเอง 

สําหรับสถาบนัการศึกษานัน้ จะทาํหนาทีเ่ปนองคกรที่ถายทอดความรูทางวิชาการ  พัฒนาทั้งความรู 

คุณธรรมจริยธรรมอยางเปนระบบ  สวนจะไดผลมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสถาบันการศึกษานัน้ๆวาให

ความสาํคัญมากนอยเพยีงใด  ซึ่งโดยหลกัการแลวทกุสถาบันมีภารกิจในการสอนใหผูเรียนมีคุณสมบัติ

ทั้งสองดานคือ ความรูคูคุณธรรม (นิเทศ สนั่นนารี. 2547: 151-153)   

ส่ิงที่ตองตระหนักในการสอนก็คือ ในวชิาประเภทที่เกี่ยวของกับคุณคาในทางความประพฤติ

หรือการปฏิบัติ เชน วิชาศีลธรรม วิชาจริยธรรม เปนตน   การสอนที่จะไดผลดี นอกจากทาํใหเกิดความ

เขาใจแลวจะตองใหเกิดความรูสึกมองเหน็ถงึคุณคา ความสาํคัญ จนมีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะนําไป

ประพฤติปฏิบัติดวย  
4.2  สัมมาทฏิฐ ิ
การศึกษาที่แทจริงคือการพฒันาตนโดยมกีารพัฒนาปญญาเปนแกนกลาง เปนกระบวนการ 

ที่ดําเนินไปภายในตัวบุคคล แกนนาํของกระบวนการแหงการศึกษา ไดแก สัมมาทฏิฐิ ซึง่หมายถึง การ

เห็นชอบหรือเห็นถูกตองตามความเปนจริง  กลาวคือ เปนความเขาใจในสภาพของปญหา รูสาเหตทุี่จะ 

ตองจัดการแกไข รูจุดหมาย และแนวทางการปฏิบัติ  มีความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติ และ คานยิมที่
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ถูกตองดีงาม มองส่ิงทั้งหลายตามเหตุปจจัยสอดคลองกับความเปนจริงหรือตรงกบัสภาวะ  (พระธรรม

ปฎก. 2547: 9-14)   สัมมาทฏิฐิจึงเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติธรรมหรือเปนขั้นเริ่มตนในระบบการ 

ศึกษาตามหลกัการของพุทธศาสนา  เปนตวัยืนที่มีบทบาทอยูตลอดเวลาในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ

ตามแนวทางของการดําเนนิชีวิตที่ดีงามที่เรียกวา มรรค หรือมรรคาอันประเสริฐ   ยิ่งการดําเนินตาม

มรรคกาวหนาไปเทาใด สัมมาทิฏฐิกย็ิ่งแข็งกลาขึ้น  ดังนัน้ การสรางเสริมสัมมาทิฏฐิจึงเปนสิง่สาํคัญยิ่ง 

(พระธรรมปฎก. 2546: 613-616)      

โดยทัว่ไปบุคคลจะเรียนรูโดยอาศัยคําแนะนําสัง่สอนจากผูอ่ืน  กระบวนการฝกอบรมจะเริ่ม 

ตนดวยความเชื่อในรูปใดรูปหนึง่กอน ซึง่ทางพระพทุธศาสนาเรียกวา ศรัทธา  โดยศรัทธานี้อาจเปน

ความเชื่อเพราะพอใจในเหตผุลเบื้องตนของคําสอนนัน้หรือเชื่อในความมีเหตุผล ความนาไววางใจของ

ผูสอน จากนั้นจึงมีการรับฟงคําสอน การศกึษาอบรม เกดิความเขาใจเพิ่มพนูขึ้น มองเหน็เหตุผลทีถู่ก 

ตองดวยตนเองที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ  เมื่อความเขาใจเพิม่พูนและแจมชัดขึ้นตามลําดับดวยการลงมือ

ปฏิบัติหรือพิสูจนดวยประสบการณจนกลายเปนการเหน็ประจักษ  กน็ับไดวา ปญญาเจริญจนถงึขั้น

สัมมาญาณะ  ซึง่เปนขัน้ทีห่ลุดพนจากความเชื่อ(ศรัทธา) และพนจากความเขาใจดวยเหตุผล(ทิฐ)ิใดๆ

ทั้งสิน้ เปนขั้นสุดทางและเขาถึงจุดหมาย คือ ความหลุดพนเปนอิสระ ซึ่งเรียกวา สัมมาวิมุติ อาจเขียน

แสดงใหเขาใจงายไดดังนี ้(พระธรรมปฎก. 2546: 614-616) 
 

ศรัทธา            สัมมาทิฏฐ ิ              สัมมาญาณะ                          สัมมาวิมุติ 
 
 

ในกระบวนการนี้ เร่ิมแรกปญญาจะอยูในรูปแฝงหรือเปนตัวประกอบของศรัทธากอนแลวจงึ

เจริญขึ้นเปนลาํดับจนถงึขั้นสัมมาญานะ  ปญญาจึงเดนชัดบริสุทธิ์เปนตัวแท สวนศรทัธาจะไมเหลอือยู 

เพราะถูกปญญาแทนที่โดยสิ้นเชิง เมื่อถึงขั้นนี้ความหลดุพนจงึจะเกิดขึ้น   ศรัทธาในกระบวนธรรมนี้จงึ

เปนศรัทธาทีน่าํไปสูปญญาหรือเปนความเชื่อที่มีความเขาใจในเหตุผลเปนมูลฐาน  อยางไรก็ตามการ

พัฒนาปญญาหรอืความเจริญงอกงามของสัมมาทิฏฐิไมไดเร่ิมตนจากศรัทธาเพียงอยางเดยีวเนือ่งจาก

บุคคลบางคนสามารถสรางปญญาดวยตนเองได ดวยการรูจักคิด รูจักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและ

ตามเหตุปจจยัที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ  ซึ่งคนทัว่ไปที่เร่ิมตนดวยศรัทธาก็ตองอาศัยโยนโิสมนสกิาร

ของตนดวย เพราะศรัทธาเพียงอยางเดียวไมสามารถทาํใหปญญาเจริญถึงที่สุดได และศรัทธาที่ถกูตอง

ก็จะเชื่อมโยงหรือทําใหเกิดโยนิโสมนสกิาร  โดยนัยนี้จึงเขียนเปนแผนภาพไดใหมดังนี ้
 

         ศรัทธา 
     สัมมาทฏิฐ ิ             สัมมาญานะ             สัมมาวิมุติ 

        โยนิโสมนสิการ 
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สรุปไดวา ปจจัยที่สรางเสรมิใหเกิดสัมมาทิฏฐิมี 2 ประการคือ ศรทัธา หมายถึง การไวใจใน

ปญญาของผูอ่ืนหรืออาศัยปญญาของผูอ่ืนโดยผานการแนะนําสัง่สอนของเขา  ถือเปนการเริ่มตนจาก

ปจจัยภายนอก และโยนิโสมนสิการ หมายถงึ การรูจักคิด คิดเปน คิดถูกวิธีของตัวบุคคลนั้นเอง เปน

การเริ่มตนจากปจจัยภายใน  เนื่องจากศรัทธาไมไดเปนที่มาของความรูที่แทจริงเปนเพยีงคุณธรรมภาย 

ในที่เชื่อมโยงบุคคลกับปจจัยภายนอก ตัวปจจัยภายนอกที่เปนแหลงของความรูที่แทจริงคือ คนที่ชกัจูง

ใหเชื่อถือ เรียกวา ปรโตโฆสะ  ซึ่งนอกจากจะชวยใหเกดิศรัทธาทีท่ําใหเกิดสัมมาทฏิฐิโดยออมแลวยัง

อาจกระตุนใหบุคคลใชโยนิโสมนสิการไดโดยตรง  ดวยเหตุนี้ปจจยัแหงสัมมาทิฏฐิ จงึมี 2 ประการ คือ  

เสียงจากผูอ่ืนหรือปรโตโฆสะ และการรูจักคิดหรือโยนิโสมนสิการ ปจจยัทัง้ 2 ประการนี้จะสนับสนนุซึ่ง 

กันและกนั  ในบุคคลสามญัที่มีปญญาไมแกกลายอมตองอาศัยการชักจูงจากผูอ่ืนและคลอยไปตามคํา 

แนะนาํชักจงูที่ฉลาดไดงายแตก็จะตองฝกหัดใหสามารถใชความคิดอยางถูกวิธีดวยตนเองไดดวย สวน 

คนที่มีปญญาแกกลาที่รูจักใชโยนโิสมนสกิารไดดีกวาก็ตองอาศัยคําแนะนําที่ถกูตองเปนเครื่องนาํทาง

ในเบื้องตน ชวยสงเสริมใหกาวหนาไปไดรวดเร็วยิง่ขึ้นในระหวางการฝกอบรม 
4.3  ปจจัยภายนอกหรือวิธกีารแหงศรทัธา (ปรโตโฆสะ) : กัลยาณมติร 
สําหรับคนทั่วไปศรัทธาเปนธรรมขั้นตนที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาปญญา เพื่อใหมวีิถชีีวิตที่ดี

งามเปนอุปกรณชักนําใหเดนิหนาตอไป เมื่อใชถูกตองจะเปนการเริ่มตนที่ดีทําใหกาวหนาไปสูจุดหมาย

ไดผลรวดเร็วขึ้น  การขาดศรทัธาเปนอุปสรรคอยางหนึง่ทีจ่ะทาํใหหยุดชะงักไมกาวหนาไปในทิศทางที่

ตองการ  ศรัทธาในพุทธธรรมมีเหตุผลเปนฐานรองรับและมีปญญาคอยควบคุม จงึเปนธรรมสําคญัที่

ตองเนนใหมากวาตองเปนศรัทธาที่ถูกตองตามหลกัสัมมาทิฏฐิ คุณสมบัติและการทาํหนาที่ของศรัทธา

ตองสัมพนัธกบัปญญา ดังนี ้(พระธรรมปฎก. 2544: 239-250) 

1)  ศรัทธาตองประกอบไปดวยปญญา และนําไปสูปญญา 

2)  ศรัทธาเกื้อหนนุและนําไปสูปญญาโดยชวยใหปญญาไดมีจุดเริ่มตน เชน ไดฟงเรื่องหรือ

บุคคลแสดงสาระ  มีเหตุผลนาเชื่อถือหรือนาเลื่อมใสที่จะนําไปสูความจริงไดจึงเริ่มตนศึกษา  จากนั้น

จะชวยใหปญญามีเปาหมายและทิศทาง โดยเมื่อเกิดศรทัธาก็จะมุงหนาไปทางนัน้  ทายที่สุดจะชวยให

ปญญามีพลงัหรือชวยใหการพัฒนาปญญากาวไปอยางเขมแข็งคือ  เมือ่เกิดศรัทธากม็ีกําลงัใจ เพียร

พยายามศึกษาคนควาอยางจริงจัง 

ศรัทธาที่ถูกตองและนาํไปใชอยางถูกตองจะเชื่อมตอเขากับโยนิโสมนสิการ ซึง่ชักนาํใหเกิด

สัมมาทิฏฐิและเกิดประโยชนดังนี้ (พระธรรมปฎก. 2546: 727-728)   

1) ในขั้นศีล  ศรัทธาจะเปนหลกัชวยคุมศีลไว โดยเหนี่ยวรัง้จากความชั่วและทําใหมั่นคงใน

สุจริต  ศรัทธาเพื่อการนี้แมไมมีความคิดเหตุผลหรือไมประกอบดวยปญญาก็ใชประโยชนไดเปนอยางด ี

2)  ในขั้นสมาธิ   ศรัทธาจะชวยใหเกิดสมาธิไดทั้งในแงที่ทาํใหเกิดปติสุขแลวทําใหจติใจสงบ

มั่นคงและทําใหเกิดความเพยีรพยายาม แกลวกลาไมหวัน่กลัว จิตใจเขมแข็งมั่นคงแนวแน  
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3)  ในขั้นปญญา   ศรัทธาจะชวยใหเกิดปญญาโดยเริ่มจากสัมมาทิฏฐิในเบื้องตน  จากนั้น

ศรัทธาจะเชื่อมตอกับโยนิโสมนสิการใน 2 ลักษณะคือ อยางแรก เปนชองทางใหกัลยาณมิตรสามารถชี้ 

แนะการรูจักคิดคือ กระตุนใหคนผูนั้นเริ่มใชโยนโิสมนสกิาร  อยางที่สอง ศรัทธาชวยเตรียมพื้นหรือแนว 

ของเรื่องที่จะพิจารณาบางอยางไวสําหรับใหโยนิโสมนสิการนาํไปคิดอยางอิสระตอไป ศรัทธาเพื่อการนี ้

ตองเปนศรัทธาที่มกีารใชปญญา 

อยางไรก็ตาม แมศรัทธาจะเปนธรรมที่สําคัญในการพฒันาปญญาแตก็ยังไมใชแหลงความรู

ที่แทจริง    เปนเพยีงคุณธรรมภายในตวับคุคลที่เชื่อมโยงกับแหลงของความรู หรือคนที่ชกัจูงไปสูความ 

ถูกตองดีงาม  ซึ่งเปนปจจัยภายนอกทีเ่รียกวา ปรโตโฆสะ หมายถึง เสยีงจากผูอ่ืน ไดแก  คําบอกเลา 

คําแนะนาํสัง่สอน หรือการไดเรียนรูจากผูอ่ืน(Hearing or Learning from Others) เสียงจากผูอ่ืนนี้เปน

เสียงที่ดีงาม ที่บอกกลาวชีแ้จงความจริง มีเหตุผลและเปนประโยชน เกิดจากความรกัความปรารถนาดี 

มาจากแหลงที่ดีคือ คนดี คนมีปญญา คนมีคุณธรรม ที่ทาํหนาที่ชวยเหลือชกันาํสมัมาทิฎฐิใหกบัผูอ่ืน

ซึ่งเรียกวา กลัยาณมิตร  (พระธรรมปฎก. 2546: 622-623)   

กัลยาณมิตร  จึงหมายถงึ บุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่จะสัง่สอน แนะนาํ ชกัจูงหรือ

เปนตัวอยางใหผูอ่ืนดําเนนิไปในมรรคาแหงการฝกอบรมอยางถูกตอง ในระบบการศึกษากัลยาณมติร

จะมีความหมายครอบคลุมทั้งตัวบุคคลผูอบรมส่ังสอน เชน พอแม ครูอาจารย บุคคลตัวอยางผูประสบ

ความสาํเร็จ ส่ือมวลชน รวมไปถึงวิธกีารและอุบายตางๆในการสอน ตลอดจนการดาํเนนิการทุกอยางที่

ผูมีหนาที่ใหการศึกษาจะพงึจัดทํา เพื่อใหการศึกษาอบรมไดผลดีในกระบวนการพัฒนาปญญา 

พุทธศาสนาถอืวาความสัมพันธของผูสอนที่มีตอผูเรียนอยูในฐานะเปนกัลยาณมติรคือ เปน

ผูชวยเหลือแนะนําผูเรียนใหดําเนนิกาวหนาไปในมรรคาแหงการฝกอบรม องคคุณของกัลยาณมิตรหรือ  

กัลยาณมิตรธรรม เปนคณุธรรมสําคัญของครูอาจารยหรือเปนคุณสมบัติของมิตรหรือมิตรแททีค่บหา

หรือเขาหาแลวทาํใหเกิดความดีงามและความเจริญแกตน  เปนพื้นฐานเบื้องตนอนัสําคัญที่จะชวยให

ไดทั้งศีล ไดฟงเรื่องที่ดีงาม ไดบําเพ็ญเพยีร และไดปญญา  กัลยาณมิตรธรรมมี 7 ประการ ดังตอไปนี้  

(พระธรรมปฎก. 2544: 27,39 ; นิเทศ สนัน่นารี. 2547: 154 ; อําไพ สุจริตกุล. 2544: 242-243)   

1)  ปโย หรือ นารัก (Loveable)  หมายถงึ  การที่ครูอาจารยประพฤติตนใหเปนที่รัก เขาถงึ

จิตใจ สรางความสนทิสนมแกศิษยชวนใหอยากเขาไปปรึกษา พัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีสุขภาพจติดี 

สรางความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน 

2)  ครุ หรือ นาเคารพ (Respectable)  หมายถงึ  การทีค่รูอาจารยประพฤติตนเหมาะสมกับ

สถานภาพของตนเอง ทําใหศิษยเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนทีพ่ึ่งได รูสึกปลอดภัยเมื่อเขาหา 

3)  ภาวนีโย หรือ นาเจริญใจ นายกยอง (Adorable)  หมายถงึ  การที่ครูอาจารยมีความรู

และภูมิปญญาอยางแทจริง รวมทัง้เปนผูฝกฝนปรับปรุงตนอยูเสมอใหเจริญดวยความรูและเชี่ยวชาญ 

เปนตัวอยางทีก่ระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจ ควรคาแกการเอาอยาง ทําใหศิษยระลึกถงึดวยความภมูิใจ  
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4)  วัตตา หรือ รูจักพูดใหไดผล (Being a Counselor)  หมายถงึ  การที่ครูอาจารยมวีิธีการ

พูดอยางมีเหตผุล สามารถชีแ้จงใหศิษยเขาใจได มีความเพียรในการพร่ําสอน และมีความสามารถใน

การใหคําแนะนําตักเตือน เปนที่ปรึกษาไดดี 

5) วจนกัขะโม หรือ อดทนตอถอยคํา (Being Patient Listener)  หมายถึง  การที่ครูอาจารย 

มีความพรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาซักถาม คําเสนอแนะ และวพิากษวิจารณ โดยอดทนฟงไดไมเบื่อ  

6)  คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา หรือ กลาวชี้แจงเรื่องที่ลึกซึง้ได  (Able to Deliver Deep 

Discourses)  หมายถึง  การที่ครูอาจารยสามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอนใหเขาใจและใหเรียนรู

เร่ืองราวไดลึกซึ้งยิง่ขึ้นไปอีก  อีกทั้งสามารถเลือกรูปแบบและวิธีการสอนที่เหมาะกับผูเรียน 

7) โนจัฏฐาเน นิโยชเย หรือ ไมชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสยี (Never Exhorting Groundlessly)

หมายถงึ  การที่ครูอาจารยไมชักนาํศิษยในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย ไมสอนใหศิษย

เหยยีดหยามความแตกตางระหวางบุคคล เปนครูทีท่าํงานตามระบบแตมีความยืดหยุน 

ครูอาจารยทีม่กีัลยาณมิตรธรรมทั้ง 7 ประการดังกลาว  ยอมเปนครทูีป่ระเสริฐและเปนที่

เลื่อมใสศรัทธาของศิษย เนือ่งจากสามารถอบรมชักนาํศิษยไปในทางที่ดี    นอกจากการมกีัลยาณมิตร

ธรรมแลว การที่จะพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมของศิษยใหไดผล ครูอาจารยทกุคนจะตองวางตัวเปนแบบ 

อยางที่ดี ประพฤติปฏิบัติเชนเดียวกับที่สอนลูกศิษย และควรมีคุณสมบัติดังนี ้(ปซังขาวนอย. 2547: 23 

อางอิงจาก พระมหาลิขสิทธิ ์นิติสาโร. พฤติกรรมการสอนจริยศึกษาระดบัมัธยมศึกษา ) 

1)   มีความศรทัธาในความเปนครูอยางแทจริง 

2) มีวินยั จรรยา และมารยาทตามระเบียบที่ดีงามของคร ู

3) มีความรูในเร่ืองวิชาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พัฒนาการและการเรียนรูของบคุคล 

4) มีความรูความเขาใจในหลกัธรรมและเนื้อหาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบเปนอยางด ี

5) มีบุคลิกภาพและความประพฤติเหมาะสมสอดคลองไมขัดกับหลักธรรมหรือส่ิงที่สอน 

6) ยิ้มแยมแจมใส อัธยาศัยดี เปนกนัเองกับศิษย  

7) ยินดีชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกศิษยที่มาขอคําแนะนําตางๆ 

8) มีศิลปะและทกัษะในการฟง  มีความอดทนและยนิดีรับฟงปญหาของศิษย 
9) มีบุคลิกลักษณะดี  กระฉับกระเฉง และมองโลกในแงสรางสรรค 
 

จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวา ครูอาจารยเปนผูที่มีความสําคัญคือ เปน กลัยาณมิตร ของศิษย

เปนแหลงความรู เปนเสยีงแหงความถูกตองดีงาม ที่เรียกวา ปรโตโฆสะ ซึง่เปนปจจัยหรืออิทธิพลภาย 

นอกตัวบุคคลที่เปนสื่อเบื้องตนชักนําใหศิษยเกิดศรัทธาและโยนิโสมนสิการ นําไปสูสัมมาทิฎฐิ มคีวาม

ประพฤติและการปฏิบัติตนที่ดีงาม 
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4.4  ปจจัยภายในหรือวิธกีารแหงปญญา (โยนโิสมนสิการ) 
การพัฒนาสัมมาทิฏฐิในกระบวนการของการศึกษาก็คือ  การพัฒนาปญญา  ซึ่งหมายถงึ 

การเขาถงึความจริงของธรรมชาติจนสามารถลดละความเหน็แกตัวหรือความยึดมัน่ในตนเอง ไมถอืเอา

ตนเปนใหญ เอาใจไปไวกับส่ิงที่ดีที่สุด สูงที่สุด กรุณาทีสุ่ด (ประเวศ วะสี.2545: 95) การพัฒนาปญญา 

จะเริ่มตนจาก ปจจัยภายนอก คือ ความมีกลัยาณมิตรที่ทาํใหเกิดศรัทธากอน  เรียกวา  วิธกีารแหง

ศรัทธา  จากนั้นจงึกาวเขามาถงึขั้น ปจจยัภายใน โดยเริ่มจากการนาํความเขาใจตามแนวศรทัธาไป

เปนพืน้ฐานในการใชความคิดอยางอิสระดวย วิธกีารแหงปญญา  หรือเรียกวา โยนโิสมนสิการ 

(Analytical Reflection, Critical Reflection, Systematic Attention) (พระธรรมปฎก. 2547: 16-17) . 

โยนิโสมนสกิาร แปลตามรูปศัพทแลวหมายถึง การทําในใจโดยแยบคายหรือการใชความคิด 

อยางถูกวิธี เปนการรูจักมอง รูจักพิจารณาสิ่งตางๆตรงตามความเปนจริง คิดหาเหตผุล สืบถึงตนเคา 

แยกแยะปญหาหรือส่ิงนัน้ๆออกใหเห็นตามสภาวะและตามความสมัพนัธสืบทอดแหงปจจัย หนาที่ของ

โยนิโสมนสกิารคือ การสกัดไมใหอวิชชาและตัณหาเกิด เปนตัวนํากระบวนความคิดบริสุทธิ์ ทําใหเกิด

กุศลธรรม วางใจ วางทาที และปฏิบัติตอส่ิงนัน้ๆใหเหมาะสมหรือดีที่สุด (พระธรรมปฎก. 2547: 17;35)    

โยนิโสมนสกิาร จัดวาเปนองคประกอบฝายในเพราะมาจากปจจยัภายในตัวบุคคล  คนทีม่ี

โยนิโสมนสกิารจะมีการคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระบบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองส่ิงตางๆอยางผิวเผิน 

ทําใหมองเหน็ดานที่เปนประโยชน นาํมาใชสงเสริมความเจริญงอกงามใหกับตนเอง ผูอ่ืน และ สังคม 

เมื่อเปรียบเทยีบในกระบวนการพัฒนาปญญา  โยนโิสมนสิการอยูในระดับเหนือกวาวิธกีารแหงศรัทธา

หรือปรโตโฆสะ  เพราะเปนขั้นที่เร่ิมใชความคิดของตนอยางอิสระในการสรางปญญา  ทําใหบุคคล

สามารถชวยตนเองไดและนาํไปสูการดําเนินชวีิตที่ดีงาม ซึ่งเปนจุดหมายของพุทธธรรมอยางแทจริง 

(พระธรรมปฎก.2544 : 268) 

การรูจกัคิดหรือคิดเปน จึงเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งของการดําเนินชวีิตที่ดีงาม 

โดยในแงของการรับรู  ความคิดเปนศูนยรวมของขอมูลขาวสารทั้งหมดที่จะนาํไปปรุงแตงสรางสรรค

และใชการตางๆ สวนในแงของการกระทาํกรรม ความคิดเปนเปนจุดเริ่มตนที่จะนาํไปสูการแสดงออก

ทางกายวาจา ที่เรียกวา การพูดและการกระทํา   นอกจากนี้  ความคิดยังเปนจุดประสานเชื่อมตอ

ระหวางระบบการรับรูและระบบการกระทาํกรรม การคิดถูกตอง รูจักคิดหรือคิดเปน จงึเปนศูนยกลาง

บริหารการดาํเนินชวีิตที่ดีงามคือ มรรคหรือมรรคาอันประเสรฐิ   ดังนั้น โยนโิสมนสิการ จงึเปนองค

ธรรมสําคัญยิง่ในกระบวนการของการศึกษาหรือในการพัฒนาคน  (พระธรรมปฎก. 2547: 6-23) . 

การนาํเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติ เรียกวา  วธิีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ซึง่มีอยู 

10 วิธีคือ (พระธรรมปฎก. 2547: 39-127) . 

1)  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  คือ  วธิีคิดพิจารณาปรากฏการณที่เปนผลใหรูจักสภาวะที่

เปนจริงหรือพจิารณาปญหาหาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยที่สงผลสืบทอดกันมา 



    87 

2) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  คือ  วิธีคิดทีมุ่งใหมองและรูจักสิง่ทัง้หลายตามสภาวะ

ของมันเองอีกแบบหนึง่ 

3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ คือ วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดาหรือความเปนไปของสิง่ทัง้หลาย 

4) วิธีคิดแบบอริยสัจจ  คือ  วิธีคิดแบบแกปญหา ซึ่งเปนวิธีแหงการดับทุกข 

5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ คือ วิธีคิดใหสัมพนัธกนัระหวางหลกัการและความมุงหมาย 

6) วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก คือ  วิธีคิดพจิารณาใหเห็นครบทัง้สวนดีและสวนเสีย 

7) วิธีคิดแบบรูคุณคาแท คุณคาเทียม  คือ  วธิีคิดเกี่ยวกับคุณคาในการใชสอยหรือบริโภค 

8) วิธีคิดแบบเราคุณธรรม  คือ  วิธีคิดที่คิดถึงแตส่ิงที่ดีมีกุศล 

9) วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน คือ วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบันมสีติระลึกรูกับส่ิงที่เกิดขึ้น 

10) วธิีคิดแบบวิภัชชวาท  คือ  วิธีคิดโดยแยกแยะออกใหเหน็แตละแงครบทุกดาน 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทัง้10 วิธี สามารถสรุปไดเปน 2 ประเภทใหญๆคือ  

1)  โยนิโสมนสิการประเภทพัฒนาปญญาบริสุทธิ ์  มุงใหเกิดความรูแจงตามสภาวะคือ  รู

เขาใจ มองเหน็ตามความเปนจริง เนนทีก่ารขจัดอวิชชา มีลักษณะเปนการสองสวางทาํลายความมืด

หรือชําระลางสิ่งสกปรก ใหผลนําไปสูโลกตุตรสัมมาทิฏฐิ หรือ ความรูความเขาใจสอดคลองกับความ

เปนจริงแหงธรรมดา ซึ่งเปนขั้นสัจธรรม 

2)  โยนิโสมนสิการประเภทสรางเสริมคุณภาพจิต  มุงปลุกเราใหเกิดคุณธรรมหรือกศุลกรรม 

เนนที่การสกัดหรือขมตัณหา มีลักษณะเปนการเสริมสรางพลังหรือปริมาณฝายดมีากดขมหรือบังคับ

ฝายชั่วไว ใหผลชั่วคราว หรือเปนเครื่องตระเตรียมหนุนเสริมความพรอมและสรางนสัิยนําไปสูโลกยี

สัมมาทิฏฐิ หรือ การเห็นชอบตามทาํนองคลองธรรม ซึ่งเปนขั้นจริยธรรม 

จากที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวาโยนิโสมนสกิารเปนตวันาํที่ทาํใหการศึกษาเริ่มตน หรือเปน

แกนนาํของการพัฒนาปญญา ซึง่ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรยีนการสอนควรใสใจใหความสาํคัญดวย 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่จะกระตุนเราใหผูเรียนไดฝกฝนใชโยนิโสมนสิการอยูเสมอ อยาง

นอยในยามปกติก็ใหไดคุนกับโยนิโสมนสกิารแบบพืน้ฐานคือ วิธีคิดแบบสืบสาวสาเหตุปจจัยและวิธีคิด

แบบแยกสวนประกอบ เมื่อมีเหตุเร่ืองราวที่ตองพจิารณาก็โยงวธิีคิดสองแบบนัน้เขาไปเชื่อมตอกับวิธี

คิดแบบสามัญลักษณและวิธีคิดแบบแกปญหา  จากนัน้วิธีคิดแบบอืน่ๆก็จะเขามาใหบุคคลไดใชตาม

ชวงจงัหวะที่เหมาะสม แลวความเปนคนมีโยนโิสมนสิการจะเกิดตามมาเอง นาํใหการศึกษาดําเนนิไป

อยางถูกตองตามความหมายที่แทจริงของมัน การนําโยนิโสมนสิการไปใชในการเรียนการสอนยงัทําให

ผูเรียนมีความคิด มีทัศนะทีลึ่กซึ้งกวางไกล  มองเหน็ความสัมพันธอิงอาศัยกนัของสรรพสิ่ง  มองเห็น

ความเกิดมีและการดํารงอยูของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไมโดดเดี่ยวขาดลอย เกิดความรูความเขาใจชัดเจนตอ

ส่ิงทีพ่ิจารณาตลอดถึงสิ่งทั้งหลายที่เปนปจจัยเกี่ยวโยงกัน นอกจากนีย้ังทําใหเกิดความหยัง่รูความจริง

ถึงขั้นที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคตแิละบุคลิกภาพไดดวย เชน เกิดความหยัง่รูความจริงวา ชีวิต



    88 

ของคนเราจะเปนอยูดวยดีและมีความสุขที่แทจริงไดจะตองเกื้อกูลกนักับธรรมชาติและเพื่อนมนษุย  

ดังนัน้ คนที่มโียนิโสมนสิการยอมมองเหน็และหาแงที่เปนประโยชนมาใชในการพัฒนาสงเสริมความ

เจริญงอกงามของตนไดตลอดเวลาในทุกสถานการณของชีวิต  การหลอหลอมทัศนคติและคานิยม

ตางๆของเด็กเกิดจะขึ้นไดจากการมีโยนโิสมนสิการที่ชี้แนะโดยกัลยาณมิตร จึงควรถือเปนเรื่องสาํคัญ 

(พระธรรมปฎก. 2547: 123-129) 

สําหรับในวิชาชีพพยาบาล วธิีคิดแบบโยนิโสมนสกิารจะชวยใหพยาบาลมีความตั้งใจที่ดี  มี

เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจและการเลอืกกระทาํมากกวาการอางถงึกฎเกณฑระเบียบขอบังคับ คําสั่ง

แพทย และการปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทาํเปนประจํา (Routine Tasks)   พยาบาลที่มีวธิีคิดแบบโยนิโสมน 

สิการจะพัฒนาความสามารถในการตระหนักรูถงึสถานการณทําใหมองเหน็ทางเลือกของการแกปญหา 

ที่จะสงเสริมการหายและลดความทุกขใจของผูปวยลงได นาํไปสูการดแูลผูปวยอยางเอื้ออาทร  จึงควร

ปลูกฝงวธิีคิดแบบโยนิโสมนสิการใหกับบัณฑิตพยาบาลอยางตอเนือ่ง (สายใจ พวัพนัธ. 2546: 52) 
4.5  ไตรสิกขา  
กระบวนการของการศึกษาภายในตวับุคคลจะเริ่มตนและดําเนนิไปได ตองอาศัยการติดตอ

เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมและอิทธิพลภายนอกเปนแรงผลักดัน หรือเปนปจจัยกอตัว  ทําใหรูจักเลือก 

รูจักมอง รูจกัคิดพิจารณา เกิดสัมมาทิฏฐิและนาํไปสูการศึกษาที่ถกูตอง  เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเปนแกนนํา

และเปนฐานแลว กระบวนการแหงการศึกษาภายในตัวบุคคลก็จะดําเนินไปได  กระบวนการนี้แบงเปน 

3 ข้ันตอนใหญๆเรียกวา ไตรสิกขา หรือหลักแหงการศึกษา 3 ประการ โดยหลกัปฏิบัติทั้งหมดของพทุธ

ศาสนาจะรวมอยูในไตรสิกขา เพื่อการฝกฝนพัฒนาตนในการที่จะทํากรรมดียิ่งขึ้นไป   (พระธรรมปฎก.

2547: 123-129) 

คําวาไตรสกิขา หรือ สิกขา3 (The Threefold Training) หมายถงึ การศึกษา การฝกอบรม 

หรือหลักปฏิบัติสําหรับฝกอบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงาม ชวยในการพัฒนาฝกฝน

บุคคลใหดําเนนิชีวิตอยางมคีวามสุขและมีคุณคา  มีองคประกอบหรือวงจรยอยของการฝกฝนแบงเปน 

3 สวนที่ดําเนนิควบคูกนัไปตลอดเวลา  ดังนี ้ (พระธรรมปฎก. 2546: 600-613) 

อธิศีลสิกขา (ศีล) เปนการฝกอบรมในดานความประพฤติ ระเบยีบวินัย ใหมีความสุจริตทั้ง

กาย วาจา และอาชีวะ (Training in Higher Morality)  เพื่อเปนพืน้ฐานที่ดีสําหรับการพัฒนาคุณภาพ

จิตและการเจริญปญญา กลาวคือ เปนการฝกฝนตนเองใหมทีักษะดานวินยั เพื่อควบคุมความประพฤติ

ของตนเองใหเหมาะสม ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและสังคม สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดดี เปนประโยชนตอสังคม เอื้ออํานวยแกการมีชีวติที่ดีงามรวมกัน    วธิีการฝกอบรมดานความ

ประพฤติและระเบียบวนิัยนี้ ทําไดโดยการจดัสรรสภาพแวดลอมทัง้ทางวัตถุและทางสงัคมที่ปดกัน้

โอกาสในการทําชัว่และสงเสริมโอกาสในการทาํความด ีโดยวางหลักเกณฑ กฎขอบังคับเพื่อควบคุม

ความประพฤติของบุคคล จัดกิจกรรมสวนรวมที่สงเสริมการอยูรวมกันดวยดี  เปนตน 
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อธิจิตสิกขา (สมาธิ)   เปนการฝกอบรมทางจิตใจ ปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพจิต 

และรูจักใชความสามารถในกระบวนสมาธ ิ(Training in Higher Mentality or Mental Discipline)หรือ 

เปนการฝกฝนควบคุมความนึกคิดใหอยูในสภาพที่มัน่คงมีความดีงาม ประกอบดวยคุณธรรมตางๆเชน 

ความรัก ความเมตตากรุณา ความมนี้ําใจ มีสัมมาคารวะ ยอมรับและเหน็ความสําคัญของผูอ่ืนเปนตน  

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใหพรอมที่จะใชงานทางปญญาอยางไดผลดีที่สุด  วิธีฝกอบรมทางจติใจทํา

ไดโดยการหาวิธีการหรืออุปกรณที่จะชวยชักจูงจิตใจใหสงบ  ยึดมั่นในคุณธรรม  เราใจใหฝกใฝและมี

วิริยะอุตสาหะในการสรางความดงีาม รวมถึงการหาอุบายวธิีตางๆที่จะชวยสงเสริมคุณภาพจิตของคน 

เชน การสรางบรรยากาศในสถานที่อยูอาศัยหรือทีท่ํางานใหสดชืน่แจมใส มีความเมตตากรุณาชวนให

อยากทําแตความดี  การจัดกิจกรรมที่ปลุกเราคุณธรรม  การสงเสริมกําลังใจในการทําความดี การฝก

จิตใจใหเขมแข็งหนักแนนมัน่คงมีสมรรถภาพสูง และการมีอุดมคติ เปนตน 

อธิปญญาสกิขา (ปญญา)  เปนการฝกอบรมทางปญญาทีท่ําใหเกดิความรูแจง  สามารถ

ชําระจิตใหบริสุทธิห์ลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ (Training in Higher Wisdom)   กลาวคือ  เปนการ

มองดู รูจักและเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงหรือรูเทาทันธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลายที่ทาํ

ใหเปนอยู และกระทาํการตางๆดวยปญญา รูจกัวางใจ วางทาที ปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดอยางถูกตอง

เหมาะสมในทางที่เปนไปเพือ่แผขยายประโยชนสุข มีจิตใจผองใสไรทุกข เปนอิสระ และสดชื่นเบิกบาน    

วิธีการฝกอบรมทางปญญา ไดแก การฝกปรือความรู ความคิดทัง้ทางดานวชิาชพีและวิทยาการตางๆ

จากครูอาจารยที่เปนกัลยาณมิตรที่สามารถสรางศรัทธาและชี้แนะใหผูเรียนเปนคนรูจักคิดเองได ทําให

ผูเรียนมีความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม  มองโลกและชีวิตอยางรูเทาทัน  ดําเนินชวีิตดวยปญญา 

เปนผูมีการศึกษาที่ขัดเกลากเิลสและแกทุกขได สามารถทําประโยชนใหกับผูอ่ืนดวยจิตใจที่เปนสุข การ

ฝกอบรมในข้ันนี้เปนภารกิจของสถานศึกษาที่ตองฝกปรือบุคคลใหครบทั้ง 3 ระดับคือ ศีล สมาธ ิและ

ปญญา มิใชมุงแตปญญาอยางเดียว  เนื่องจากอธิปญญาเปนการศกึษาขัน้สูงสุด ซึ่งจะสาํเรจ็ไดตอง

อาศัยการศึกษา 2 ระดับแรกเปนพื้นฐาน  นอกจากนี้การศึกษาทัง้ 3 ข้ันทีก่ลาวมา ยงัเปนองคประกอบ

ที่สงเสริมซึง่กนัและกนั เมื่อฝกปรือทั้ง 3 ข้ัน จงึจะไดการศึกษาที่สมบูรณ 

การฝกฝนปรับปรุงตนใหทํากรรมดีตามหลักไตรสิกขา บุคคลจะตองฝกกายวาจา จิตใจ และ 

ปญญา ใหมชีวีิตที่กาวไปใน มรรค หรือ ทางดําเนนิของชีวิตหรือวถิีชีวติที่ถูกตองดงีาม   ซึง่เปนวถิีชีวิต

แหงการเรียนรูและการฝกฝนพัฒนาตน  มรรคกับไตรสิกขาจึงประสานเปนอันเดยีวกนั  อาจกลาวไดวา 

มรรคเปนระบบปฏิบัติธรรมทั้งหมดในแงเนื้อหา สวนไตรสิกขาเปนระบบปฏิบัติธรรมทั้งหมดในแงการ 

ใชงาน (พระธรรมปฎก. 2544: 17, 346)  มรรค จึงถือเปนประมวลหลกัความประพฤติปฏิบัติหรือระบบ

จริยธรรมทั้งหมดในพทุธศาสนา ที่ชวยใหการดําเนินชวีติมุงไปสูจุดหมายตามวถิีทางของกระบวนธรรม

ไดเปนผลสําเรจ็ เนื่องจากเปนตัวชวยกาํกบัใหบุคคลลดปญหาในการดําเนนิชีวิตลง โดยมีสัมมาทฏิฐิ

เปนแกนนาํ  
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มรรคหรือมรรคาอันประเสรฐิ มีองคประกอบ 8 ประการคือ (พระธรรมปฎก.2546: 600-613) 

1)  สัมมาทิฏฐ ิหรือ เหน็ชอบ (Right View or Right Understanding)  คือ  มีทัศนะ ความ

คิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมตางๆทีดี่งามถกูตอง มองส่ิงทั้งหลายตามเหตุปจจัย สอดคลองกับ

ความเปนจริงหรือตรงตามสภาวะ 

2)  สัมมาสงักปัปะ หรือ ดําริชอบ (Right Thought)  คือ  ความคิด ความดําริตริตรองหรอืคิด

การตางๆที่ไมเปนไปเพื่อเบยีดเบียนตนเองและผูอ่ืน แตเปนไปในทางทีส่รางสรรค เชน  ความคิดหวังดี

เสียสละ มเีมตตา ชวยเหลอืเกื้อกูลดวยความคิดทีบ่ริสุทธิ์  ไมเอนเอียงดวยความเห็นแกตัว หรือเคียด

แคนชิงชัง 

3)  สัมมาวาจา หรือ วาจาชอบ (Right Speech)  คือ  การพูดหรือการแสดงออกทางวาจาที่

สุจริต ไมโกหกหลอกลวง ไมสอเสียดใหรายปายสี ไมหยาบคาย ไมเหลวไหล แตสุภาพนุมนวล พูดจามี

เหตุผล ถกูกาลเทศะ 

4)  สัมมากัมมนัตะ หรือ กระทําชอบ (Right Action)  คือ  การกระทาํทีดี่งาม สุจริต เปนไป

ในทางที่สรางสรรค ชวยเหลอืเกื้อกูลกนั สรางสัมพันธภาพที่ดีงาม   

5)  สัมมาอาชวีะ  หรือ  เลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood)  คือ   การประกอบอาชพีทีสุ่จริต 

ไมหลอกลวงเพื่อผลประโยชนหรือกอความเดือดรอนเสียหายใหกับผูอ่ืน 

6)  สัมมาวายามะ หรือ พยายามชอบ (Right Effort)  คือ  การเพียรพยายามในทางที่ดีงาม 

ไดแก เพียรหลกีเวนปองกันสิง่ชั่วรายทีย่ังไมเกิด  เพยีรละเลิกกาํจัดสิ่งชั่วรายที่เกิดขึน้แลว  เพยีรสราง 

สรรคส่ิงที่ดีงามหรือกุศลทีย่งัไมเกิดใหเกิดขึ้น และเพียรสงเสริมส่ิงที่ดีงามหรือกุศลที่เกิดแลวใหเพิ่มพนู

เจริญงอกงามยิ่งขึ้น   

7)  สัมมาสต ิหรือ ระลึกชอบ (Right Mindfulness)  คือ  การมีสติกํากับตัว คุมใจไวใหอยูกับ

ส่ิงที่เกี่ยวของที่ตองทําในขณะนั้น หรือใจอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน  ไมหลงใหลเลื่อนลอย  ไมละเลยและ

ปลอยตัวเผอเรอ  โดยเฉพาะสติที่กาํกับทนัตอพฤติกรรมของรางกาย ความรูสึก สภาพจิตใจ และความ

นึกคิดของตน ไมปลอยใหอารมณที่เยายวนยั่วยุมาฉุดกระชากใหหลุดหลงเลื่อนลอยไป 

8)  สัมมาสมาธิ หรือ จิตมั่นชอบ (Right Concentration)  คือ  ความมจีิตตั้งมั่น จิตดําเนนิ

อยูในกิจหรือส่ิงทีก่ําหนดไดอยางสม่ําเสมอ แนวแนเปนอนัหนึ่งอนัเดียว สงบ ไมฟุงซาน ไมวอกแวก

หวัน่ไหว ไมขุนมัว นุมนวล ผอนคลาย ไมเครียดกระดาง ไมหดหูทอแท  พรอมที่จะใชงานทางปญญา

อยางไดผลดี 

มรรคมีองค 8 นี้  เปนทางสายเดียวทีม่ีองคประกอบ 8 ประการรวมกนั ผูปฏิบัติธรรมตองใช

องคทั้ง 8 ไปดวยกนัโดยตลอด เมื่อจัดหมวดหมูตามความสัมพันธกับไตรสิกขาซึ่งเปนการจัดแบงตาม 

ลําดับในกระบวนการปฏิบัติหรือการใชงานจริง จะแบงไดเปน 3 หมวดคือ  อธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา 

และ อธิปญญาสิกขา  ดังแสดงในภาพประกอบ 15 
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1)  อธิศีลสิกขา                        2)  อธิจิตตสิกขา                         3)   อธิปญญาสิกขา 

       สัมมาวาจา                                 สัมมาวายามะ                             สัมมาทิฏฐ ิ

       สัมมากมัมันตะ                           สัมมาสต ิ                                    สัมมาสังกปัปะ 

       สัมมาอาชีวะ                               สัมมาสมาธ ิ
 

 

ภาพประกอบ 15    ความสมัพันธระหวางมรรคมีองค 8 กับไตรสิกขา 

ที่มา:  พระธรรมปฎก. 2546.  พุทธธรรม ฉบับขยายความ. หนา 603. 
 

 

จะเหน็ไดวา  ไตรสิกขาเปนหลักธรรมสําหรบัพัฒนาชวีิตมนุษยหรือการเรียนรูของบคุคล  ซึ่ง

มีผูนํามาประยุกตใชในการวิจัยและการจดัการเรียนการสอนหลายทาน เชน สุมน อมรวิวัฒน (อางถงึ

ใน ทิศนา แขมมณี. 2546: 53-54) ไดประยุกตใชหลกัไตรสิกขาในการเรียนการสอน โดยจัดใหผูเรียน

ไดเรียนรูผานขั้นตอนของ ศีล สมาธ ิและปญญา ดังนี ้

1) ข้ันศีล  หมายถงึ  ข้ันที่ผูเรียนตองเรียนรู ตองควบคุมตนเองใหอยูในระเบียบวินยัทั้งกาย 

วาจา ใหอยูในสภาพเรียบรอยเปนปกติ  รางกายพรอมทีจ่ะเรียนรู 

2) ข้ันสมาธ ิ หมายถงึ  ข้ันที่ผูเรียนรวบรวมจิตใจ ความคิดใหแนวแนในจุดเดียว เร่ืองเดียว 

3) ข้ันปญญา  หมายถึง  ข้ันที่ผูเรียนใชสมาธิในการทาํความเขาใจในสิง่ที่เรียนจนเกดิการ

เรียนรูในเรื่องนั้นอยางถูกตองตรงความเปนจริง 

 จากการศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ดังทีก่ลาวมา 

แลวขางตน สามารถสรุปความสัมพันธระหวางการศกึษากับการมีชีวิตที่ดีงาม ไดวา กระบวนการ

ของการศึกษาหรือพัฒนาคนใหเกิดพฤติกรรมที่ดี มีจิตใจงาม และมีปญญาทีห่ลุดพนเปนอิสระ จะตอง 

ฝกอบรมบุคคลทั้ง 3 ดานซึ่งก็คือ ไตรสกิขา  ไดแก การฝกฝนพัฒนาระเบียบวนิัย ความสุจริตของกาย 

วาจาที่เรียกวา ศลี หรือความสัมพนัธที่ถูกตองระหวางตวับุคคลกับเพือ่นมนษุยและสิ่งแวดลอม พรอม

ทั้งฝกอบรมพฒันาจิตใจใหประณีต มีคุณภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดีที่เรียกวา สมาธิ หรือการมีจิตสงบ 

ไมกําเริบดวยความโลภ โกรธ หลง   สงผลใหสามารถฝกฝนพัฒนาปญญาใหเกิดความรูความเขาใจใน

ธรรมดาแหงเหตุปจจัยจนบรรลุถึงปรีชาญาณที่เรียกวา ปญญา หรือการเขาถงึความจริงละคลายความ 

เห็นแกตัว   แกนนําที่สําคัญของการศึกษาอบรมคือ การคิดชอบ เหน็ชอบหรือ สัมมาทิฏฐิ  ซึ่งเกิดจาก

ปจจัย 2 ประการคือ ปจจยัภายนอก หรือ วิธกีารแหงศรัทธา ซึง่เปนอิทธพิลของสภาพแวดลอมที่ดี

เรียกวา ปรโตโฆสะ โดยเฉพาะกัลยาณมิตร  อีกประการหนึ่งก็คือ ปจจัยภายใน หรือ วิธกีารแหง

ปญญา คือ การรูจักคิด รูจักทําใจ ที่เรียกวา โยนิโสมนสกิาร  ดังแสดงในภาพประกอบ 16 
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ภาพประกอบ 16       ความสัมพันธระหวางการศึกษากบัการมีชีวิตทีดี่ 

        ที่มา:  พระธรรมปฎก. 2546.  พทุธธรรม ฉบับขยายความ. หนา  924 
 
 

4.6  พรหมวหิาร 4 
หลักธรรมสําคญัในพทุธศาสนาอีกประการหนึง่ที่ใชปลูกฝงคุณธรรมพืน้ฐานและเปนหลักใน

การปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเปนวัฒนธรรมหรือวถิชีีวิตของคนในสังคมไทย ไดแก  พรหมวิหาร 4

ซึ่งเปนหลักธรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติประจําใจ 4 ประการ ไดแก  เมตตา กรณุา มทุิตา และ อุเบกขา 

เปนคําสอนทีน่ําไปสูคุณธรรมดานความมีน้ําใจหรือการเอื้อเฟอเผื่อแผพรอมที่จะชวยเหลือกนัซึ่งมนุษย 

พึงมเีพื่อพัฒนาทัง้ตนเองและผูอ่ืน (วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี. 2546: 24-26.)  โดยเฉพาะอยางยิง่ใน

วิชาชพีการพยาบาลซึง่ตองตดิตอสัมพันธกบัผูรับบริการ/ผูปวยอยูตลอดเวลา   คุณธรรมที่สังคมมกัจะ

คาดหวงัเสมอก็คือ ความมีเมตตากรุณาของพยาบาลในการปฏิบัติตอผูปวยซึง่เปนคนที่มีความทุกข

หรือมีความเดอืดรอน   ดังนัน้ จงึตองเพิ่มพูน ปลูกฝงคุณธรรมในดานนี้ใหกับพยาบาลหรือผูทีจ่ะเปน

พยาบาลอยางสม่ําเสมอ (พระพรหมคุณาภรณ. 2547: 51)  หลักคาํสอนในพรหมวหิาร 4 จะสงเสริมให

พยาบาลมพีฤติกรรมอันดีงามปฏิบัติการดูแลชวยเหลือผูปวยดวยจิตใจที่เปยมดวยเมตตากรุณา อีกทั้ง

ยังเปนปญญาสําหรับพยาบาล เพราะจะทาํใหพยาบาลมีความเขาใจในสภาพของสิ่งทัง้ปวงตามความ

เปนจริง (ทัศนยี ทองประทีป. 2545 :55)  

พรหมวหิาร 4   แปลวา  ธรรมประจําใจ หรือเปนที่อยูของใจของผูเปนเหมือนพรหม  ซึ่งใน 

ทางพทุธศาสนาหมายถงึ ผูประเสริฐหรือผูที่มีความยิง่ใหญของจิตใจ  ใจที่ประเสริฐจะอยูในหลักธรรม 

4 ประการคือ (พระพรหมคุณาภรณ. 2547: 51-62) 

เมตตา (Loving-kindness; Friendliness; Goodwill)  มาจากศัพทคําวา เมตติ หรือ ไมตรี 

หมายถงึ ความเปนมิตร ความรัก ความปรารถนาดีอยากใหคนอืน่เปนสุข หรือมีความเอื้ออาทรตอกัน 

เปนสภาพจิตที่สูงสงพนไปจากความเห็นแกตัว จึงเปนหลักธรรมของศาสนาตางๆเพราะเปนคุณธรรมที ่

คํ้าจุนโลก มีคุณคากอใหเกดิความสัมพันธอยางเกื้อกูลในการอยูรวมกัน เปนธรรมพื้นฐานขัน้ตนในการ

ปจจัยของสัมมาทิฏฐิ                      กระบวนการของการศึกษา (ไตรสิกขา)                          ชีวติที่ดีงาม(มรรค) 
                สงัคม        จติใจ          ปญญา                       สัมมาวาจา 
    ปรโตโฆสะที่ดี          อธิศีล            อธิศีล               อธิศีล สราง           สัมมากัมมันตะ 

                               สัมมาอาชีวะ 

                                  สัมมาวายามะ 

สัมมาทิฏฐิ  อธิจิต    อธิจิต         อธิจิต สราง            สัมมาสติ 

                  สัมมาสมาธิ 

    โยนิโสมนสิการ                                    สัมมาทิฏฐิ 

                อธิปญญา   อธิปญญา      อธิปญญา สราง            สัมมาสังกัปปะ 
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สรางความสัมพันธระหวางบคุคล ทําใหมองกนัในแงดี หวังดีตอกนั ไมยึดเอาความเห็นแกตัวหรือความ

เกลียดชังเปนที่ต้ัง ชวยพัฒนาจิตใจใหมีความดงีามออนโยน มีน้าํใจ มีการแสดงออกที่เหมาะสม ทําให

คุณภาพชีวิตของทัง้ผูที่มีความเมตตาและผูที่รับความเมตตาสูงขึ้น  บุคคลยิ่งมีความเมตตา จิตใจกย็ิ่ง

มีอิสระเพราะเบาบางจากความเห็นแกตัว เมตตาจึงเปนคณุธรรมที่ควรปฏิบัติตอบุคคลอื่นในยามที่เขา

ปกติดี อุปสรรคที่จะทาํใหความเมตตาไมเกิดขึ้นคือ ความโกรธ ความเกลียด และความกลวั  การเจริญ 

สติ เจริญสมาธิ และเจริญปญญาจะทาํใหเมตตาเกิดขึ้นโดยงาย เนื่องจากจิตใจสงบ มีความเปนอิสระ 

มีความสุข เกดิไมตรีจิตอันไพศาล จงึอยากใหผูอ่ืนประสบความสุขบาง (ประเวศ วะสี. 2545:71,148-

150; ทัศนยี ทองประทีป. 2545: 56-57; วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี. 2546: 37-38)    พยาบาลทีม่ีจิต

เมตตาจะแสดงออกทางกายวาจาดวยความออนโยนนุมนวล มีไมตรีจิตในการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล

ตอผูปวย รวมทั้งไมเบยีดเบยีนตนเองและผูอ่ืนใหเดือดรอน  ดังนัน้ พยาบาลจงึควรตรวจสอบความคิด

และการกระทาํของตนอยูเสมอ (ทัศนยี ทองประทีป. 2545: 57) 

กรุณา (Compassion; Pity)  หมายถงึ  การพลอยมีใจหวั่นไหว เหน็อกเหน็ใจเมื่อเหน็คนอืน่

เดือดรอนเปนทุกข ตองการปลดเปลื้องหรือหาทางชวยเหลือใหเขาพนทุกข กรุณาเปนคุณธรรมที่เกิดขึ้น

ไดงายหากมีจติเมตตานํามากอน คําวาเมตตากรุณาจึงมักใชคูกัน  ซึง่อาชีพแพทยและพยาบาลตองใช

กรุณามาก โดยมีเมตตายนืพื้นตลอดเวลา เชน เมื่อมีผูปวยมาหาแมจะยังไมทราบวาเจ็บปวยเปนอะไร 

พยาบาลกม็ีความเมตตาคือมีความเปนมติร สวนกรุณาใชเมื่อเขาเปนทุกขจากการเจ็บปวย  อุปสรรคที่

ทําใหกรุณาไมเกิดขึ้นคือ ความคิดเบียดเบยีนและความเศราเสียใจ โดยความคิดเบยีดเบียนเปนความ 

รูสึกสะใจ สมน้ําหนาทีเ่หน็ผูอ่ืนมีความเดอืดรอน โดยเฉพาะศัตรูหรือคนที่ไมคอยชอบหนา  สวนความ

เศราเสียใจจะทําใหจิตใจหดหูความกรุณาจึงไมเกิดขึ้น    ในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลในแตละวัน 

มักจะพบผูปวยที่มีความทุกขทรมานจากความเจ็บปวดหรือความรนุแรงของโรค พยาบาลที่มีจิตกรุณา

จะแสดงออกโดยการกระตือรือรนเอาใจใส และเต็มใจใหความชวยเหลอืเพื่อบรรเทาอาการและความ

ไมสุขสบายใหกับผูปวย (พระพรหมคุณาภรณ. 2547: 54; ทัศนีย ทองประทีป. 2545: 58-59) 

มุทิตา (Sympathetic Joy)  หมายถึง การพลอยยนิดี มคีวามปติดวยเมื่อผูอ่ืนประสบความ 

สุขความสําเรจ็ทําในสิ่งที่ถกูตองดีงามหรือเจริญกาวหนา  การที่จะเจริญมุทิตาจิตบคุคลตองมีเมตตาที่

มากพอทาํใหมีจิตพลอยยนิดีกับความสุข ความสาํเร็จของผูอ่ืน  อุปสรรคสําคัญที่ทาํใหมทุิตาไมเกิดขึ้น

คือ ความริษยาซ่ึงเปนความรูสึกหรือกิเลสที่อยูระหวางความโกรธกับความโลภที่ไมตองการเห็นบุคคล

อ่ืนดีกวาหรือประสบความสําเร็จมากกวา จงึไมสามารถแสดงความยินดีได แตจะแสดงความไมชอบใจ 

ไมพอใจแทน  การแสดงออกถึงมทุิตาจิตของพยาบาลในการปฏิบัติหนาที่คือ  การมีจติแชมชื่นเบิกบาน 

ยินดี เมื่อเหน็ผูปวยมีอาการดีข้ึนหรือหายจากโรคภัยไขเจ็บไดกลับไปใชชีวติกับครอบครัวตามปกติ รวม

ไปถึงการสงเสริมสนับสนนุใหผูปวยประสบความสาํเร็จในการดูแลตนเองและฟนฟูสุขภาพเพื่อใหหาย

จากการเจ็บปวยอีกดวย (พระพรหมคุณาภรณ. 2547: 55 ; ทัศนีย ทองประทีป. 2545: 59-60) 
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อุเบกขา (Equanimity) หมายถงึ  การวางใจเปนกลาง ใหความเสมอภาคกับทุกคนไมเลือก

ที่รักมักที่ชงั มองตามความเปนจริงตอการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือรายตามเหตุและปจจัยหรือเปนการ

วางเฉยในสถานการณที่บุคคลจะตองรับผิดชอบตอตัวเองและการกระทําของตน โดยไมเขาไปกาวกาย

แทรกแซงใหเสียธรรมแตคอยดูอยูใกลๆพรอมที่จะเขาไปชวยแกไขสถานการณ เพื่อทีจ่ะใหคนนัน้รับผิด 

ชอบตอตัวธรรม ตัวหลักการ และกฎเกณฑ โดยตวัเราคอยดูแลเพื่อใหเกิดความเทีย่งธรรม  ซึ่งตางจาก

การเฉยชา   อุเบกขาเปนจึงธรรมขอที่ยากที่สุดในพรหมวิหาร 4  เพราะตองรูวาเวลาใดจะวางเฉย และ

จะวางเฉยอยางไรจึงจะทาํใหเกิดความถกูตองชอบธรรม ไมหวัน่ไหวไมเอนเอียง ดังนัน้จึงตองมีปญญา

(Wisdom) คือ การรูจริงในสภาพธรรมของสิ่งทัง้ปวงทีเ่กดิขึ้นจากเหตุและปจจัย   อุปสรรคของอุเบกขา

คือ อคติ 4 ไดแก ความลําเอียงเพราะรัก เพราะชงั เพราะชอบ และเพราะหลง  ในการปฏบัิติหนาที่ของ

พยาบาลจะตองใชคุณธรรมอุเบกขา  เมื่อไดพบเหน็สิ่งที่เปนความเจรญิหรือความเสื่อมทั้งของตนเอง

และผูอ่ืน เพื่อประคับประคองจิตใจไมใหดีใจหรือเสียใจมากเกินไป หากพยาบาลไดปฏิบัติหนาที่โดยใช

ความรูความสามารถอยางเต็มกําลังแลว ไมวาผลจะเปนอยางไรตองยอมรับวาทุกอยางดาํเนนิไปตาม

เหตุและปจจัย ไมมีใครสามารถฝาฝนกฎธรรมชาติได   พยาบาลจงึจะมีจิตใจที่มัน่คง ไมหวั่นไหวเมื่อ

เผชิญกับการเสียชีวิตของของผูปวยบางราย ไมทะนงตนเมื่อประสบผลสําเร็จในการดูแลผูปวย อันเปน

ที่มาของความประมาทไมพฒันาตนเองอยางตอเนื่องได  (พระพรหมคุณาภรณ. 2547: 57-59; ทศันีย 

ทองประทีป. 2545: 60-61; พระธรรมปฎก. 2546: 753-754 )  

การเจริญพรหมวิหาร 4 จะตองปฏิบัติใหครบชุดทุกดานจึงจะมีดุลยภาพ เนื่องจากหลักธรรม 

ในพทุธศาสนาจะมองสภาพตางๆแบบองครวม (Holistic) (พระพรหมคุณาภรณ.2547: 25) การปฏิบัติ 

งานในวิชาชพีพยาบาลจงึตองพิจารณาวาในกรณีใดจะใชเมตตา กรุณา หรือมทุิตา โดยมีอุเบกขาเปน

ตัวกํากับ ซึง่จะสงผลใหความสัมพนัธระหวางพยาบาลกบัผูปวยอยูในขอบเขตของคุณธรรม คือมีความ 

ถูกตองและดีงาม  
พรหมวหิาร 4 กับการดูแลอยางเอ้ืออาทรในวิชาชพีพยาบาล 
จากความหมายของพรหมวหิาร 4 ดังไดกลาวมาแลว จะเหน็ไดวาเปนพทุธธรรมทีป่ระกอบ

ไปดวยหลักปฏิบัติทั้งในดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัในการคิดที่เรียกวา มโนกรรม และมีแนว 

ทางในการปฏบัิติดีทั้งกาย วาจา ใจ (ทัศนยี ทองประทีป. 2545: 66) จงึเปนธรรมที่ควรพัฒนาใหเกดิขึ้น

ในวิชาชีพพยาบาล  เนื่องจากเปนงานบริการสังคมเกีย่วกับสุขภาพและการเจ็บปวย   ซึง่การเผชิญกับ

ความเจ็บและความตายเปนเรื่องที่บีบค้ันมนุษยใหเกิดความทกุขอยางแสนสาหัส  โดยเฉพาะในสงัคม

ปจจุบันที่เนนความเปนปจเจกนิยมยึดเงินเปนสําคัญ มนุษยจะทอดทิง้กนัและมีความอางวางเดียวดาย  

ความเจ็บและความตายจึงยิง่เปนความทุกขทรมานมากขึ้น  ดังนัน้  ถามีเพื่อนรวมทกุขและมีผูใหการ

ดูแลที่เอื้ออาทร ชวยเหลือเกือ้กูล ความทกุขแสนสาหัสนีจ้ะเบาบางลงหรือถึงกับหมดไป (ประเวศ วะสี.

2545:171)   ในการปฏิบัติงานบนหอผูปวย พยาบาลตองทาํงานอยางใกลชิดกับผูปวยและญาต ิจงึมี
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ความจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองเจริญพรหมวหิาร 4 เพื่อพฒันาความมีน้าํใจและมนษุยสัมพนัธ สงผลให

ปฏิบัติการดูแลชวยเหลือผูปวยอยางเอื้ออาทร มีจิตใจสุขุมเยือกเยน็ เปนธรรม พยาบาลที่มพีรหมวิหาร 

4 เปนคุณธรรมประจําใจยอมเปนที่ศรัทธาและยอมรับนบัถือจากผูปวยหรือผูรับบริการ   

การนาํพรหมวหิาร 4 มาเปนแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาพยาบาล 

เพื่อใหบริการสุขภาพและดูแลผูปวยอยางเอื้ออาทรตามความคาดหวงัของสังคม  จึงเปนทางเลือกอีก

ประการหนึ่งทีผู่วิจัยสนใจนาํมาพฒันาการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้   ซึง่ผูวิจยัไดทําการสังเคราะห

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามหลักพรหมวิหาร 4  เปรียบเทียบกับพฤตกิรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรตามแนวคิดทฤษฎีตางๆทางการพยาบาล  จากการทบทวนวรรณกรรมที่ไดกลาว

มาแลวในขางตน  พบวา มคีวามสัมพันธสอดคลองกันดังแสดงไวในตาราง 6 

 
ตาราง 6   ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามหลักพรหมวหิาร 4  

       กับคุณลักษณะของการดูแลอยางเอือ้อาทรตามแนวคิดทฤษฎีตางๆทางการพยาบาล   

 
หลักธรรม 

พรหมวิหาร 4 
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 
ของพยาบาลตามหลักพรหมวิหาร 4 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ 

เมตตาหรือความรัก   

•  ความเปนมิตร    ตอนรับดวยการยิม้แยมแจมใส 1) การมีเมตตากรุณา 

•  ความมีไมตรีจิต  พูดจาไพเราะ ใชถอยคําที่สุภาพ    “                                       “  

•  ความมีน้ําใจ  เอือ้เฟอ เสนอตัวเพื่อชวยเหลอื   “                                       “  

•  ความปรารถนาใหผูอื่น  ต้ังใจฟงเมื่อไดรับการบอกเลาหรือซักถาม   “                                       “  
       มีความสุข  ไมหงุดหงิด โมโหเมื่อใหบริการ   “                                       “  

•  ความไมเห็นแกตัว  ยินดีตอบคําถามและใหคําแนะนํา 4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจ 

  เปนสือ่กลางระหวางผูปวยและญาติ   “                                       “  
  กระตือรือรนในการใหบริการ   “                                       “  
  ใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสมกับบุคคล 5) การยอมรับในความเปนบุคคล   

กรุณาหรือความสงสาร   

•  ความปรารถนาใหผูอื่น  ดูแลชวยเหลอือยางมีความรูและทักษะ 2) การมีความรู/ทักษะทางวิชาชีพ  

        พนทกุข   เฝาสังเกตติดตามอาการอยางใกลชิด   “                                       “  

•  ความเห็นอกเห็นใจ  ดูแลชวยเหลอืดวยความออนโยน นุมนวล 1) การมีเมตตากรุณา 

•  ความไมคิดเบียดเบียน   ดูแลชวยเหลอืในการทํากิจกรรมตางๆ  

          โดยเฉพาะในผูที่ชวยเหลอืตนเองไมได 
  “                                       “  
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ตาราง 6   (ตอ) 

 

หลักธรรม 
พรหมวิหาร 4 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 
ของพยาบาลตามหลักพรหมวิหาร 4 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ 

กรุณาหรือความสงสาร  ชวยเหลอืเพ่ือบรรเทาความไมสุขสบาย 1) การมีเมตตากรุณา 

(ตอ)  สัมผัสและใหกําลงัใจ     “                      “  

•  การละไดซึ่งโทสะ  ไมถือโกรธเมื่อผูปวยแสดงอารมณตางๆ   “                        “  
  พูดจาไตถามทุกขสุข 4) การสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจ 
  เอาใสใจ ตรวจเยีย่มอยางสมํ่าเสมอ   “                                       “  
  สนใจและใหเวลาเมื่อไดรับการรองขอ   “                                       “  
  รับฟงปญหาอยางตั้งใจ   “                                       “  
   ใหขอมูลการดูแลรักษาแกผูปวยและญาติ   “                                       “  
  ใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในการตัดสินใจ 6) การสงเสริมสขุภาพแบบองครวม 

  เคารพในความเชื่อและสิ่งที่ผูปวยยดึถือศรัทธา   “                                       “  

มุทิตาหรือความยินดี   

•  ความพลอยยินดีในความ 

สุขและความสําเร็จของ

ผูอื่น 

 แสดงความชื่นชมยินดีเมื่อผูปวยหายจากการปวย  7) การสงเสริมความสามารถในการ 

      ดูแลตนเอง 

•  การสงเสริมสนบัสนุนให  ใหกําลังใจในการดูแลรักษาสุขภาพ   “                                       “  
     ประสบความสุข  ความ   ใหคําแนะนําในการสงเสริมฟนฟูสุขภาพ   “                                       “  
    สําเร็จ และเจริญกาวหนา  ชื่นชมเมื่อผูปวยและญาติประสบความสําเร็จ 

          ในการดูแลรักษาสุขภาพ 
  “                                       “  

อุเบกขาหรือความ 
  เปนกลาง 

  

•  การวางใจเปนกลาง  ปฏิบัติการพยาบาลบนพื้นฐานของความถูกตอง 3) การยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่ 

•  การวางจิตเรียบสงบ          ตามหลักจริยธรรม  

•  การรักษากฎเกณฑและ  รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย   “                                       “  
      รักษาธรรม    ตัดสินใจในเหตุการณตางๆดวยวิจารณญาณ   “                                       “  

•  การรักษาความถูกตอง  ปฏิบัติงานดวยจิตใจม่ันคงเมื่อผูปวยอาการทรุดลง   “                                       “  
          หรือเสียชีวิต  
  ใหบริการตอทุกคนอยางเสมอภาคกัน ไมมีอคติ 5) การยอมรับในความเปนบุคคล   
  เคารพในความเปนบุคคลของผูปวย   “                                       “  
   เคารพในความคิดและการตัดสินใจของผูปวย   “                                       “  
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จากการศึกษาทบทวนเกี่ยวกบัหลักพุทธธรรมเพื่อเชื่อมโยงเขาสูรูปแบบการจัดเรียนการสอน

เพื่อปลูกฝงการดูแลอยางเอือ้อาทรสําหรับนักศึกษาพยาบาล  สามารถสรุปสาระสําคญัเพื่อนาํไปสูการ

สังเคราะหสาระการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนการสอนของรปูแบบ ดังแสดงในตาราง 7 และ

ภาพประกอบ 15,16 

 

ตาราง 7    สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับหลกัพทุธธรรมเพื่อเชือ่มโยงเขาสูรูปแบบการจัดเรียนการสอน 

  

สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมที่จะนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอน 

 

 การศึกษาหรือกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม มุงเนนการพัฒนาตนเองทั้งทางกาย ใจ และ

ปญญาตามหลกัไตรสิกขา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ คดิเปน คิดชอบ รูแจงหรือเกิดปญญา นําไปสูการ

ประพฤติปฏบิตัิตนที่ดีงาม ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่ตองเขาถึงธรรมดวยตนเองผูอื่นไมสามารถหยิบยื่นใหได 

  ไตรสิกขา เปนหลักธรรมที่ใชฝกอบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงาม  ชวยพัฒนาบุคคลให

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณคา โดยผูเรียนจะตองผานกระบวนการศึกษาทั้งทางดานปริยัติ ปฏิบัติ 

และ ปฏิเวธ  ซึ่งก็คือการเรียนรูทางทฤษฎีหรือหลักการ  นาํไปปฏบิัติหรือพิสูจนทดลอง  และ เกิดผลลัพธแหง

การเชื่อมโยงการเรียนรูกับการปฏิบัติ  

  ความรูและปญญาที่เกิดจากกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนมาจาก 2 แหลงใหญๆ ไดแก ปจจยัภายนอก หรือ 

ปรโตโฆสะ คอื การเรียนรูจากครูอาจารย ส่ิงแวดลอม หรือการถายทอดจากผูอื่นซึ่งเปน กัลยาณมิตร  และ 

ปจจัยภายใน หรือ โยนิโสมนสิการ คือ การคิดพิจารณาแยกแยะ ไตรตรอง หาเหตุผล เพื่อนําไปสูการเรียนรู

และทําความเขาใจดวยตนเอง 

  ไตรสิกขา  มีองคประกอบที่สัมพันธกัน 3 ประการ คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  โดย 

    ศีล   เปนการพัฒนากาย วาจา หรือ พฤติกรรมใหมีความเคยชินที่ดี มรีะเบียบวินัย เกื้อกูลสัมพันธกบัสังคม 

              ส่ิงแวดลอม  เปนฐานทําใหมีสภาพจิตใจที่ดีงาม มคีวามสุข และสรางสรรคใหเกิดปญญา 

   สมาธิ เปนการพัฒนาจิตใจหรือการสรางเสริมคุณภาพจติใหอยูในสภาพที่มั่นคง มีความดีงามมีคุณธรรม เชน 

              จิตทีม่ีความรัก มคีวามเมตตากรุณา  เนื่องจากจิตเปนตัวชี้นําพฤติกรรม  จิตที่มสีมาธิ คอื จิตทีส่งบ ม ี

              ความตั้งใจแนวแน ไมวาวุนละลาละลัง สับสน จะสงเสริมใหเกิดปญญา 

   ปญญา  เปนการพัฒนาปญญา หรือ การเขาถึงความจริง รูแจง มีจิตผองใสไรทุกข ละคลายความเห็นแกตัว 

              หลุดพนเปนอิสระ  และกระทําการตางๆใหเกิดประโยชนตอตนเองและเพื่อนมนุษย  

  พรหมวิหาร 4  เปนหลักธรรมที่ใชปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐานประจําใจ 4 ประการ ไดแก  เมตตา กรุณา 

มุทิตา และ อเุบกขา  ซึ่งเปนคุณธรรมที่สงเสริมใหเกิดความมีน้ําใจ  ความเอื้ออาทรตอกัน  พรอมที่จะ

ชวยเหลือกัน  เพื่อพฒันาทั้งตนเองและผูอื่น  
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ภาพประกอบ 17    การสังเคราะห สาระการเรียนการสอน และ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

       การจัดการเรียนการสอน  

สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ 
 

 การปลูกฝงเจตคติและพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร โดยใช 

หลักพุทธธรรม 

  การฝกฝนพัฒนาตนโดยใชหลักไตรสิกขา 

  การพัฒนาจิตใจโดยยึดหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 

รูปแบบการจดัการเรยีน 
การสอน 

หลักการและแนวคิด 

ของรูปแบบ 

วัตถุประสงคของรูปแบบ 

ผลลัพธที่คาดหวงัของรูปแบบ 

สาระการเรียนการสอน 
ของรูปแบบ 

กระบวนการเรียนการสอน 
ของรูปแบบ 

การประเมินประสิทธิผล 
ของรูปแบบ 

กระบวนการเรยีนการสอนของรูปแบบ 

 

 หลักการจัดกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  

•  การปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรตอผูรับบริการอาศัยกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม

คือ ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา  ซ่ึงเปนการฝกฝนกายและใจ ให

มีความคิดดี คิดชอบ และ มีการปฏิบัติที่ดี   

•  คุณธรรมสําคัญที่นํามาใชสงเสริมใหเกิดความเอื้ออาทรตอผูรับบริการคือ 
พรหมวหิาร 4  ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา   

•  กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนดําเนินการตามพุทธวิธีในการสอน ไดแก 

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ คือ การไดรับฟงรับรูหลักการหรือทฤษฎี  แลวนําไป

ลงมือปฏิบัติ  และเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติ จนเกิดผลลัพธคือการมี

เจตคติและพฤติกรรมที่ดีตามความคาดหวัง 

•  กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาใหความสําคัญกับ ปจจัยภายนอก หรือ  

   ปรโตโฆสะ คือ การเรียนรูจากอาจารย เพื่อน ที่มีความเปน กัลยาณมิตร 

   และ ปจจัยภายใน หรือ โยนิโสมนสิการ คือ การคิดพิจารณาไตรตรอง 

   หรือการคิดสะทอนกลับเพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจในตนเองและผูอื่น 

•  การจัดกระบวนการเรียนการสอน เปนการนําหลักไตรสิกขามาใชอยาง

สัมพันธกันกับคุณธรรมพรหมวหิาร 4  เพื่อการฝกฝนพัฒนาตนของ

นักศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาดานจิตใจ เนื่องจากจิตใจเปนตัวช้ีนํา

พฤติกรรม  การเรียนรูเกิดขึ้นจากการที่นักศึกษานําหลักพุทธธรรมไปใช
ในกระบวนการพยาบาลเพื่อใหการดูแลผูรับบริการที่รับผิดชอบ และ
ใชหลักการคิดสะทอนกลับเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรูกับการปฏิบัติ  
จนเกิดความเขาใจ  ตระหนักรู มีความสุข และ เห็นคุณคาของการปฏิบัติ  
สงผลใหเกิดเจตคติที่ดีและมีพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอ
ผูรับบริการเสมอ  (ดังไดแสดงความสัมพันธของการจัดกระบวนการเรียน

การสอนไวในภาพประกอบ 18) 
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ภาพประกอบ 18    ความสมัพันธของการไตรสิกขา และ พรหมวหิาร 4  ในกระบวนการเรียนการสอน 

       เพื่อปลูกฝงพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษาพยาบาล  

ประเมินสภาพ 

วางแผน 

ปฏิบัติตามแผน 

ประเมินผล 

 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

ไตรสิกขา 
 

ศีล : การพัฒนากาย วาจา ใหมีระเบียบวินัย  เกื้อกูล 

          สัมพันธกับสังคม 

สมาธิ : การพัฒนาจิตใจหรือการสรางเสริมคุณภาพจิต 

          ใหอยูในสภาพที่มั่นคง สงบ และ มีคุณธรรม 

ปญญา : การพัฒนาปญญาหรือการเขาถึงความจริง  

          รูแจง มีจิตผองใส ละคลายความเห็นแกตัว 
 

พรหมวิหาร 4 
เมตตา : ความเปนมิตร ความรัก ปรารถนาดี 

                อยากใหคนอื่นเปนสุข 

กรุณา : ความสงสาร เห็นอกเห็นใจ  

                อยากชวยเหลือใหพนทุกข  

มุทิตา : ความพลอยยินดีในความสุขและความ  

               สําเร็จของผูอื่น 
อุเบกขา : การวางใจเปนกลาง มีจิตเรียบสงบ 

                  รักษากฎเกณฑและรักษาธรรม 

               กระบวนการพยาบาล                                       การคิดสะทอนกลับ 

 

    บรรยายความรูสึกและประสบการณ 
 

แลกเปลี่ยนประสบการณ 
 

ประเมินและวิเคราะหประสบการณ 
 

สรุปแนวคิดและหาวิธีแกไขปญหา 
 

วางแผนการปฏิบัติและทดลองนําไปใช 

ประเมินสภาพ 

วางแผน 

ปฏิบัติตามแผน 

ประเมินผล 

เจตคติและพฤตกิรรม 
การดูแลอยางเอื้ออาทร 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการดแูลอยางเอื้ออาทร สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆคือ 

งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการดแูลอยางเอื้ออาทรในดานปฏิบัติการพยาบาล และ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การดูแลอยางเอื้ออาทรในดานการศึกษาพยาบาล  ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาทัง้งานวิจัยจากตางประเทศ และ

งานวิจยัในประเทศไทย  เพือ่ใชเปนแนวทางหรือเปนขอมูลสนับสนุนการดําเนนิการวิจัยในครัง้นี ้ 

 

5.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการดูแลอยางเอ้ืออาทรในดานปฏบัิติการพยาบาล 
งานวิจยัทางดานนี้ เปนการศึกษาเกีย่วกับความหมายและพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้อ

อาทรตามความคิดเห็นหรือการรับรูของผูรับบริการซึ่งเปนงานวิจัยเชงิคุณภาพหรือเชิงบรรยาย  อีกสวน

หนึง่เปนการศกึษาเกี่ยวกับการประเมินระดับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามความ 

คิดเห็นของผูรับบริการและพยาบาล  ซึ่งสวนใหญเปนการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบระดับของ

พฤติกรรมดังกลาว  รายงานการวจิัยที่เกีย่วของบางสวนไดนําเสนอไวแลวในการทบทวนวรรณกรรมที่ 

เกี่ยวกับความหมายและพฤติกรรมของการดูแลอยางเอือ้อาทร  ในที่นีจ้ึงนาํเสนอเฉพาะงานวจิัยทีย่ัง

ไมไดกลาวถงึ ไดแกงานวิจัยดังตอไปนี้ 

ไรเมน (Wolf.;et.al. 1994: 108; Citing Riemen.1986.The Essential Structure of Caring 

Interaction Doing Phenomenology. pp. 85-108.)  ทําวิจัยเชงิคุณภาพแบบปรากฏการณวทิยา 

เกี่ยวกับปฏิสัมพันธของการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวางพยาบาลกับผูปวย โดยพบวา  พฤติกรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรที่ผูปวยหญิงถือวามคีวามสาํคัญมากที่สุดมีดังนี้คือ การรับฟงผูปวย การตอบสนอง

ความตองการของผูปวยแตละคน  รับรูและชวยเหลือในสิ่งที่ผูปวยกงัวลใจ อยูกับผูปวยเสมอ มีเจตคติ

และพฤติกรรมที่แสดงออกวาผูปวยเปนบคุคลคนหนึง่ทีไ่มใชวัตถุหรือส่ิงของ  ดูแลผูปวยเสมอโดยไม

ตองใหรองขอ  หวงใยผูปวยโดยคอยดูแลใหสุขสบาย  พดูจาไพเราะ สุภาพออนโยน  ทาํใหผูปวยรูสึก

ปลอดภัย และ ตอบสนองตอส่ิงที่ผูปวยรองขออยางมีไมตรีตอกัน  สําหรบัพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ

อาทรที่ผูปวยชายถือวามีความสําคัญมากที่สุดคือ  การดูแลผูปวยเสมอทําใหรูสึกวายังเปนบุคคลที่มี

คุณคา  การดูแลโดยไมตองใหรองขอ  ดูแลความสุขสบายและปลอดภัย  สนใจในความสุขสบายและ

ความตองการของผูปวยกอนที่จะทาํงานอยางอืน่ และ พูดจาไพเราะ สุภาพ ออนโยนตอผูปวย  สําหรับ 

พฤติกรรมที่ผูปวยทั้งชายและหญิงมีความเหน็วา เปนพฤติกรรมที่ไมเอื้ออาทรม ี3 ประเภทคือ  1) การ

ดูแลชวยเหลือแบบเย็นชา เชน การปฏิบัติอยางรีบเรง มุงหวงัแตประสิทธิภาพของงานจนขาดความเปน

มนุษย ทํางานคลายเครื่องจกัร 2) การดูแลที่ไมเคารพตอความเปนมนุษยของผูปวย เชน การแสดงออก 

ที่กระดาง ไมนุมนวล ใหการดูแลราวกับผูปวยเปนวัตถ ุ 3) การดูแลที่ไมตอบสนองความตองการของ

ผูปวย เชน ไมใหความสนใจเมื่อรองขอ ไมสนใจความตองการของผูปวย ไมคํานงึถงึความแตกตางของ

บุคคลแตละคน  เปนตน  
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โครนินและแฮริสัน (Chipman.1991:172; Citing Cronin and Harrison.1988.Importance 

of Nurse Caring Behaviors as Perceived by Patient after Myocardial Infarction. pp. 374-380)  

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรูของผูปวยโรคหัวใจ   โดยใชแบบ

ประเมินพฤตกิรรม (Caring Behaviors Assessment, CBA) ที่สรางขึ้นโดยประยกุตใชปจจัยการดูแล 

10 ประการของวัตสัน (Watson’s Carative Factors)  พบวา  พฤติกรรมที่ผูปวยใหความ สําคัญเปน

อันดับตนๆ  ไดแก  ความสามารถและทักษะทางวิชาชพีในการตอบสนองความตองการพื้นฐานของ

บุคคล เชน  การดูแลความสะอาดของรางกาย  การใหอาหารทางสายยาง  การใหยาหรือใหน้ําเกลือ 

และ การรูวาควรจะตามแพทยเมื่อใด เปนตน   จากนัน้จงึจะใหความสาํคัญกับการดแูลในเชิงคุณภาพ 

เชน  ความเหน็อกเห็นใจ  การใหคําแนะนาํในการปฏิบัติตัว เปนตน  ทั้งนี้ผูวิจยัอภิปรายวา เปนไปตาม

หลักจิตวทิยาของมาสโลวเกี่ยวกับความตองการพืน้ฐานของมนุษย (Maslow’s Hierarchy of Human 

Needs) ซึ่งตองการการตอบสนองทางดานรางกายกอนทีจ่ะตองการในระดับของนามธรรม 

ชิบแมน (Chipman. 1991: 171-175)   ทาํการวิจัยเชงิคณุภาพเพื่อศึกษาความหมายและ

คุณลักษณะของการดูแลอยางเอื้ออาทรในการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาล

ชั้นปที ่2 จํานวน 26 คน ที่สมัครใจไปเฝาสังเกตพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชพีในขณะปฏิบัติงาน  เพื่อ

นําผลการวิจยัมาใชในการปรับปรุงหลักสตูรการเรียนการสอนที่จะใชทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทรของ

วัตสัน (Watson’s Caring Theory) เปนแกนหลักในการพัฒนาหลักสตูร  ผลการวจิยัพบวา  พฤตกิรรม

การดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลม ี3 ลักษณะ ไดแก  1) การอุทิศตน (Giving of Self)  คือ การให

เวลากับผูปวย เพื่อรับฟงปญหาและใหการชวยเหลือตามที่ผูปวยตองการ  2) การตอบสนองความตอง 

การของผูปวย (Meeting Patients’ Needs)  เชน การชวยเหลือบรรเทาความเจ็บปวด  การตอบสนอง

ดานความตองการพื้นฐาน เชน  การดูแลเกี่ยวกับอาหาร น้าํ การขับถาย ส่ิงแวดลอมที่มีอากาศถายเท

สะดวก เปนตน  3) การดูแลใหความสขุสบายแกผูปวยและครอบครัว (Providing Comfort)  เปนการ

ดูแลทางดานจิตใจ เพื่อลดความวิตกกงัวล ความกลัว ความเศราเสยีใจ เปนตน  สําหรับพฤติกรรมการ

ดูแลที่ไมเอื้ออาทรของพยาบาล จะมีลักษณะที่ตรงกนัขามคือ การไมอุทิศตน  การไมตอบสนองความ

ตองการของผูปวย และ  การไมดูแลความสุขสบายของผูปวยและครอบครัว 

สําหรับงานวิจยัในประเทศไทย  มีการศึกษาในเรื่องตางๆ ดังนี ้

สุภาพร ดาวดี (2537)   ศึกษาความตระหนกัในตนเองและพฤติกรรมการดูแลผูปวยของ

พยาบาลวชิาชีพที่เคยใหการดูแลผูปวยในระยะสุดทายของชีวิต จาํนวน 149 ราย  ซึง่ปฏิบัติงานในโรง 

พยาบาลเอกชน 4 แหง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา พยาบาลสวนใหญมี

ความตระหนกัในตนเองและมีพฤตกิรรมการดูแลผูปวยระยะสุดทายในระดับที่คอนขางสงู  ซึ่งความ

ตระหนักในตนเองมีความสมัพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลผูปวยอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ  โดย

พยาบาลที่มีความตระหนกัในตนเองสูงจะมีพฤติกรรมการดูแลผูปวยในระดับสูงดวย  ผูวิจยัเสนอแนะ
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วา พยาบาลควรใหความสําคัญกับการเสรมิสรางหรือพฒันาความตระหนักในตนเอง ซึง่จะสงผลใหมี

พฤติกรรมการดูแลไดอยางถกูตองเหมาะสม 

สมคิด จันทรนวม (2539)   ศึกษาเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการดูแลผูปวยของพยาบาลวิชาชพี

ตามการรายงานตนเองและตามการรายงานของผูปวยในโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

เขตภาคกลาง กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวชิาชีพจาํนวน 364 คนและผูปวย 376 คน เก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลผูปวยที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ผลการวจิัยพบวา   พฤติกรรมการดูแล

ผูปวยของพยาบาลตามการรายงานตนเองและตามรายงานของผูปวย อยูในระดับเหมาะสมปานกลาง 

โดยคะแนนเฉลี่ยตามการรายงานตนเองสงูกวาตามการรายงานของผูปวยอยางมนียัสําคัญทางสถิติ 

นอกจากนีย้ังพบวา  พฤตกิรรมการดูแลผูปวยตามการรายงานของพยาบาลมีความแตกตางกนัเมือ่

จําแนกตามแผนกและประสบการณ แตจะไมแตกตางกันเมื่อจาํแนกตามอาย ุ ในสวนการรายงานของ

ผูปวยพบวา พฤติกรรมการดูแลผูปวยของพยาบาลมีความแตกตางกนัเมื่อจาํแนกตามแผนกและระยะ 

เวลาที่อยูในโรงพยาบาล แตจะไมแตกตางกันเมื่อจาํแนกตามอายุและเพศ  งานวิจยัชิ้นนี้ชี้ใหเห็นวา 

ผูปวยมีความคาดหวงัในพฤติกรรมการดแูลเอื้ออาทรของพยาบาลสงูกวาทีพ่ยาบาลคิด  คะแนนเฉลี่ย

ตามการรายงานของผูปวยจึงต่ํากวาตามการรายงานของพยาบาล  ดังนัน้ พยาบาลจึงตองเอาใจใส

และมีพฤติกรรมการดูแลที่เอื้ออาทรตอผูปวยอยูเสมอ 

ยี่สุน ใจดี (2540) ทาํการวิจยัเชิงบรรยายเพื่อศึกษาถึงปฏิบัติการพยาบาลที่เปนการดูแลของ

พยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใชทฤษฎีการดูแลอยางเอื้ออาทรของวัตสัน (Watson’s 

Caring Theory) เปนกรอบแนวคิดในการศกึษา   กลุมตัวอยางเปนพยาบาลที่ใหบริการผูปวยในแผนก

การพยาบาลตางๆ จํานวน 315 คน  เก็บขอมูลโดยใชแบบประเมินปฏิบัติการพยาบาลที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ตามปจจัยการดูแล 10 ประการของวัตสนั ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติการดูแลของพยาบาลมีคะแนน

เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวา พยาบาลที่มีประสบการณการทํางานตางกนัและทาํงาน

ในแผนกการพยาบาลที่ตางกันจะมีการปฏิบัติการดูแลแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ  ผูวิจัยได

อธิบายวา  ทักษะความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนการดูแล  เปนสิง่ที่เกิดจากการสะสม

ประสบการณในวิชาชีพ  และ  ความแตกตางของผูปวยในแตละแผนกมีผลตอการตอบสนองความตอง 

การและการดแูลผูปวยของพยาบาล  ผูวจิัยเสนอแนะวา  เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาพยาบาลศาสตร

ในประเทศไทยมิไดบรรจุแนวคิดการดูแลในการเรียนการสอน  ผลการประเมินจงึอยูในระดับปานกลาง  

ถามีการนาํแนวคิดนี้มาใชในการจัดการเรียนการสอน จะเปนปจจัยหนึ่งที่กระตุนใหพยาบาลเขาใจและ

ตระหนักถึงคณุคาของการดูแล อันจะนําไปสูปฏิบัติการพยาบาลที่เปนการดูแลเพิม่มากขึ้น 

ชไมพร สถิรลีลา (2541)   ศึกษาความตองการการดูแลและการไดรับการดูแลจากพยาบาล 

ของผูปวยที่หนวยพักคางรอดูอาการ ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช  กลุมตัวอยางมีจาํนวน 200 คน  

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ผลการวิจยัพบวา  ความตองการการดูแลจาก
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พยาบาลโดยรวมอยูในระดับสูง  ขณะที่การไดรับการดูแลจากพยาบาลอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งแตก 

ตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ   สําหรับความตองการการดูแลเปนรายดานพบวา  มีความตองการ

ดานการชวยเหลือเพื่อแกปญหาสุขภาพสงูสุดเปนอนัดบัแรก  ซึ่งการไดรับการดูแลก็อยูในระดับสูงเปน

อันดับแรกเชนกัน แตความตองการอยูในระดับสูงกวาการไดรับอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ สวนดานการ 

แนะนาํ การสอน การสรางสมัพันธภาพที่ไววางใจ การเคารพในความเปนบุคคล การใหกําลงัใจ และ

การอํานวยความสุขสบาย ผูปวยมีความตองการอยูในระดับสูงแตไดรับการดูแลอยูในระดับปานกลาง 

ซึ่งแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  งานวิจยัชิ้นนีจ้ึงชี้ใหเหน็วา ถึงแมความตองการดานสุขภาพ

จะเปนสิง่ที่ผูปวยตองการใหพยาบาลดูแลชวยเหลือมากที่สุด  แตการดูแลในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะดาน

จิตใจก็เปนสิง่ที่มีความสําคญั ซึ่งพยาบาลควรใหความสําคัญมากขึน้ 
 

5.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการดูแลอยางเอ้ืออาทรในดานการศึกษาพยาบาล 
งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการดแูลอยางเอื้ออาทรทางการศกึษาพยาบาล  เปนการศึกษาเกี่ยว 

กับประสบการณของนักศึกษาพยาบาลตอการดูแลอยางเอื้ออาทรของอาจารยพยาบาล และการศึกษา

เกี่ยวกับพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลที่มตีอผูรับบริการ รวมไปถงึการศึกษา

เกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ไดนําแนวคิดทฤษฎีของการดแูลอยางเอื้ออาทร

มาใช   ไดแกงานวิจัยดังตอไปนี้   

เบค (Beck.1991: 18-22; 1992: 30-34)   ทําการวจิัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณวิทยา

(Phenomenology) โดยศึกษาประสบการณในการไดรับการดูแลอยางเอื้ออาทรจากอาจารยพยาบาล 

ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ปที่  3 และ  4 จาํนวน 47 คน  พบวา พฤติกรรมของอาจารยทีน่ักศึกษารับรูได

มี 47 พฤติกรรม เชน ความตัง้ใจในการดูแลนักศึกษา การคํานึงถึงคุณคาความเปนบคุคลของนักศกึษา 

การทาํใหนักศกึษารูสึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเหน็และความรูสึก เปนตน ผลของประสบการณ

ดังกลาวทาํใหนักศึกษาสดชืน่ เขมแข็ง และปรารถนาใหการดูแลเชนนีม้ีตอไปยังบุคคลอื่นๆดวย 

แพทเตอรสัน และ ครอฟอรด (Paterson & Crawford. 1994:164-173)   ศึกษาพฤติกรรม

การดูแลอยางเอื้ออาทรในการเรียนการสอนทางคลนิิกพบวา ตัวบงชีท้ีแ่สดงถึงพฤตกิรรมการดูแลอยาง 

เอื้ออาทรของอาจารยพยาบาลไดแก การคํานึงถึงความเปนบุคคลของนกัศึกษา การรับฟงความคิดเห็น

ของนักศึกษา  การใหความไววางใจแกนักศึกษาโดยใหขอมูลอยางไมปดบัง  การอุทิศตนเพื่อความหวงั

และความสาํเร็จของนักศึกษา  การใหความยุติธรรมแกนักศึกษา  และ  การมีความสามารถทั้งในดาน

การสอนและการปฏิบัติการพยาบาลเพื่ออบรมส่ังสอนแกนักศึกษา 

แฮนสันและสมิทธิ ์(Hanson & Smith.1996:105-112) ศึกษาการรับรูของนักศึกษาพยาบาล

เกี่ยวกับประสบการณการดแูลอยางเอื้ออาทรและไมเอือ้อาทรของอาจารยพยาบาล โดยการสัมภาษณ

นักศึกษาพยาบาลจํานวน 32 คน จากวิทยาลัยพยาบาลเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐพบวา การดูแล

อยางเอื้ออาทรประกอบดวย  3 ลักษณะใหญๆ คือ  1) การแสดงถึงการยอมรับในความเปนบุคคลของ
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นักศึกษา 2) ความสัมพนัธทีดี่ตอกัน ซึง่ทาํใหเกิดความรูสึกสบายใจ เชือ่มั่น และมีแรงจูงใจในการตอสู

กับการศึกษาที่ยากขึ้น  3) สัมพันธภาพทีแ่นนแฟนระหวางอาจารยกบันักศึกษา   นอกจากนีย้ังพบวา 

การดูแลอยางเอื้ออาทรของอาจารยพยาบาลมีผลทาํใหนักศึกษาเลือกที่จะประกอบอาชีพพยาบาล 

ในทางตรงกันขามถานักศึกษาไดรับประสบการณการดแูลที่ไมเอื้ออาทร  จะสงผลทาํใหนักศึกษาไม

เขาใจในวิชาชพี ขาดความสนใจในการศึกษา  ขาดความเคารพอาจารย  ความเชื่อมั่นในตนเองลดลง 

เกิดความสงสยัในความสามารถของพยาบาล  และมองเห็นวิชาชพีพยาบาลเปนเพียงทางเลือกหนึง่ 

เชพเฟอร (Schaefer. 2003: 36-51)   ทําการวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ

อาทรของพยาบาลวิชาชีพ  จํานวน 68 คน ที่มาศกึษาตอเพื่อเปนพยาบาลผูชาํนาญการ (Advanced 

Practice Nursing : APN) ซึ่งเปนการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต  เปาหมายของการวิจัยเพื่อสงเสริมให

นักศึกษาเรียนรูเกี่ยวกบัสุนทรียศาสตร (Aesthetic) และความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทรจาก

ประสบการณจริงที่ไดปฏิบัติ  โดยใชกระบวนการคิดสะทอนกลับจากการเขียนบนัทึก (Reflective 

Journal)  เปนกลยุทธในการเรียนรู   นักศึกษาทกุคนจะไดรับมอบหมายใหเขียนบรรยายประสบการณ

ในการดูแลผูปวย (Caring Narratives) คนละ 1 เหตุการณ อยางอิสระไมมีรูปแบบตายตัว มีความยาว

1-3 หนากระดาษ  จากนัน้ แบงนกัศึกษาออกเปน 5 กลุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและอภิปราย

เพื่อใหไดขอสรุปของการเรียนรู   ผลของการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร ม ี9 ประการ 

(Theme)  คือ  1) การดูแลดานรางกายหรือจิตใจ (Physical Care) เพื่อใหการรักษาความเจ็บปวยที่

เกิดขึ้น  2) การสื่อสาร (Communication) กับผูปวยและครอบครัวเพือ่ใหขอมูล ใหคําแนะนํา หรือให

กําลังใจ  3) การชวยใหสุขสบาย (Comfort) หรือผอนคลายจากความตงึเครียด  4) การอยูกับผูปวย 

(Presence) หรือใหเวลา  5) การทาํความรูจักผูปวย (Knowing) เพื่อชวยใหการดแูลผูปวยแตละคนมี

คุณภาพ  6) การยอมรับในตัวผูปวย (Acceptance) โดยไมมีเงื่อนไข มีความเมตตากรุณา และเคารพ

ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  7) การสัมผัส (Touch) เพื่อแสดงออกถึงความหวงใย เอาใจใส   8) การ

รวมมือ (Collaboration) กับบุคลากรอื่นๆเพื่อใหการดูแลรักษาผูปวย  9) การสนับสนุนใหผูปวยและ

ครอบครัว (Encouragement) สามารถดูแลฟนฟูสุขภาพของตนเองได  จากผลการวจิัย แสดงใหเหน็วา

ประสบการณจากการปฏิบัติและการคิดสะทอนกลับ  สามารถสงเสริมใหนักศกึษาเรียนรูและเขาใจ

ความหมายและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรไดเปนอยางด ี

เปฟาน (Pay-Fan. 2001: Online)   ทําการวิจัยและพฒันาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาลระดับปริญญาตรี  ในประเทศใตหวัน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่องมือประเมินพฤตกิรรม 

(Caring Behaviors Scale: CBS) ที่สรางขึ้นจากการสัมภาษณเชิงลกึอาจารยพยาบาลในคณะจาํนวน 

11 คนและจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group) อาจารยพี่เลี้ยงในคลินิกและนกัศึกษาพยาบาลชั้น 

ปสุดทาย จํานวน 3 กลุม ทาํใหไดแบบประเมินจาํนวน 56 ขอ จากนัน้ นําไปใหนักศึกษาพยาบาลและ
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อาจารยพยาบาล รวม 297 คน  ประเมินเพื่อนาํไปวิเคราะหหาองคประกอบ (Principal Components 

Analysis) และปรับปรุงจนไดเครื่องมือที่มปีระสิทธิภาพ ผลการวิจยัพบวา พฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้อ 

อาทรมี 3 องคประกอบ คือ  การดูแลชวยเหลือผูปวยใหหายจากการเจ็บปวย  การสนับสนนุใหกําลังใจ

แกผูปวย และ การทําความรูจักผูปวย  นอกจากนี้ยงัพบวา นักศกึษาที่มีอายุ  โปรแกรมการศกึษา และ

เกรดเฉลี่ยตางกันจะมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรแตกตางกนั   ผูวิจัยเสนอแนะวา ควรมีการนํา

แบบประเมินที่สรางขึน้ไปทดลองใชหลายๆครั้ง เพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

หลี่ฉี (Lee-Hsieh. 2004: 391-400)   ทําการวิจัยเชงิปฏบัิติการเพื่อพฒันาหลักสูตรแบบเอื้อ

อาทร(Caring Curriculum) ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยฟยูิน(Fooyin University) ประเทศ 

ใตหวัน เนื่องจากผลการสํารวจเจตคติของนักศึกษากอนการทาํวิจยั พบวามีเพียง 5% ที่คิดวา สามารถ

ใหการดูแลผูปวยไดเหมือนกบัดูแลญาติของตน  ซึ่งเปนอดุมคติที่เปนความคาดหวงัของชาวใตหวนัที่มี

ตอวิชาชพีพยาบาล   วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ วางแผน พัฒนา ทดลองใช และ ประเมิน

ประสิทธิภาพของหลักสูตรที่สรางขึน้สําหรับใชกับนักศกึษาพยาบาลชั้นปที ่1 จากทั้งหมด 3 หลกัสูตร

คือ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที ่3 และชั้นปที ่5   กระบวนการพฒันาหลักสูตรใชการวิจัยเชงิปฏบัิติการแบบมสีวน

รวม (Participant  Action Research)   โดยผูรวมวิจยัมีจาํนวน 18 คน  เปนอาจารยจากภาควิชาการ

พยาบาล 9 คน สวนอีก 9 คน เปนอาจารยจากภาควิชาอื่น ที่มีสวนรวมในการสอนนักศึกษาและสมัคร

ใจเขารวมโครงการ  ผูรวมวจิัยทัง้หมดจะรวมกันวางแผน ออกแบบ ทดลองใช และประเมินผลหลกัสูตร  

พรอมทัง้เก็บรวบรวมขอมูลควบคูไปกับกระบวนการพฒันาหลักสูตร   การเก็บขอมูลไดจากการทบทวน

เอกสารงานวจิัย การสังเกต และ การทาํรายงาน (Self-Report) ของผูรวมวิจัย ซึง่การรายงานประกอบ 

ดวยการเขียนบันทกึ (Journals) การสัมภาษณ และการตอบคําถาม  ผลการวิจยัพบวา กรอบหลกัสูตร 

(Framework of Caring Curriculum) ประกอบดวย 3 กลุมวิชาหลกัคือ 1) วิชาแกน ซึง่ตองเรียนในชั้น

ปที่ 1,3,และ 5 รวม 6 หนวยกิต  2) วิชาเลอืก  และ 3) กจิกรรมเสริมหลักสูตร   กลุมวิชาแกนประกอบ 

ดวยวิชาบทนาํเขาสูการดูแลอยางเอื้ออาทร  การประยกุตใชแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทร  และ  

การดูแลอยางเอื้ออาทรในวชิาชีพพยาบาล  เนื้อหาของวิชาบทนาํเขาสูการดูแลอยางเอื้ออาทร สําหรับ

นักศึกษาชัน้ปที่ 1  ประกอบดวย  แนวคิด/ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Concept) 

พฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร (Performance of Caring Actions)  และ การจูงใจและสงเสริม

ใหมีการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring Motivations)   กลยุทธที่ใชในการเรียนการสอน  ไดแก  การใช

แมแบบ การคดิสะทอนสะทอนกลับ การสนทนา การเขียนบนัทกึ และ การดูแลเอื้ออาทรในกลุมเพื่อน  

ดังแสดงในภาพประกอบ 19 
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ภาพประกอบ 19  กรอบหลกัสูตรแบบเอื้ออาทรของคณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลัยฟูยนิ  ใตหวนั 

ที่มา: Lee-Hsieh. (2004).).  An Action Research on The Development of a Caring Curriculum  

           in Taiwan. P. 394. 

 
สําหรับการประเมินผลหลักสูตรประเมินจากความรู เจตคติ และพฤติกรรมการของนกัศึกษา

พยาบาล โดยใชขอสอบ ผลการเขียนบันทกึ และการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน การมี

ปฏิสัมพันธกับเพื่อนและอาจารย หรือการแสดงความคิดเห็นตางๆ ซึง่ผลการประเมนิพบวา ความรูของ

นักศึกษาอยูในเกณฑดี แตเจตคติและพฤติกรรมยังเปลีย่นแปลงไมชดัเจน ผูวิจัยอภิปรายวา เปนเพราะ

ระยะเวลาที่ส้ัน ซึง่ตองประเมินอีกในหลกัสูตรตอเนื่องคือ ในชัน้ปที ่3 และ 5   ผูวิจยัใหขอเสนอแนะวา 

ควรเริ่มปลูกฝงความรู เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาตัง้แตปแรกและทํา

อยางตอเนื่อง รวมไปถึงการใหความสําคัญกับแรงจูงใจและความสามารถของอาจารยผูสอนดวย 

 
หลักสูตรแบบเอื้ออาทร 

(Caring Curriculum) 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(Activities) 

• สัมมนาเรื่องการดูแลอยางเอื้ออาทร
ในนักศึกษาพยาบาลชาย 

• การแขงขันแสดงบทบาทการดูแล
อยางเอื้ออาทรในชั้นเรียน  

• กิจกรรมอาสาสมัคร 
• การประยุกตใชการดูแลอยางเอื้อ
อาทรในการฝกปฏิบัติงาน 

กลยุทธทีใ่ชในการเรียนการสอน 
(Teaching Strategies) 

& การใชแมแบบ (Role Modeling)                & การสนทนา (Dialogue) 
& การคิดสะทอนสะทอนกลับ (Reflection)     & การเขียนบันทึก (Journaling) 
& การดูแลเอื้ออาทรในกลุมเพื่อน (Caring Groups) 

รายวิชาเลือก 
(Electives Courses) 

• ศิลปของการดูแลอยางเอื้ออาทร
และความสัมพันธระหวางบุคคล 

• การดูแลอยางเอื้ออาทรตอสังคม 

• การศึกษาเพื่อชีวิต 

• ความฉลาดทางอารมณ 
• การมีชีวิตและความตาย 

รายวิชาแกน (6 Cr.)
(Core Courses)  

• บทนําเขาสูการดูแลอยางเอื้ออาทร 
(ป 1) 

• การประยุกตใชแนวคิดของการ
ดูแลอยางเอื้ออาทร (ป 3) 

• การดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพ  

พยาบาล (ป 5) 

หลักสูตรที่เปนทางการ 

(Formal Curriculum) 

หลักสูตรที่ไมเปนทางการ 

(InFormal Curriculum) 

หลักสูตรแบบเอื้ออาทร 
(Caring Curriculum) 
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สําหรับงานวิจยัในประเทศไทย มีรายงานการศึกษาดังตอไปนี้ 

ศรีสุดา งามขํา (2539)  ศึกษาพฤติกรรมการดูแลนักศกึษาพยาบาลของอาจารยพยาบาลใน

การสอนทางคลินิกและทัศนคติตอวิชาชีพการพยาบาลของนักศกึษาพยาบาล ชัน้ปที ่2 ชั้นปที ่3 และ

ชั้นปที ่4 ของวิทยาลัยพยาบาลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือ จํานวน 283 คน  โดยใช

แบบสอบถามที่ผูวิจยัสรางขึน้ตามแนวคิดของโรช (Roach)   ผลการวจิัยพบวา พฤติกรรมการดูแลนัก 

ศึกษาของอาจารยพยาบาลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทั้ง  5 ดาน 

ไดแก  ความเห็นอกเหน็ใจ  ความรูความสามารถ  ความไววางใจ  การมีจิตสํานกึทางจริยธรรม  และ 

ความยึดมัน่ผกูพนั อยูในระดับปานกลางเชนกนั  โดยนกัศึกษาแตละชั้นป มกีารรับรูพฤติกรรมการดูแล

ของอาจารยพยาบาลในการสอนทางคลนิกิแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  นอกจากนีย้ังพบวา 

พฤติกรรมการดูแลของอาจารยพยาบาลในการสอนทางคลินิกมีความสมัพันธทางบวกกับเจตคติตอ

วิชาชพีการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล   ผูวิจัยอธบิายวา  การที่อาจารยพยาบาลแสดงพฤติกรรม

การดูแลนักศกึษาในขณะทีม่ีการเรียนการสอนทางคลนิิก จะทาํใหนกัศึกษารูสึกประทับใจ เห็นคุณคา

และความสาํคัญของการดูแล สรางความรูสึกที่ดีตอตัวเองและวิชาชีพ 

ปริญดา ศรีธราพพิัฒน (2540) ศึกษาพฤตกิรรมการดูแลผูปวยสูงอายขุองนักศกึษาพยาบาล

ตามการรับรูของนักศกึษาและผูปวยสงูอายุ  กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาพยาบาล ชัน้ปที ่3  วทิยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชยันาถ และผูปวยสูงอาย ุจํานวนกลุมละ  10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ไดแก 

แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทกึรายงานการดูแลผูปวย แบบสัมภาษณเชิงลึกและการ

สนทนากลุม  ผลการวิจยัพบวา   พฤติกรรมการดแูลผูปวยสูงอายุโดยรวมทุกกลุมอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับรายดานพบวา พฤติกรรมดานพันธะผูกพันในการปฏิบัติงาน  ดานความสามารถในการปฏิบัติ 

งาน และ ดานจิตสํานึกของความถกูตองทางศีลธรรมจริยธรรมอยูในระดับดี  สวนพฤติกรรมดานความ 

เห็นอกเหน็ใจ และดานความเชื่อมั่นไวใจ อยูในระดับปานกลาง โดยพบวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์าง 

การเรียนสงูมพีฤติกรรมการดูแลผูปวยดีกวาผูที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนปานกลาง   นอกจากนีย้งัพบ 

วา นักศกึษาพยาบาลและผูปวยสูงอายุมคีวามเห็นตรงกันวา พฤตกิรรมการดูแลมีองคประกอบ  8 ดาน 

ไดแก  ดานความรูสึกยอมรบัในความเปนมนุษย  ดานพนัธะผกูพนัในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและ

ความสามารถในการดูแล ดานความเหน็อกเหน็ใจ ดานความเชื่อมัน่ไววางใจ  ดานการใหความเคารพ

นับถือ ดานการใหคุณคาศักดิ์ศรีความเปนบคุคล และดานจิตสํานึกความถูกตองทางศีลธรรมจริยธรรม  

นัยนา ภูลม (2543)  ทําการวิจัยกึง่ทดลองเพื่อเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการดูแลผูปวยเด็กของ

นักศึกษาพยาบาล กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชโปรแกรมการเรียนรูแบบกรณีศึกษากบักลุมที่ไดรับการ

สอนตามปกติ  กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที ่3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

สระบุรี จํานวน 38 คน แบงเปนกลุมควบคุมกับกลุมทดลองกลุมละ 19 คน เครื่องมอืที่ใชในการทดลอง

ประกอบดวยแผนการสอนแบบกรณีศึกษา 3 แบบ ที่สรางขึ้นตามแนวคิดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา
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และการเรียนรูโดยการสงัเกตและเลียนแบบของแบนดูรา (Bandura)   เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ 

สอบถามและแบบบันทกึการสังเกตพฤติกรรมการดูแลผูปวยที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดการดูแล

ของโรช (Roach)  ซึ่งม ี5 ดานคือ  ความเห็นอกเหน็ใจ (Compassion)   ความสามารถในการดูแล

(Competence)  ความเชื่อมั่นไววางใจ (Confidence)  จิตสํานกึทางศีลธรรมจริยธรรม (Conscience) 

และ พนัธะผกูพันในการปฏิบัติการดูแล (Commitment)   ผลการวิจยัพบวา  การสอนโดยใชโปรแกรม

การเรียนรูแบบกรณีศึกษาสามารถพัฒนาพฤติกรรมการดูแลผูปวยเด็กของนักศึกษาพยาบาลได  โดย

คะแนนเฉลีย่พฤติกรรมการดูแลของนักศกึษาพยาบาลกลุมทดลอง ทัง้โดยรวมและรายดานสงูกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ ผูวิจัยเสนอแนะวา ควรมีการนําแนวคิดการดูแลและรูปแบบการสอน

โดยใชโปรแกรมการเรียนรูแบบกรณีศึกษา ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนทางคลนิิก เพื่อ

พัฒนาพฤติกรรมการดูแลผูปวยซึง่ถือเปนคุณสมบัติสําคัญของนักศึกษาพยาบาลที่จะสําเร็จออกไป

เปนพยาบาลวชิาชีพที่ดีในอนาคต 

ศิริรัตน สุกีธร  ทัศนยีวรรณ พฤกษาเมธานันธ  และ เบญจวรรณ คุณรัตนาภรณ. (2544: 37-

48)  ทําการวจิัยเพื่อศึกษาการรับรูของนกัศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ชัน้ปที่ 3 

จํานวน 43 คน ตอพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารยพยาบาลดานความเหน็อกเห็นใจ  ดานการใช

ความรูความสามารถ ดานความมัน่ใจ  ดานการมจีิตสํานึกทางมโนธรรม และ ดานการยึดมั่นผกูพนั  

ขณะที่สอนภาคปฏิบัติ ในหนวยหองคลอด โรงพยาบาลศิริราช  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบ 

ถามที่สรางขึน้โดยอาศัยกรอบแนวคิดของโรช (Roach)  และดัดแปลงจากแบบสอบถามบางสวนของ 

ศรีสุดา งามขํา  ผลการวจิัยพบวา  นักศกึษามีการรับรูพฤติกรรมความเอื้ออาทรโดยรวมและรายดาน

ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับคอนขางมาก จากผลการศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัเสนอแนะวา อาจารยพยาบาลควร

ตระหนักถึงการสรางสัมพนัธภาพที่ดี  มีความเอื้ออาทร และ เปนแบบอยางที่ดีตอนกัศึกษา  รวมทั้ง

สถาบนัการศกึษาควรจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอื้อตอการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางอาจารยกับ

นักศึกษาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษารูสึกมีคุณคาในตนเอง มีความมัน่ใจในวิชาชีพ และ สามารถใหการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรตอบุคคลอื่นๆได 

วาสนา เจือทอง (Juethong.1998: Online) ทําการวิจยัเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณวิทยา

(Hermeneutic Phenomenological Approach)  โดยศึกษาประสบการณชีวิตของนักศึกษาพยาบาล

ไทยจํานวน  24 คน  เกี่ยวกบัความเอื้ออาทรและความไมเอื้ออาทรของอาจารยพยาบาลในขณะทีฝ่ก

ปฏิบัติงาน  เกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณ  ผลการวิจยัพบวา  นักศึกษาพยาบาลรับรูถึงความเอื้ออาทร

จากการแสดงออกของอาจารยพยาบาล คือ อาจารยมีความเขาใจในตวันักศกึษา เหน็อกเห็นใจ เอาใจ

ใสอยางจรงิใจ หวงใย มีความผูกพนั และมีความสมัพนัธที่ดีตอกัน  โดยอาจารยทีม่ีความเอื้ออาทรจะ

เปรียบไดกับแมที่ดูแลลกูในบรรยากาศที่ไมแตกตางไปจากทีบ่าน ซึง่นกัศึกษาพยาบาลอธิบายลักษณะ

ของอาจารยทีม่ีความเอื้ออาทรวามีลักษณะ  4 ประการ คือ1) ทาํใหบรรยากาศการเรยีนการสอนอบอุน
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ปลอดภัยเหมอืนกับอยูที่บาน  2) มีศิลปะในการพูดจูงใจ  3) มีการใหอํานาจ (Empowerment)  และ 

4) เปนแบบอยางที่ดีในเชิงวิชาชพี (Role Model for Clinical Competence)  สําหรบัอาจารยที่ไมมี

ความเอื้ออาทร   มีลักษณะ  4 ประการ คือ  1) ขาดความยุติธรรมในการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน  

2) ไมใหอํานาจ (Disempowerment)  3) มองนักศึกษาในดานลบตลอดเวลา (Negative Label)  และ 

4) ไมยืดหยุน  ผลการวิจัยนี้ จะชวยใหอาจารยพยาบาลตระหนักถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีและเอื้ออาทร

ตอนักศึกษา  โดยเฉพาะการดูแลในขณะที่ฝกปฏิบัติงาน ซึง่จะชวยใหนกัศึกษามีการเรียนรูความเอื้อ

อาทรนาํไปสูการปฏิบัติตอไป 

 สายใจ พัวพันธ (Saichai Puapan. 2001. Online)   ทําการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพแบบ 

Exploratory Descriptive Study  ดวยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห โดยบูรณาการการคิด

แบบโยนิโสมนสิการ (Wise Attention) เขากับการเรียนการสอนทางการพยาบาล  เพื่อศึกษาผลของ

หลักสูตรตอการพัฒนาการทําความรูจักตนเองและความสามารถของการสรางสรรคทางเลือกที่ฉลาด

(Wise Choices) ในการใชชีวิตสวนตัวและในการปฏิบัติการพยาบาลที่มีสัมพนัธภาพแบบเอื้ออาทร  

กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลยับูรพา จาํนวน 11 คน  

ผลของการวิจยั  เปนการรับรูของนักศึกษาที่มีตอหลักสตูร ไดแก  การไดรับความรูใหมทีท่รงคุณคา  

การตระหนักรูในตนเอง การมีวิวัฒนาการแหงตน ความเปนไปไดของทางเลือกที่ฉลาด  ความเปนไปได

ในการพัฒนาตนเอง และ ความเปนไปไดของการพฒันาสัมพนัธภาพแบบเอื้ออาทร  ซึง่มีผลตอการ

เขาใจความหมายของประสบการณในชวีติของผูปวย  การเขาใจในความตองการของผูปวย  และ การ

พัฒนาความตัง้ใจดีตอผูปวย 

 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับการดแูลอยางเอื้ออาทรทัง้ในดานปฏิบัติการพยาบาล 

และในดานการศึกษาพยาบาล  พบวา  การดูแลอยางเอือ้อาทรเปนสัมพันธภาพระหวางพยาบาลกบั

ผูรับบริการที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติการดูแล หรือเปนสัมพันธภาพระหวางอาจารยกบันักศึกษาพยาบาล

ในกระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งการปลูกฝงหรือสงเสริมใหนกัศึกษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลที่

เอื้ออาทรตอผูรับบริการ ข้ึนอยูกับการจัดการศึกษาทางการพยาบาลที่จะกาํหนดนโยบายหรือแนว

ทางการปฏิบัติ  ต้ังแตการพฒันาหลักสูตร  การบริหารหลักสูตรโดยการหากลยุทธในการจัดการเรียน

การสอน ซึ่งมหีลากหลายวธิีตามแนวคิดทฤษฎทีี่นกัวิชาการทางการพยาบาลเสนอไว  ดังในรายงาน

การวิจยัทีก่ลาวมาแลว   จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ ผูวจิัยไดนาํไปสูการ

สังเคราะหกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแล

อยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ดังจะไดนําเสนอในสวนตอไป 
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6. กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
วิชาชพีการพยาบาลเปนวิชาชีพที่ใหบริการแกสังคมเกีย่วกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 

ของเพื่อนมนษุย ตองเกี่ยวของกับความสุขและความทุกขตามภาวะธรรมชาติของมนษุย การดแูลอยาง

เอื้ออาทร(Caring) จึงเปนหวัใจและเปนเอกลักษณของวชิาชีพที่พยาบาลสามารถปฏิบัติบทบาทหนาที่นี้

ไดอยางเปนอสิระ(Autonomous) และเปนสิ่งที่ตองปลกูฝงใหผูที่จะเปนพยาบาลตระหนกัในความสําคัญ 

มีเจตคติและมีพฤติกรรมที่เอื้ออาทรตอผูรับบริการอยูเสมอ  การหาแนวทางหรือการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศกึษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร จงึเปนสิง่ที่มี

ความสาํคัญเปนอยางยิง่สําหรับสถาบนัการศึกษาและผูที่มีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ ผูวิจยัพบวา หลักพทุธธรรมมีแนวคิดและแนว

ทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของการดแูลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาลเปนอยางยิง่ 

รวมทัง้ยงัเปนแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย เพราะพุทธศาสนาเปนพืน้ฐานในการดาํรง 

ชีวิตของคนไทยมาเปนเวลายาวนาน และมีหลักการทีเ่ปนสากล สามารถนํามาประยกุตใชในการให 

บริการสุขภาพได  ผลจากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวของรวมทัง้จากการศึกษาเชงิคุณภาพ  

(รายละเอียดการศึกษาอยูในบทที่ 3 และ 4)  ผูวิจัยไดนาํผลของการศึกษาทั้ง 2 สวน มาสังเคราะหเปน

โครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไดดังนี้ 

1) องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน   สังเคราะหจากแนวคิดในการออก 

แบบการจัดการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี. 2545; วชิัย วงษใหญ. 2537; ชาญชยั ยมดษิฐ.2548; 

Dick; & Carey. 1996)  ซึ่งประกอบดวย แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดหวงั สาระ

การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน และ การประเมินผลหรือประสิทธิภาพของรูปแบบ  

2) แนวคิดและหลักการของรูปแบบ   สังเคราะหจากปรชัญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธ

ธรรม (พระธรรมปฎก.2544; 2547) และแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของกลุมมนุษยนยิม(ทิศนา แขมมณี

2545; ชาญชยั ยมดษิฐ. 2548; วิชัย วงษใหญ. 2537)  มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ 
“ การจัดการเรียนการสอนมุงเนนที่การฝกอบรมนักศึกษาพยาบาลใหพฒันาปญญาและมเีจตคติที่

ถูกตอง โดยใชกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลัก ไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4 เปนหลักปฏิบัติสําหรับ 

ฝกอบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาใหเจริญงอกงาม ดําเนินชีวิตอยางมคีวามสุขและมคีุณคา สามารถเรียนรู

และมีประสบการณจากธรรมชาติชีวิตของมนุษย ทําใหเขาใจในความคิด ความเชื่อ และความตองการของผูรับ 

บริการมากขึ้น นําไปสูปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมที่คํานึงถึงปจจัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิต

วิญญาณของผูรับบริการ นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนยังใหความสําคัญกับคุณคาและศักดิ์ศรีของความ 

เปนมนุษยโดยเชื่อวา มนุษยมศีักยภาพและมแีรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ

หากไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ   การจัดการเรียนการสอนที่เนนความเปนมนุษย และการมีมนุษยสัมพนัธ

ระหวางผูสอนกับผูเรียน จะชวยใหนักศึกษาพยาบาลเขาใจผูอื่นและมีมนษุยสัมพันธที่ดีตอผูปวย/ผูรับบริการ ” 
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3) วัตถุประสงค และ ผลลัพธที่คาดหวงัของรูปแบบ   ไดจากการสังเคราะหแนวคิดเกีย่วกับ 

การเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล ไดแก ศาสตรสาขาพยาบาล ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพ วัตถุ 

ประสงคของการจัดการศึกษาพยาบาล และแนวโนมการจัดการศึกษาพยาบาลในปจจุบันที่นกัวิชาการ 

และนักการศึกษาพยาบาลหลายทานไดกลาวไว (สิวลี ศิริไล. 2542; ที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบนั 

การศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลยั. 2544; ดรุณี รุจกรกานต. 2541; Bevis & Watson. 2000)  

และที่สําคัญทีสุ่ดคือ  แนวคดิจากหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปน

หลักสูตรทีพ่ฒันาขึน้โดยใชทฤษฎีการดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทรและเปนหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียน

การสอนของวทิยาลยัพยาบาลในสังกัดทัง้หมด (สถาบันพระบรมราชชนก. 2546; ไพลิน นุกูลกจิ.2546) 

ผูวิจัยไดนาํแนวคิดทั้งหมดดงักลาว มาวิเคราะหสาระสําคัญเพื่อกําหนดวัตถุประสงค และผลลัพธทีค่าด 

หวงัของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี ้
                   วัตถุประสงคของรูปแบบ: 

                   “ เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อน

มนุษยใหมีสุขภาพดี  นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลโดยมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ ” 

                   ผลลัพธของรูปแบบ:  นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ 

     สําหรับองคประกอบของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรซึ่งเปนผลลัพธที่ตองการให

เกิดขึ้นในนักศกึษาพยาบาล  ผูวิจัยไดสังเคราะหมาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวจิัยตางๆที่เกีย่วของกับ

การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล (Watson. 2005;  Swanson. 2000: Citing; Larson. 1987;  

Roach. 1997;  Wolf. et.al. 1994: Citing Brown. 1986;  Leininger. 1988;  พยอม อยูสวัสด์ิ. 2537;  

พิรุณ รัตนวนชิ. 2542)  รวมกับการศึกษาเชิงคุณภาพโดยทําการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการจดัการ

เรียนการสอน ไดแก อาจารยพยาบาล  พยาบาลวิชาชพี  นักศึกษาพยาบาล และ ผูรับบริการ แลวนํา

ขัอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหพบวา พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรมอีงคประกอบ 6 ประการคือ 
(1)  มีมนุษยสัมพันธดี  

(2)  มีความเมตตากรุณา       

(3)  เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย    

(4)  มีกลยุทธและทักษะการบริการ    

(5)  ยึดมั่นผูกพันในพันธะหนาที่  และ 

(6)  สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม     

4) สาระการเรยีนการสอนของรูปแบบ  ไดจากการสังเคราะหแนวคดิทฤษฎีของการดูแล

อยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล (Watson. 2005; Morse. et.al. 1990; Leininger.1988; พยอม อยู

สวัสด์ิ.2543) และหลักพุทธธรรมที่นาํมาเชื่อมโยงสูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหเกิดการดูแลอยาง

เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล (พระธรรมปฎก. 2544; 2546; 2547;  พระพรหมคณุาภรณ. 2547; 

ทัศนีย ทองประทีป. 2545; นิเทศ สนัน่นารี. 2547)  ทาํใหไดสาระของการสอนในประเด็นหลักๆ ดังนี ้
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(1) ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร 

(2) ความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพการพยาบาล 

(3) การปลูกฝงเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรโดยใชหลักพุทธธรรม 

5) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  ไดจากการสงัเคราะหเกีย่วกบัการเรียนการสอน 

ทางการศึกษาพยาบาล (ดรุณี รุจกรกานต. 2541; สถาบนัพระบรมราชชนก. 2546; ไพลิน นกุูลกิจ. 

2546; Bevis & Watson. 2000)  กระบวนการพยาบาล (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และ เอื้อมพร ทอง

กระจาย. 2533: 5-7; สุระพรรณ พนมฤทธิ์. 2541; ฟารดิา อิบราฮิม. 2541; Doenges. et.al. 1992)   

แนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรทางการพยาบาล (Watson. 2005; Halldorsdotter.1990; 

Bauer. 1990; พยอม อยูสวสัด์ิ. 2543)  และ  กระบวนการคิดสะทอนกลับ (Johns. 2000: Citing 

Gibbs. 1988; Eyler. 2002: Citing Kolb.1984; Davies. 1995)  รวมทัง้สังเคราะหหลักพทุธธรรมที่

นาํมาเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน (พระธรรมปฎก.2544; 2546; 2547; พระพรหมคุณาภรณ.2547; 

ทัศนีย ทองประทีป. 2545; นิเทศ สนัน่นารี. 2547)   ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของหลกัการจัด

กระบวนการเรยีนการสอนของรูปแบบ ไดดังนี ้
(1) มุงถายทอดแนวคิดและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมี

สุขภาพดี  โดยอาศัยกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมคือ ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา   

ซึ่งเปนการฝกฝนกายและใจ ใหมีความคิดดี คิดชอบ และ มีการปฏิบัติที่ดี   

(2) คุณธรรมสําคัญที่นํามาใชสงเสริมใหเกิดความเอื้ออาทรตอผูรับบริการคือ พรหมวิหาร 4  
ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา   

(3) กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนดําเนินการตามพุทธวิธีในการสอน ไดแก ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

คือ การไดรับฟงรับรูหลักการหรือทฤษฎี  แลวนําไปลงมือปฏิบัติ  และเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติ จนเกิดผลลัพธ

คือ การมีเจตคติและพฤติกรรมที่ดีตามความคาดหวัง 

(4) กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาใหความสําคัญกับ ปจจัยภายนอกหรือปรโตโฆสะ คือ การ

เรียนรูจากอาจารย เพื่อน ที่มีความเปนกัลยาณมิตร และ ปจจัยภายในหรือโยนิโสมนสิการ คือ การคิดพิจารณา

ไตรตรอง หรือการคิดสะทอนกลับจากการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจในตนเองและผูอื่น 

 (5) ปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการตั้งอยูบนพื้นฐานของการดูแลอยางเอื้ออาทร 

ที่ยึดหลักการดูแลเอาใจใสมนุษย และ การเห็นคุณคาของมนุษย 

(6) ใชกระบวนการพยาบาลในการบูรณาการประสบการณเรียนรูที่ไดจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ

อยางเปนระบบ โดยเนนการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม 

6) การประเมนิผลหรือประสิทธิผลของรูปแบบ  เปนการประเมินผลลพัธของรูปแบบ คือ 

การประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล 
 

การสังเคราะหโครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากแนวคิดทฤษฎีตางๆสามารถ

แสดงความสมัพันธไดดังภาพประกอบ 20 
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จากโครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สังเคราะหมาจากแนวคิดทฤษฎีตางๆ ดัง 

กลาวมาแลว  ผูวิจัยไดนาํหลกัการในแตละสวนมาเชื่อมโยงสูการสรางกรอบแนวคิดของรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน ซึง่เปนการอธิบายกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบที่ผูวิจยัจะนาํไปทดลอง

ใชกับนักศกึษาพยาบาล เพือ่ใหเกิดผลลัพธของการเรียนการสอนตามที่ตองการ  มีรายละเอยีดดังนี ้

กระบวนการเรยีนการสอนตามรูปแบบ  เปนการบูรณาการหลักพุทธธรรมมาใชในการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติซึ่งเปนการเรียนการสอนในคลินกิหรือหอผูปวย เนื่องจากตองการใหนกัศึกษาเกิด

การเรียนรูจากประสบการณจริง  มีการเชื่อมโยงการเรียนรูจากภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติ  และสามารถ

ประเมินพฤตกิรรมของนักศกึษาไดโดยตรง  กระบวนการเรียนการสอนจะเริ่มตนจากปจจัยภายนอก 

ไดแก อาจารยผูสอน ทําหนาที่เปน กลัยาณมิตร หรือผูชักนาํผูเรียนใหเขาสูกระบวนการเรียนรูหรือ

กระบวนการฝกฝนพัฒนาตน และเปนผูคอยใหความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแกผูเรียนตลอดระยะ 

เวลาของกระบวนการเรียนการสอน   เนือ่งจากตามแนวคิดในหลักพุทธธรรมกลาววา  การเรียนรูของ

ผูเรียนสวนใหญมักจะเริ่มตนจากปจจัยภายนอกเปนสิ่งกระตุนใหอยากเรียนรูหรือรูจักคิดพิจารณาคือ

การมี โยนิโสมนสิการ ซึง่เปนปจจยัภายในตนทีจ่ะนาํไปสูกระบวนการของการศึกษาที่แทจริง เมื่อ

ผูเรียนเห็นดีเห็นชอบ และมคีวามเชื่อที่ถกูตองที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ กระบวนการฝกฝนพฒันาตนก็

จะดําเนนิไปอยางกาวหนา  ในขั้นตนกอนเขาสูการเรียนการสอนที่แทจริงจึงเปนการเตรียมนักศึกษา

ใหเขาใจตอแนวทางการเรียนการสอนตามแนวคิดของรปูแบบ  

ในขั้นตอนของการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลัก คือ  ปรยิัติ  ปฏิบัติ  และ 

ปฏิเวธ ไดแก  การใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชพีพยาบาล และ

ปลูกฝงจิตสํานึกโดยใชหลักพุทธธรรมคือ ไตรสิกขา และ พรหมวหิาร 4   จากนัน้ใหนาํสิ่งที่ไดจาก

การเรียนรูและการฝกฝนพัฒนาตนไปปฏิบัติจริงใน กระบวนการพยาบาล เพื่อใหการดูแลผูปวยที่

รับผิดชอบ  เมือ่ปฏิบัติแลวจะตองมีการสะทอนคิดเพื่อเชือ่มโยงการเรียนรูกับการปฏิบัติ โดยใชหลกั 

การคิดสะทอนกลับ  จนเกดิความเขาใจ ตระหนักรู มีความสุข และเห็นคุณคาของการปฏิบัติ สงผล 

ใหเกิดเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการเสมอ    โดยสรุป กระบวนการ

เรียนการสอนจึงเปนการปลกูฝง ขัดเกลานักศึกษา โดยนําหลักไตรสิกขามาใชอยางสัมพันธกนักับคุณ 

ธรรมพรหมวิหาร 4  และสอดแทรกเขาไปในการปฏิบัติการพยาบาล แลวมีการคิดทบทวนไตรตรองสิ่ง

ที่กระทําเสมอ รวมทั้งมกีัลยาณมิตรคือ อาจารยและเพือ่น  มารวมกนัสองสะทอนการกระทํา  แลก 

เปลี่ยนประสบการณ  หาแนวทางการปฏิบัติและแกไขปญหา  ซึง่ผูวจิัยคาดวานาจะทําใหไดผลลัพธ

คือ  นกัศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลอยางเอื้ออาทร และมพีฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอ

ผูรับบริการ ตามที่คาดหวัง 

กรอบแนวคิดของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามที่อธิบายในขางตน 

แสดงไวในภาพประกอบ 21  
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ภาพประกอบ 20   ความสมัพันธของการสังเคราะหโครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากแนวคิดทฤษฎีตางๆ 
 

รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอน 
หลักการและแนวคิด 

ของรูปแบบ 

วัตถุประสงคของรูปแบบ 

ผลลัพธของรูปแบบ 

สาระการเรียนการสอน 

ของรูปแบบ 

กระบวนการเรียนการสอน 

ของรูปแบบ 

การประเมินประสิทธิผล 

ของรูปแบบ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

•  การออกแบบการจัดการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณ.ี 2545; วิชัย วงษใหญ. 2537; 
      ชาญชัย ยมดิษฐ.2548; Dick; & Carey. 1996) 
•  ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม (พระธรรมปฎก.2544; 2547) 

•  แนวคิดทฤษฎีการเรยีนรูกลุมมนุษยนิยม (วิชัย วงษใหญ.2537; ทิศนา แขมมณี. 2545; 

      ชาญชัย ยมดิษฐ. 2548)  

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล 

• ศาสตรสาขาพยาบาล  ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพพยาบาล   

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาพยาบาล   แนวโนมการจัดการศึกษา 

พยาบาลในปจจุบัน (สิวลี ศิริไล. .2542; ที่ประชุมคณบดีและหัวหนา 

สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2544;  

ดรุณี รุจกรกานต. 2541; Bevis & Watson. 2000) 

• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข   

(สถาบันพระบรมราชชนก. 2546; ไพลิน นุกูลกิจ. 2546) 

• กระบวนการพยาบาล  (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และ เอื้อมพร  

ทองกระจาย. 2533; สุระพรรณ พนมฤทธิ์. 2541; ฟาริดา อิบราฮิม. 

2541; Doenges. et.al. 1992) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทร 

•  ความหมาย ความสําคัญ ปจจัยที่สงเสริมการดูแลอยาง 

เอื้ออาทร และ แนวทางการปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยาง เอื้อ

อาทร (Watson. 2005; Morse. et.al.1990; Leininger.1988; 

พยอม อยูสวัสดิ์ 2543) 

•  การดูแลอยางเอื้ออาทรทางการศึกษาพยาบาล 

(Halldorsdotter.1990; Bauer. 1990) 

•  การคิดสะทอนกลับ (Johns. 2000: Citing Gibbs.1988;  

 Eyler. 2002: Citing Kolb.1984; Davies. 1995) 

•  พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร (Watson.2005; Swanson. 

2000: Citing; Larson. 1987;  Roach. 1997;  Wolf. et.al. 1994: 

Citing Brown. 1986;  Leininger. 1988; พยอม อยูสวัสดิ์. 2537;  

พิรุณ รัตนวนิช. 2542) 

หลักพุทธธรรมที่นํามาเชื่อมโยงสูการเรียนการสอน 

•  ไตรสิกขา  ไดแก  ศีล  สมาธิ  ปญญา 

•  พรหมวิหาร 4  ไดแก  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 

•  พุทธวิธีในการสอน ไดแก ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

• ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ 
(พระธรรมปฎก.2544; 2546; 2547; พระพรหมคุณาภรณ.2547;  

   ทัศนีย ทองประทีป. 2545; นิเทศ สนั่นนารี. 2547)    



กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21  กรอบแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่ปลูกฝงการดูแลอยางเอื้ออาทร 

สัมมาทิฏฐิ 
  
  มีความคิดเห็นที่ดี 
 มีจิตสํานึกที่ดี 
  มีแรงจูงใจตอ  

      การเรียนรู 

             การนําเขาสู 
    กระบวนการเรียนการสอน 

ปจจัยทีม่ีผลตอการปลูกฝง 
การดูแลอยางเอื้ออาทร 
(Predisposing Factors) 

 
ปจจัยภายนอก 

วิธีการแหงศรัทธา 
 (Hearing / Learning from Others) 
 ความเปนกัลยาณมิตรของอาจารย 

  การเปนแบบอยางที่ดี 
   (Role Model) 
  สัมพันธภาพที่เอื้ออาทร 

       (Caring Interaction) 

ปจจัยภายใน 
วิธีการแหงปญญา 

 การรูจักคิดพิจารณาของนักศึกษา 
   (Critical Reflection) 

การจัดการเรียนการสอน 

 

     กระบวนการเรียนการสอน 

ผลที่เกิดขึ้นกับ 
นักศึกษาพยาบาล 

    
 พฤติกรรมการดแูล 

   อยางเอื้ออาทร 
  (Caring Behavior) 
 ความพึงพอใจตอ    
กระบวนการเรียน 

    การสอน 

การใหความรู ความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก 
 การพยาบาลและการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) 
 พุทธธรรมที่เชื่อมโยงสูการดูแลอยางเอื้ออาทร 

   ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) 
   พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 

ปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล 
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม 

 

การพัฒนาปญญา เชื่อมโยงความรูและการปฏิบัติ 
ดวยการสะทอนคิด (Reflective Practice)  

บรรยายประสบการณ 
และความรูสึก 

กําหนดแนวทาง                                        ประเมินและวิเคราะห 
การปฏิบัติตอไป                                              ประสบการณ 
 
                หาแนวทาง                      แลกเปลี่ยน 
                  แกปญหา                     ประสบการณ 

  ขั้นปริยตัิ 
ใหความรูควบคู 

    หลักธรรม 

  ขั้นปฏบิัติ 
  นอมนําไปสู 
  การปฏิบัติ 

  ขั้นปฏิเวธ 
กระจางชัดดวย    

การสะทอนคิด 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจยัครั้งนี ้เปนการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพทุธธรรม 

เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ดําเนนิการโดยใชกระบวนการวิจัย 

และพัฒนา (Research and Development)   ข้ันตอนการวิจัยแบงเปน 3 ข้ันตอนหลักคือ 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของการดแูลอยางเอ้ืออาทรใน 

วิชาชพีพยาบาล   มีวิธีดําเนินการดังนี ้

1.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรจากตํารา เอกสาร และงานวิจยัทัง้ใน 

ประเทศและตางประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร  พฤติกรรมการ 

ดูแลอยางเอื้ออาทร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

ของนักศึกษาพยาบาล  แลวนาํมาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนารูปแบบการจัด การ

เรียนการสอนรวมกับขอมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ  

1.2  ศึกษาแนวคิดของการดแูลอยางเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของผูทีเ่กี่ยวของกับการจัด 

การเรียนการสอนทางการพยาบาลดวยวิธกีารศึกษาเชงิคณุภาพ  โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 

อาจารยพยาบาล  พยาบาลวิชาชพี  ผูรับบริการการพยาบาล  และ จดัสนทนากลุมนักศึกษาพยาบาล 

เกี่ยวกับความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร  พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  และแนวทางการ 

จัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล นําผลที่ไดมา 

วิเคราะหเพื่อเปนขอมูลพืน้ฐานประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนโดยบรูณาการหลกัพุทธธรรม 

เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดแูลอยางเอ้ืออาทร    มีวิธีดําเนนิการดังนี ้

2.1  ศึกษาวเิคราะหแนวคดิทฤษฎีเกีย่วกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจดัการเรียน 

การสอน  แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล  และหลักพุทธธรรมที่เชื่อมโยง 

สูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษาพยาบาล ซึง่ไดแก หลัก 

ไตรสิกขา และ พรหมวหิาร4   ผลของการศึกษาทั้งหมดนาํมาสงัเคราะหเพื่อใหไดกรอบแนวคิดในการ 

สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี ้ 

2.2  สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดในข้ันตอนที ่2.1  และจากผล 

ของการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีในเบื้องตน ทําใหไดองคประกอบของรูปแบบฯ 6 องคประกอบ ไดแก  

แนวคิด/หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงคของรูปแบบ  ผลลัพธที่คาดหวงัของรูปแบบ  สาระการเรยีน 

การสอนของรปูแบบ  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  และ การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 

ซึ่งผูวิจยัไดนํามาพฒันาโครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละองคประกอบดังกลาว 
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2.3   ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีส่รางขึ้น  จากการขอ 

ความคิดเหน็ของผูทรงคุณวฒุิดานการศึกษาพยาบาล ดานการสอนและวัดประเมนิผล และดาน

คุณธรรม จริยธรรมเชิงพทุธ โดยใชวิธกีารการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง  

2.4   สรางเครือ่งมือประกอบการเรียนการสอน  ไดแก  แผนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน 

คูมือการเรียนการสอน  เครือ่งมือประเมนิประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึง่ประกอบ 

ดวยแบบวัดพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทร  และแบบวัดความพงึพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอน    

2.5  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน   โดยนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ 

ดานการศึกษาพยาบาล ดานการสอนและวัดประเมนิผล และดานคณุธรรมจริยธรรมเชิงพทุธ พจิารณา 

ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และความสอดคลองของเครื่องมือ รวมทัง้วเิคราะหหาคาความเที่ยง 

ของเครื่องมือประเมินประสทิธิผลการเรียนการสอนดวยวิธกีารทางสถิติ    

2.6  ศึกษานาํรองเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกอนนาํ 

ไปใชจริง โดยนําไปทดลองใชกับนกัศึกษาที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางมากที่สุดคือ นักศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ปที ่3  ปการศึกษา 2549  ภาคการศึกษาที ่3  วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี กรุงเทพ ที่กาํลังเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ 1 และปรับปรุง 

ขอบกพรองทีพ่บจากการทดลองใช 
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาเพือ่ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน    
3.1  ทดลองใชรูปแบบการจดัการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง  ไดแก  นักศึกษาหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที4่  ปการศกึษา 2550 ภาคการศึกษาที1่ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี

กรุงเทพ  ทีก่ําลังเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 

3.2  วเิคราะหประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  โดยใชทั้งวิธีการศึกษาเชงิ 

ปริมาณและวธิีการศึกษาเชงิคุณภาพควบคูกันไป  ดังนี ้      

       3.2.1  การศึกษาเชงิปริมาณเพื่อเปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมระหวางกอนการเรียนการสอน  หลังการเรียนการสอนทนัท ี และหลัง 

การเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือน    และศึกษาเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทร 

ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลงัการเรียนการสอนทนัท ี รวมทัง้ประเมนิความพึงพอใจของกลุม 

ทดลองตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน   

       3.2.2  การศึกษาเชงิคณุภาพเกีย่วกบัพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษา 

พยาบาล รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล และ 

อาจารยพยาบาลที่เกี่ยวของ โดยใชการสัมภาษณแบบกึง่โครงสรางและการสนทนากลุม 

3.3  ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากผลของการนําไปทดลองใช    
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ข้ันตอนการดําเนนิงานวิจยัดังกลาว  แสดงลําดับความสัมพันธไดดังภาพประกอบ 22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

สรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน 

ไดแก   แผนการเรียนการสอน   คูมือครู 

คูมือผูเรียน  และ   สื่อการเรียนการสอน 

รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

สรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน 

ไดแก   แผนการเรียนการสอน   คูมือครู 

คูมือผูเรียน  และ   สื่อการเรียนการสอน 

รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

สรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน 

ไดแก   แผนการเรียนการสอน   คูมือครู 

คูมือผูเรียน  และ   สื่อการเรียนการสอน 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงการดูแลอยางเอื้ออาทร 

 แนวคิดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปญญาตามหลักพุทธธรรม  ไดแก   ไตรสิกขา   พรหมวิหาร 4   

และ   ปจจัยภายนอก / ปจจัยภายในที่ทําใหเกิดสัมมาทิฎฐิ 

 แนวคิดการวิเคราะหสะทอนความคิดจากการปฏิบัติ (Reflective Practice) 

สรางกรอบรูปแบบและวิธีการจัด 

การเรียนการสอน 

ศึกษาความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 

รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

สรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน 

ไดแก   แผนการเรียนการสอน   คูมือครู 

คูมือผูเรียน  และ   สื่อการเรียนการสอน 

ตรวจสอบเครื่องมือโดยผูเช่ียวชาญ 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากตํารา 

เอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่ 2 

การพัฒนารูปแบบการจัด 

การเรียนการสอนโดย 

บูรณาการหลักพุทธธรรม 

เพื่อปลูกฝงพฤติกรรม 

การดูแลอยางเอื้ออาทร 

ของนักศึกษาพยาบาล 

 

 

ศึกษานํารองเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบ การ

จัดการเรียนการสอนกอนนําไปใชจริง 

ปรับปรุงขอบกพรองที่ยังพบ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผานการทดลองใช 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล   

  หลักพุทธธรรมที่เช่ือมโยงสูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ 
นักศึกษาพยาบาล  ไดแก   ไตรสิกขา และ พรหมวิหาร 4  

สรางกรอบแนวคิดและโครงราง 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบฯ

โดยขอความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

สรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน 

ไดแก   แผนการสอน  สื่อการเรียนการสอน 

คูมือผูสอน  คูมือผูเรียน  และ   

เครื่องมือประเมินประสิทธิผล 

ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดย

ผูทรงคุณวุฒิ และ หาคาความเที่ยง 

ของเครื่องมือโดยวิธีการทางสถิติ 

เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

เกี่ยวกับแนวคิดของ 

การดูแลอยางเอื้ออาทร 

ในวิชาชีพพยาบาล 

ขั้นตอนที่ 1  
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากตํารา 

เอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครง 

สรางผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน

ทางการพยาบาล 

แนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย 

•  ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร 
•  พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 
•  แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ  

นักศึกษาพยาบาล 
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ภาพประกอบ 22     ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 3 

การศึกษาเพื่อประเมิน 

ประสิทธิผลของรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอน 

 นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใชจรงิกับกลุมตัวอยาง 
 

ประเมินกอน 

การเรียน 

การสอน 

การเรียนการ 

สอนตามรูปแบบ

ที่พัฒนาขึ้น 

ประเมินหลังการเรียน

การสอนทันที  และ 

ประเมินหลังการเรียน

การสอนเปนเวลา 

1 เดือน 

วิเคราะหประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน 
 

วิธีการเชิงปริมาณ 

 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษา กลุม

ทดลองและกลุมควบคุมระหวาง  
•  คะแนนกอนการเรียนการสอน กับ 

คะแนนหลังการเรียนการสอนทันที   

•  คะแนนกอนการเรียนการสอนกับ  

 คะแนนหลังการเรียนการสอนเปน 

     เวลา 1 เดือน (เฉพาะกลุมทดลอง) 

 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรม 

การดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษา 

กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 ประเมินความพึงพอใจของ 

นักศึกษากลุมทดลองตอรูปแบบการ 

จัดการเรียนการสอน 

วิธีการเชิงคุณภาพ 
 สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางนักศึกษา

กลุมทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแล 

อยางเอื้ออาทรในระหวางการเรียน การ

สอน 

 สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูรับ 

บริการตอการดูแลของนักศึกษากลุม 

ทดลองในระหวางการเรียนการสอน 

 จัดสนทนากลุมนักศึกษาพยาบาล 

และอาจารยนิเทศประจําตึกเกี่ยวกับความ

คิดเห็นและความพึงพอใจตอรูปแบบการ 

จัดการเรียนการสอนเมื่อการเรียนการสอน 

สิ้นสุดลง  

 

ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากผลการนําไปใช 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สมบูรณ 
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ขั้นตอนที่ 1   การศึกษาขอมูลพื้นฐานและแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรใน 
           วิชาชีพพยาบาล    

จุดมุงหมาย   
1. เพื่อศึกษาความหมายและพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล จาก 

แนวคิดทฤษฎีตางๆ  ซึ่งผลของการศึกษาจะเปนขอมูลพืน้ฐานในการสรางกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนารูป 

แบบการจัดการเรียนการสอน  

2. เพื่อศึกษาการใหความหมายและคุณลักษณะของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตาม 

ความคิดเหน็ของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ผลของการศึกษาจะทาํใหได 

ขอมูลพื้นฐานในการสรางกรอบแนวคิดเพือ่พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีม่ีความสอดคลอง กับ

บริบทของสังคมไทยมากขึน้ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสงเสริมหรือปลูกฝงพฤติกรรมการ 

ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล ทั้งจากทฤษฎแีละจากความคิดเห็นของผูทีเ่กี่ยวของกับการ 

จัดการเรียนการสอน ผลของการศึกษาจะเปนประโยชนตอการเลือกกลวิธีการสอนและการวางแผนจัด               

กิจกรรมการเรยีนการสอนในการวิจยัครั้งนี ้
วิธีดําเนินการ 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอื้ออาทรจากตํารา เอกสาร งานวิจยั ทั้งจากตาง 

ประเทศและในประเทศเกี่ยวกับความหมาย  พฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร และแนวทางการ 

จัดการเรยีนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล  จากนัน้ทํา 

การวิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานไปประกอบการศึกษาเชงิคุณภาพ และการกําหนดกรอบแนวคิด 

ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี ้         

2. ศึกษาแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของผูทีเ่กี่ยวของกับการจัด 

การเรียนการสอนทางการพยาบาลดวยวิธกีารศึกษาเชงิคณุภาพเกีย่วกบัความหมาย และพฤติกรรม 

ของการดูแลอยางเอื้ออาทร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยาง 

เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล  นาํผลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหเปนขอมูลพืน้ฐานประกอบการ 

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกบับริบทของสงัคมไทย  มวีิธดํีาเนนิการดังนี้  

    2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรในการศึกษาแนวคิดของการดแูลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล  เปนผู 

ที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล  ไดแก  นักศกึษาพยาบาล  อาจารยพยาบาล 

พยาบาลวชิาชีพ และ ผูรับบริการการพยาบาล ในการวจิัยครั้งนี้ไดเลอืกวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี

กรุงเทพ เปนกรณีศึกษา เนื่องจากผูวิจัยเปนอาจารยประจําและมีบทบาทหนาทีเ่กี่ยวของกับการจัดการ 

เรียนการสอนในสถาบนัโดยตรง ผลของการศึกษาจงึสามารถนาํไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการ 
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สอนในโอกาสตอไปไดอยางตอเนื่อง  การเลือกกลุมตัวอยาง จึงใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยกําหนดเกณฑดังนี ้

 นักศึกษาพยาบาล  เปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ปที ่4 ปการศึกษา 2549 

ภาคการศึกษาที1่ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ซึ่งเปนนักศึกษาชัน้ปสุดทายที่ผานการเรียน 

ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติครบทุกวิชา  มีประสบการณในการดูแลผูปวยครบทุกกลุมวิชาชีพ  เชน 

การพยาบาลมารดา ทารก   การพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ   การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  

เปนตน  เลือกกลุมตัวอยางจากกลุมนกัศึกษาที่กาํลังขึน้ฝกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลมารดา ทารก 2  

จํานวน 8 คน เพื่อใหมีขนาดพอเหมาะกับการจัดสนทนากลุม 

 อาจารยพยาบาล  เปนอาจารยพยาบาลของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ 

ที่มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไมตํ่ากวา 2 ป โดยเลือกกลุม 

ตัวอยางเพื่อใหเปนตวัแทนที่ครอบคลุมทกุกลุมวชิาชพีทางการพยาบาล ไดแก กลุมวิชาแนวคิดพืน้ฐาน 

และหลักการพยาบาล  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ  การพยาบาลเด็ก  การพยาบาล 

ผูใหญและผูสูงอาย ุ การพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤต  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน   การพยาบาล 

บุคคลที่มีปญหาทางจิต  การบริหารการพยาบาล กลุมวชิาละ 1 คน และ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

อีก 1 คน  รวมจํานวน 9 คน  

 พยาบาลวชิาชีพ  เลือกกลุมตัวอยางจากโรงพยาบาลราชวิถ ีกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง 

เปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานของนักศกึษาพยาบาลวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  และวทิยาลยั 

พยาบาลอืน่ๆอีกหลายแหงทั้งจากภาครัฐและเอกชน  เกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางคือ  จะตองเปน 

พยาบาลวชิาชีพทีม่ีประสบการณในการปฏิบัติงานไมตํ่ากวา1 ปที่ปฏิบัติงานประจําในแผนกผูปวยนอก    

3 คน ไดแก  แผนกตรวจโรคทั่วไป  แผนกอายุรกรรม/ศัลยกรรม  แผนกฉุกเฉิน แผนกละ 1 คน และเลือก 

จากแผนกผูปวยในอกี 6 คนไดแก หอผูปวยอายุรกรรม หอผูปวยศัลยกรรม หอผูปวยหนัก หอผูปวยพเิศษ  

หอผูปวยรงัสีรักษา และหองคลอด แหงละ 1 คน  รวมกลุมตัวอยางทัง้หมด 9 คน 

 ผูรับบริการการพยาบาล   เลือกกลุมตัวอยางจากโรงพยาบาลราชวถิ ี มีเกณฑในการ 

เลือกคอื เปนผูปวยหรือญาติหรือผูที่มารับบริการใดๆที่ตองเกี่ยวของกับการใหบริการทางการพยาบาล 

จากแผนกผูปวยนอก 3 คน  ไดแก  แผนกตรวจโรคทั่วไป   แผนกอายรุกรรม/ศัลยกรรม   แผนกฉกุเฉิน  

และเลือกจากแผนกผูปวยในอีก 6 คน ไดแก  หอผูปวยอายุรกรรม  หอผูปวยศัลยกรรม  หอผูปวยหนกั  

หอผูปวยรงัสีรักษา หอผูปวยพิเศษ  และหองคลอด แหงละ 1 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 9 คน 

         2.2  วิธีการศึกษา ใชวิธสีนทนากลุม (Focus Group Discussion) กับนักศกึษาพยาบาล 

และใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) ในกลุมตัวอยางที่เปนอาจารย 

พยาบาล  พยาบาลวิชาชพี  และ ผูรับบริการการพยาบาล  ตามระเบียบวิธีของการวจิัยเชิงคุณภาพ 

(ชาย โพธิสิตา. 2547: 207-248; 253-300) 
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                   2.3  เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แนวคาํถาม (Guidelines) สําหรับการ 

สนทนากลุม และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่ผูวิจยัสรางขึ้นจากวัตถปุระสงคของการวิจัยและจากการ 

ศึกษาหลักการและกระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพ  

                   2.4  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล ผูวิจัยเปนผูดําเนนิการสนทนากลุมโดย 

มีผูชวยวิจัยคอยอํานวยความสะดวกและจดบันทกึเหตกุารณตางๆ ซึง่กอนดาํเนินการผูวิจัยไดชี้แจงวัตถ ุ

ประสงคและอธิบายแนวทางการดําเนินงานใหผูชวยวิจัยเขาใจกอนอยางชัดเจน  สําหรับการสัมภาษณ 

กลุมตัวอยางผูวิจัยดําเนนิการดวยตนเอง เมื่อรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวทําการวเิคราะหขอมูลโดยการ 

วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) (ศากุน ชางไม.2546: 171)  เพื่อใหไดสาระสําคัญที่นาํไปสูการ 

สรางกรอบแนวคิดในการวิจยัในขั้นตอนตอไป 
 

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธ 
            ธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล  

จุดมุงหมาย   
1. เพื่อสรางกรอบแนวคิดของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากสาระสําคัญที ่

ไดจากการศึกษาขอมูลพืน้ฐานทั้งจากทฤษฎีและจากการศึกษาเชงิคณุภาพ  

2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพทุธธรรมเพื่อปลูกฝง 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล  
วิธีดําเนินการ 
1. ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน 

การสอน  แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล  และหลักพุทธธรรมที่เชื่อมโยง 

สูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษาพยาบาล  ไดแก  หลกั 

ไตรสิกขา และพรหมวิหาร4  ผลของการศึกษาทัง้หมดนาํมาสังเคราะหรวมกับขอมลูพื้นฐานเพื่อสราง 

กรอบแนวคิดในการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้  

2. สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดในข้ันตอนที ่1 ซึ่งจากผลของการ 

สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีในเบื้องตน  ทาํใหไดองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 6 องค 

ประกอบคือ แนวคิด/หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ ผลลัพธของรูปแบบ สาระการเรียน 

การสอนของรปูแบบ  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  และ การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ  

จากนั้นผูวิจัยไดพัฒนาโครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละองคประกอบดังกลาว 

3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นจากการขอความ 

คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิใหพจิารณาความถูกตองเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ  มวีิธีดําเนนิ 

การดังนี้  
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      3.1  แหลงขอมูล   เปนผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน  7 คน ซึ่งกาํหนดเกณฑในการเลอืกดังนี้คือ 

1) ผูทรงคุณวฒุิทางดานการศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณในการจดัการเรียนการสอนไมตํ่ากวา 5 ป 

และมีผลงานทางวิชาการเกีย่วกับการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) จํานวน 3 คน   2) ผูทรงคุณวุฒิทีม่ี 

ผลงานหรือประสบการณทางดานการสอนและการวัดประเมินผลไมตํ่ากวา 5 ป จํานวน 1 คน 3) ผูทรง 

คุณวฒุิที่มีผลงานหรือประสบการณทางดานคุณธรรมจริยธรรมเชิงพทุธไมตํ่ากวา 5 ป จํานวน 3 คน   

                    3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู  ไดแก  แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางที่ 

ผูวิจัยสรางขึ้นจากวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาความเหมาะสมจาก 

อาจารยที่ปรึกษา 

                   3.3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล   ผูวิจยัดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยสัมภาษณผูทรงคุณวุฒดิวยตนเอง และวิเคราะหขอมูลโดยวิธกีารวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) เพือ่ใหไดสาระสําคัญที่จะนําไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมยิง่ขึ้น 

4. สรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน   ประกอบดวย 

                   4.1  แผนการสอน   เปนการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวยการ 

เรียนรู ซึง่ประกอบดวย ชื่อหนวยการเรียนรู ระยะเวลาทีใ่ช  แนวคิด จดุประสงคการเรียนรู  เนื้อหาสาระ 

การเรียนรู  ผลการเรียนรู  กิจกรรมการเรยีนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  แหลงการเรียนรู  และวิธ ี

ประเมินผลการเรียนรู 

    4.2  ส่ือการเรียนการสอน  ไดแก  เอกสารประกอบการสอน ใบงาน วีดีทัศน หรืออุปกรณ 

ตางๆ ที่ใชประกอบการเรียนการสอน 

   4.3  คูมือผูสอน  เปนเอกสารที่จัดทาํขึน้เพื่อใชเปนคูมือในการสอนของอาจารยซึง่จะแนะนาํ 

และชี้แจงเกี่ยวกับแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โครงสรางรูปแบบและวิธีการจัดการเรียน 

การสอน  แผนการสอนในแตละหนวยการเรยีนรู  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

                   4.4  คูมือผูเรียน   เปนเอกสารที่จัดทําขึน้เพือ่ใหนักศกึษาใชเปนแนวทางในการเรียนรูตาม 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคของการเรียนการสอน  

หนวยการเรียนการสอน  ซึ่งในแตละหนวยจะมีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน  สาระโดย 

สังเขป  ผลลัพธการเรียนรูทีค่าดหวงั  ระยะเวลา  แหลงการเรียนรู  และการประเมนิผล 

                   4.5  เครื่องมือประเมินประสทิธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน   ไดแก   แบบวดั 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  และ  แบบวัดความพงึพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน    

 5. ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน  โดยใหผูทรงคุณวุฒพิิจารณา 

ความตรงของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน  รวมทั้งตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือประเมิน 

ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยวิธกีารทางสถิติ   มีวิธีดําเนินการดังนี ้    
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                    5.1  แหลงขอมูล   เปนผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน  7  คน  ซึง่กําหนดเกณฑในการเลือกดงันี้คือ 

1) ผูเชี่ยวชาญทางดานการศกึษาพยาบาลที่มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนไมตํ่ากวา 5 ป 

และมีผลงานทางวิชาการเกีย่วกับการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) จํานวน 4 คน   2) ผูทรงคุณวุฒิทีม่ี 

ผลงานหรือประสบการณทางดานการสอนและการวัดประเมินผล ไมตํ่ากวา 5 ป  จํานวน 2 คน   3) ผู 

ทรงคุณวุฒทิีม่ีผลงานหรือประสบการณทางดานคุณธรรมจริยธรรมเชิงพทุธไมตํ่ากวา 5 ปจํานวน 1 คน   

       5.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมและความ 

สอดคลองของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่ผูวจิัยสรางขึน้โดยผานการพิจารณาตรวจสอบความ 

สมบูรณของแบบประเมินจากอาจารยที่ปรึกษา   ลักษณะของแบบประเมินความเหมาะสมจะเปนแบบ 

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคือ  มีความเหมาะสมมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และ นอยที่สุด  

สวนแบบประเมินความสอดคลอง กาํหนดเปน 3 ระดับคือ  สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง  ซึง่ผูวจิัย  

ไดกําหนดประเด็นที่ตองการตรวจสอบตั้งเปนขอคําถาม  แลวขอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาวา  เครื่องมือ 

ประกอบการเรียนการสอนแตละองคประกอบมีความเหมาะสมและมคีวามสอดคลองมากนอยเพยีงใด  

รวมทัง้ใหขอเสนอแนะหรือใหความคิดเหน็เพิม่เติม   

                   5.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเปนผูเกบ็รวบรวมขอมลูการตรวจสอบของผูทรงคณุวุฒิ 

ดวยตนเอง โดยการใหผูทรงคุณวุฒิแตละทานพิจารณาตัดสินอยางอิสระ หลงัจากนั้นจงึไปรับผลและ

ขอคําแนะนาํเพิ่มเติม  

                   5.4  การวิเคราะหขอมูล   ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญนาํมาวิเคราะหผล 

ดังนี้        

      5.4.1  การประเมินความเหมาะสม  โดยการนําผลการประเมินคือ มีความเหมาะสม 

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และ นอยที่สุด  มาแปลงเปนคะแนนที่มีคาเปน 5,4,3,2,1  ตามลาํดับ  

จากนั้นคาํนวณหาคาเฉลีย่ (Χ ) ของคะแนนความเหมาะสมที่ผูทรงคุณวฒุิทั้ง 7 คน ประเมินเปนรายขอ 

แลวนํามาเทียบกับเกณฑซึ่งแบงเปน 5 ระดับ คือ (วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 8-11) 

               คะแนนเฉลีย่   4.50 - 5.00     หมายถงึ    มีความเหมาะสมมากที่สุด 

             คะแนนเฉลี่ย   3.50 - 4.49     หมายถงึ    มีความเหมาะสมมาก 

    คะแนนเฉลี่ย   2.50 - 3.49     หมายถงึ    มีความเหมาะสมปานกลาง 

             คะแนนเฉลี่ย   1.50 - 2.49     หมายถงึ    มีความเหมาะสมนอย 

               คะแนนเฉลีย่   1.00 - 1.49     หมายถงึ    มีความเหมาะสมนอยที่สุด  

               หากผลของการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมากถงึมากทีสุ่ด นั่นคือมีคะแนน 

เฉลี่ยตั้งแต 3.50 ข้ึนไป  ถือวาใชไดไมตองทาํการปรับปรุง  แตถาผลการประเมินอยูในระดับเหมาะสม 

ปานกลางถึงเหมาะสมนอยที่สุด นัน่คือมคีะแนนเฉลีย่ต่ํากวา 3.50 ตองทําการปรบัปรุงตามคําแนะนาํ 

ของผูทรงคุณวุฒ ิ



 125 

       5.4.2   การประเมินความสอดคลอง   โดยการคํานวณหาคาดัชนคีวามสอดคลอง 

(Index of Congruency : IOC)  จากคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒิเปนเกณฑในการพิจารณา  

ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้ (ดิลก ดิลกานนท. 2537: 108-109) 

   IOC  =     ∑  R 

                                                        N 

   เมื่อ  IOC       หมายถงึ  ดัชนีความสอดคลอง 

          ∑  R      หมายถงึ  คะแนนความคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒ ิ

             N         หมายถึง  จาํนวนผูทรงคุณวุฒ ิ

               ถาคาํนวณไดคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.50  ถือวามีความ 

สอดคลองไมตองปรับปรุง  แตถาคาดัชนคีวามสอดคลองนอยกวา 0.50 จะตองทาํการปรับปรุงตามขอ 

แนะนาํของผูทรงคุณวุฒ ิ 

     5.4.3  การตรวจสอบหาคาความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือประเมินประสทิธิผล 

ของการจัดการเรียนการสอนไดแก แบบวดัพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร และแบบวัดความพึงพอใจ 

ตอวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยนาํแบบวัดที่ผานการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 

ในดานตางๆตามขอ 5.1และไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช(Try out) กับนกัศึกษาพยาบาลที่มีลักษณะ 

ใกลเคียงกบักลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4  ปการศึกษา 2549  

ภาคการศึกษาที ่1 จํานวน 32 คน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  ที่กาํลงัเรียนวิชาปฏิบัติการ 

พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 2   ผลจากการทดลองใชนาํมาคาํนวณหาคาสมัประสิทธิ์แอลฟา 

ตามวิธกีารของครอนบาค (Cronbach ’s  Alpha Coefficient) (ธวัชชยั งามสนัติวงศ. 2542: 612-631)  

ไดคาความเทีย่งของแบบวัดทั้งฉบับเทากบั 0.9482 

6. การศึกษานํารอง (Pilot Study)  เปนการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใช 

กอนนําไปใชจริงอยางเต็มรูปแบบ  เพื่อตรวจสอบความเปนไปได  ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรค 

ระหวางดําเนนิการเพื่อปรับปรุงรูปแบบใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น มีวธิดํีาเนนิการดังนี ้

                       6.1 กลุมตัวอยางในการศึกษานาํรอง ใชวธิีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  

โดยเลือกนกัศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชัน้ปที ่3  ปการศึกษา 2549  ภาคการศึกษาที ่3  

จํานวน 8 คน ของ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ทีก่ําลงัเรยีนวชิาปฏิบัติการพยาบาลมารดา 

ทารก และผดุงครรภ 1 ซึ่งมลัีกษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางทีจ่ะทดลองจริงในปการศึกษา 2550 ภาค 

การศึกษาที ่1 มากที่สุด เนื่องจากเปนนักศกึษาชัน้ปเดียวกัน อยูวิทยาลัยแหงเดยีวกนัจึงมีประสบการณ

ของการเรียนการสอนที่ใกลเคียงกนั   

                   6.2  การทดลองสอน  ผูวจิัยและผูชวยวิจัยซึง่เปนอาจารยนิเทศประจาํหอผูปวยเปนผูดําเนนิ 

การสอนตามรูปแบบ โดยเลอืกหนวยการเรียนการสอนบางหนวยที่มคีวามสาํคัญครอบคลุมกระบวนการ 
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เรียนการสอนทั้งหมดมาทดลองใชเปนระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห  แลวประเมินความพึงพอใจของ 

นักศึกษา โดยจัดสนทนากลุมเพื่อใหนักศกึษาไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน   

 6.3  สรุปผลการทดลองสอนและขอเสนอแนะจากการศึกษานาํรอง  เพือ่นําไปปรับปรุง 

แกไขกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณกอนนาํไป 

ทดลองใชจริง      
 

ขั้นตอนที่ 3  การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน   
จุดมุงหมาย 
1. เพื่อนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวไปทดลองใชจริง 

2. เพื่อประเมนิประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พฒันาขึ้น  

3. เพื่อนําผลของการประเมนิมาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณ 

ยิ่งขึ้น  เพื่อประโยชนในการนําไปประยกุตใชในโอกาสตอไป 
วิธีดําเนินการ 
1. การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใชจริง  ดําเนนิการดังนี ้

1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 ประชากรที่ใชในการทดลองคอื  นกัศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ปที ่4 

ปการศึกษา 2550 ภาคการศึกษาที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จํานวนทัง้หมด 111 คน 

ซึ่งเปนนักศกึษาชัน้ปสุดทายที่ผานการเรยีนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกือบครบรายทกุวิชา  และมี 

ประสบการณในการดูแลผูปวยในลกัษณะตางๆกนัมาแลวในทุกหมวดวิชาชพี   

       กลุมตัวอยาง  ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เนื่องจากการวิจัย

คร้ังนี้  เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ

นักศึกษาพยาบาล จงึเนนการเรียนการสอนทีน่ักศึกษาไดลงมือปฏิบัติตอผูปวยในสถานการณจริง  การ

ทดลองจงึตองเลือกวิชาในภาคปฏิบัติ  ซึ่งในปการศึกษา 2550  ภาคการศึกษาที1่ นักศึกษาชัน้ปที่ 4 ม ี

วิชาภาคปฏิบัติ 2 วิชา ผูวจิยัไดเลือกศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 

(2 Cr.) เนื่องจากมีระยะเวลาการฝกปฏิบัติมากกวาอกีหนึง่รายวิชา (1 Cr.)  โดยฝกปฏิบัติงานในระหวาง 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2550  ถึงวนัที่ 23 กันยายน 2550  นักศกึษาถูกแบงออกเปนกลุมยอยกลุมละ 8 คน 

เพื่อหมุนเวียนฝกปฏิบัติงานในหอผูปวยตางๆในระยะเวลา 8 สัปดาห  ผูวิจัยไดเลือกนักศึกษาจาํนวน 4 

กลุมที่มหีนวยฝกแบบเดียวกัน แลวทาํการสุมอยางงายเพื่อกาํหนดใหเปนกลุมทดลอง 2 กลุม และกลุม

ควบคุมอีก 2 กลุม รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 32 คน ดังแสดงในภาพประกอบ 23    
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 นักศึกษา 30 ก.ค – 12 ส.ค 2550         13 – 26 ส.ค 2550 27 ส.ค – 9 ก.ย 2550       10 – 23 ก.ย 2550 

กลุมทดลอง 

จํานวน 8  คน 
  ฝกปฏิบัติท่ีหองคลอด 

(วิชาปฏิบัติการพยาบาล 
   ฝกปฏิบัติท่ีตึกหลังคลอด           

มารดา ทารก และการผดุงครรภ 2) 
 

ฝกปฏิบัติวิชาบริหารทางการพยาบาล 

กลุมทดลอง 

จํานวน 8  คน 
ฝกปฏิบัติท่ีตึกหลังคลอด 

(วิชาปฏิบัติการพยาบาล 
    ฝกปฏิบัติท่ีหองคลอด 

มารดา ทารก และการผดุงครรภ 2) 
 

ฝกปฏิบัติวิชาบริหารทางการพยาบาล 

กลุมควบคุม 

จํานวน 8  คน 
ฝกปฏิบัติวิชาบริหารทางการพยาบาล 

ฝกปฏิบัติท่ีหองคลอด 
(วิชาปฏิบัติการพยาบาล 

    ฝกปฏิบัติท่ีตึกหลังคลอด 

มารดา ทารก และการผดุงครรภ 2) 
 

กลุมควบคุม 

จํานวน 8  คน 
ฝกปฏิบัติวิชาบริหารทางการพยาบาล 

ฝกปฏิบัติท่ีตึกหลังคลอด 
(วิชาปฏิบัติการพยาบาล 

     ฝกปฏิบัติท่ีหองคลอด 

มารดา ทารก และการผดุงครรภ 2) 
 

 

                                ภาพประกอบ 23    กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง   

 

 1.2  แผนแบบการทดลอง   กระบวนการวจิัยในขั้นตอนนี้ดําเนินการตามระเบียบวิธกีาร 

วิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research)  แผนแบบกึง่การทดลอง (Quasi-experimental Designs) 

แบบศึกษาสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง (Nonequivalent Groups Pretest-Posttest Design) 

ซึ่งเปนแผนแบบที่มีความเหมาะสมกับการวิจัยทีม่ีขอจํากัดในการกําหนดตัวอยางเขาสูกลุมการวิจยัดวย 

การสุม (องอาจ นยัพัฒน. 2548: 279-281)  เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลตองขึ้นฝกปฏิบัติงานตามแผน 

ที่ทางวิทยาลยักําหนดไวลวงหนา การสุมตัวอยางอาจทาํใหเกิดผลกระทบตอโปรแกรมการฝกปฏบัิติงาน 

และการจัดประสบการณในรายวิชาอื่น  การทดลองครั้งนี้ไดออกแบบการวัดหลงัการทดลอง (Posttest ) 

เปน 2 คร้ังคือ วัดหลังการเรยีนการสอนทนัทีและวัดหลงัการเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือน เพื่อดูความ 

คงทนของพฤติกรรม   แผนแบบการทดลองที่กาํหนดไว แสดงไดดังในภาพประกอบ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 24    แผนแบบการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

                           

 E             O1                X                  O2                 O3 

                                           C             O1                                    O2                  

 

เมื่อ E   คือ   กลุมทดลอง                                         O1   คือ  การวัดกอนการเรียนการสอน 

      C   คือ   กลุมควบคุม                                         O2   คือ  การวัดหลังการเรียนการสอนทันท ี

      X   คือ   การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ    O3   คือ  การวัดหลังการเรียนการสอน 1 เดือน 
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     1.3  เครื่องมือที่ใชในการทดลองสอน  ไดแก  แผนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  คูมือ  

ผูสอน  คูมือผูเรียน  และแบบประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน   

     1.4  การดําเนนิการทดลอง   มีการดําเนินงานดังนี ้

           1.4.1  ติดตอประสานงานเพื่อขออนุญาตดําเนนิการจัดการเรียนการสอน   

           1.4.2  เตรียมความพรอมของอาจารยที่รวมสอน  ซึ่งไดแก  อาจารยนิเทศประจําตึก 

ที่มีนกัศึกษากลุมทดลอง และกลุมควบคุมข้ึนฝกปฏิบัติงาน  โดยการจดัประชุมเพื่อชีแ้จงแนวคิดและ 

หลักการของรูปแบบ  รวมทัง้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เครื่องมือ 

ประกอบการเรียนการสอน  และวิธีการประเมินผลการเรยีนการสอน  ตามที่รูปแบบกําหนดไว 

           1.4.3  ปฐมนิเทศนกัศึกษากลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยกลุมควบคุมดําเนินการ 

เรียนการสอนตามรูปแบบปกติของรายวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2   สวนกลุม 

ทดลองดําเนนิการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ผูวิจยัพัฒนาขึ้น โดยมีกจิกรรมการเรียนการสอนดังนี ้

 

ตาราง 8    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับกลุมทดลอง  
 
 

วัน-เดือน-ป  หนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรยีนการสอน ผูสอน 
/ เวลา    

30 ก.ค 50 หนวยที่  1  สรางศรัทธา นําพาใหคิด  ปฐมนิเทศรายวิชา  

13.00-15.00 น. (การนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน) 

กิจกรรมที่ 1  เรียนรูอยางเขาใจ :  

          เปดเผย  เปดใจ  เปดโอกาส 

 ดูวีดีทัศนเรื่อง  คํามั่นสัญญา 

 กิจกรรมตามใบงานที่ 1  
 “พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร” 

     - แบงกลุมยอย อภิปรายแสดง 

ความคิดเห็น 

     - นําเสนอ  แลกเปลี่ยนเรียนรู 

     - สรุปประเด็น 

 ชี้แจงรูปแบบการจัดการเรียน 

  การสอน  

☺  อาจารยผู 

ประสานงานวิชา 

☺  ผูวิจัย 

 

15.00–16.00น. 

 

กิจกรรมที่ 2   สัมพันธภาพที่เอื้ออาทร  เลนเกมส “รูหนา ก็รูใจ” 
 กิจกรรมตามใบงานที่ 2 “คุณครู
ในดวงใจ ลูกศิษยในฝน” 

     - แบงกลุมยอย อภิปรายแสดง 

ความคิดเห็น 

     - นําเสนอ  แลกเปลี่ยนเรียนรู 

     - สรุปประเด็น 

☺  ผูวิจัย 

☺  อาจารยนิเทศ 
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วัน-เดือน-ป  หนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรยีนการสอน ผูสอน 
/ เวลา    

 

31 ก.ค 50 
 

หนวยที่  2  ศึกษา ฝกฝน พัฒนาตน 
       สูการเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร   
         (กระบวนการเรียนการสอน) 

  

    

8.00-10.00 น. กิจกรรมที่ 3   ฝกฝน พัฒนาตน 

                      (ปริยัติ) 

 
 

 ฟงบรรยายพิเศษเรื่อง 
“ไตรสิกขา...หลักธรรมล้ําคาใน 

        การฝกฝนพัฒนาตน” 

 กิจกรรมตามใบงานที่ 3   
 “ปุจฉา วิสัชนา”   

    - มอบหมายงานใหอานเอกสาร 

ประกอบเรียนการสอนมาลวงหนา 

     - แสดงความคิดเห็น   

     - ซักถามปญหา 

       - สรุปประเด็นความรู 

☺  วิทยากร 

 

 

☺  ผูวิจัย 

☺  อาจารยนิเทศ 

 

 

10.00-12.00 น. กิจกรรมที่ 4   ฝกจิต พัฒนาใจ 

                    (ปริยัติ, ปฏิบัติ) 

 

 ฟงบรรยายพิเศษเรื่อง                  
“การฝกจิตและพัฒนาใจ” 

 ฝกสมาธิ และ แผเมตตา 

 กิจกรรมตามใบงานที่ 4 
 “ฝกใจใหมีสมาธิ”  

    - มอบหมายใหฝกสมาธิในชีวิต 

ประจําวัน 

    - บันทึกผลการฝกสมาธิใน แต

ละวัน 

☺  วิทยากร 

 

 

☺  ผูวิจัย 

☺  อาจารยนิเทศ 

 

 

13.00-15.00 น. กิจกรรมที่ 5   เริ่มที่ใจใฝคุณธรรม 

                     (ปริยัติ, ปฏิบัติ) 
 

 ฟงบรรยายพิเศษเรื่อง “พรหม
วิหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 
คุณธรรมสําคัญของพยาบาล” 

 กิจกรรมตามใบงานที่ 5   

   “ฟงเขาใจ  ไดขอคิด”   

     - แสดงความคิดเห็น   

     - ซักถามปญหา 

       - สรุปประเด็นความรู 

☺  วิทยากร 

 

 

☺  ผูวิจัย 

☺  อาจารยนิเทศ 
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วัน-เดือน-ป  หนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรยีนการสอน ผูสอน 
/ เวลา    

31 ก.ค 50 

15.00-16.00 

  กิจกรรมตามใบงานที่ 6  “คุณธรรมนําสู 
การพยาบาล” 

     - แบงกลุมยอย ใหวิเคราะหประเด็นที่ได 

รับมอบหมาย 

     - นําเสนอ  แลกเปลี่ยนเรียนรู 

       - สรุปประเด็นเพื่อการนําไปใช 

       - มอบหมายงานใหนําหลักคุณธรรมไปใช 

ในการปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวนการ 

พยาบาล 

      -  บันทึกผล และปญหา อุปสรรค 

      -  นําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรม 

สะทอนคิด  

 ใหประเมินพฤติกรรมการดูแลอยาง เอื้อ
อาทรของตนเอง  

☺ ผูวิจัย 

☺ อาจารยนิเทศ 

 

1 ส.ค 50 

14.30-16.30 น. 

กิจกรรมที่ 6   สํารวจปญหา 

                   เพื่อพัฒนาตน        

         (ปริยัติ, ปฏิบัติ, ปฏิเวธ) 

 
 

 เลนเกมส  “รูเรา รูเขา” 
 กิจกรรมตามใบงานที่ 7  “พิจารณาตน” 

    - ประเมินตนเองตามแบบตรวจสอบ   

      - สํารวจตรวจสอบตนเองในแตละวัน หลัง 

ทําสมาธ ิ

☺ ผูวิจัย 

☺ อาจารยนิเทศ 

 

6 ส.ค 50 

14.30-16.30 น. 

กิจกรรมที่ 7   กํากับพฤติกรรม  

                    สํารวมกาย วาจา 

                     (ปริยัติ, ปฏิบัติ) 
                                                

 กรณีตัวอยางและอภิปรายกลุม ใน

ประเด็น “กิน อยู ดู ฟง อยางมี ปญญา” 

 ใบงานที่ 8  “กํากับพฤติกรรม  สํารวม 

กายวาจา” 

-  ตั้งเปาหมายการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ของตน 

     -  บันทึกผลการกระทํา  

☺ ผูวิจัย 

☺ อาจารยนิเทศ 

 

 

    10 ส.ค 50 

14.30-16.30 น. 

 

กิจกรรมที่ 8    สะทอนคิด 1 

                      (ปฏิเวธ) 
 

 

 สะทอนผลของการปฏิบัติการพยาบาล 

โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 

   (ตามใบงานที่ 6) 

       -  นําผลของการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยน 

เรียนรู 

       -  วิเคราะห สรุปการเรียนรู 

 

☺ ผูวิจัย 

☺ อาจารยนิเทศ 
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วัน-เดือน-ป  หนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรยีนการสอน ผูสอน 
/ เวลา    

    

13 ส.ค 50 

14.30-16.30 น. 

กิจกรรมที่ 9   เอาใจเขามาใส 

                       ใจเรา 

                    (ปริยัติ, ปฏิบัติ) 

 กรณีตัวอยางและอภิปรายกลุม ใน

ประเด็น  “บริการดวยหัวใจ  เอาใจใส ใน

ความเปนมนุษย” 
 

☺ ผูวิจัย 

☺ อาจารยนิเทศ 

 

    

17 ส.ค 50 

14.30-16.30 น. 

กิจกรรมที่ 10   สะทอนคิด 2 

                    (ปฏิเวธ) 
 

 สะทอนผลของการปฏิบัติการพยาบาล 

  โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4  และ สังคหวัตถุ 4 

   (ตามใบงานที่ 6) 

       - นําผลของการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยน 

เรียนรู 

       -  วิเคราะห สรุปการเรียนรู 

☺ ผูวิจัย 

☺ อาจารยนิเทศ 

 

    

20 ส.ค 50 

14.30-16.30 น. 

กิจกรรมที่ 11   สะทอนคิด 3 

                      (ปฏิเวธ) 
 

 สะทอนผลการฝกผนพัฒนาตนทั้ง 3 ดาน 

       -  นําผลของการกํากับพฤติกรรม สํารวม 

   กาย วาจา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

       -  นําผลของการฝกจิต พัฒนาใจ  มาแลก 

เปล่ียนเรียนรู 

       -  นําผลของการฝกพิจารณาตน มาแลก 

เปล่ียนเรียนรู 

     - วิเคราะห สรุปการเรียนรู 

☺ ผูวิจัย 

☺ อาจารยนิเทศ 

 

    

23 ส.ค 50 

14.30-16.30 น. 

กิจกรรมที่ 12   สะทอนคิด 4 

                       (ปฏิเวธ) 
 

 สะทอนผลของการปฏิบัติการพยาบาล 

  โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 

   (ตามใบงานที่ 6) 

       -  นําผลของการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยน 

เรียนรู 

     -   วิเคราะห สรุปการเรียนรู 

 ประเมินพฤติกรรมการดูแลอยาง เอื้อ
อาทรของตนเองหลังจากที่ไดผาน กิจกรรม

การเรียนรูทั้งหมด 

 ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัด 

การเรียนการสอน  

☺ ผูวิจัย 

☺ อาจารยนิเทศ 
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            1.4.4   ประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอน ตามแผนการประเมิน ดังนี ้

                     1) นักศึกษากลุมทดลองประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของตนโดย 

ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประเมินทั้งหมด 3 คร้ังคือ  กอนการเรียนการสอน (เมื่อเร่ิมข้ึนฝกปฏิบัติงาน) 

หลังการเรียนการสอนทันที (หลังจากเสร็จส้ินการฝกปฏิบัติงาน)  และหลังการเรียนการสอน 1 เดอืน 

(นักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานในรายวิชาอืน่)  

                     2) นกัศึกษากลุมควบคุมประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของตนโดย  

ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประเมินทั้งหมด 2 คร้ังคือ  กอนการเรียนการสอน (เมื่อเร่ิมข้ึนฝกปฏิบัติงาน) 

และหลังการเรยีนการสอนทนัท ี(หลงัจากเสร็จส้ินการฝกปฏิบัติงาน) 

                     3) อาจารยนิเทศประเมนิพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาทัง้กลุม 

ควบคุมและกลุมทดลองหลงัการเรียนการสอนทนัท ี(หลงัจากเสร็จส้ินการฝกปฏิบัติงาน) โดยใชแบบวัด

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

                     4) นักศึกษากลุมทดลองประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลงัการเรียน 

การสอนทันที โดยใชแบบวัดความพึงพอใจที่ผูวิจยัสรางขึน้ 

            1.4.5  เครื่องมือที่ใชในการประเมนิประสิทธิผลของการเรียนการสอน  ประกอบดวย 

แบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร และแบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

มีลักษณะดังนี้                

                     1)  แบบวัดพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทร มีจํานวนทั้งหมด 40 ขอ แบงออก 

เปน 6 ดานคือ                      - ดานการมมีนุษยสมัพนัธดี                               จาํนวน  6  ขอ   

                            - ดานการมีความเมตตากรุณา                           จาํนวน  9  ขอ   

                            - ดานการเคารพคุณคาของความเปนมนุษย        จาํนวน  7  ขอ  

                            - ดานการมีกลยุทธและทักษะการบริการ             จาํนวน  5  ขอ   

                            - ดานการยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที ่                 จาํนวน  5  ขอ   

                            - ดานการสงเสริมใหมสุีขภาพดีแบบองครวม        จํานวน 8  ขอ  

               แบบวดัทุกขอจะมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อ 

ใหนักศกึษาประเมินตนเอง และใหอาจารยนิเทศประเมนินกัศึกษา วามีพฤติกรรมในแตละขอมากนอย 

เพียงใดเมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย  ซึ่งไดกําหนดคาคะแนนไวดังนี ้

คะแนน  4    หมายถงึ   กระทําพฤตกิรรมนั้นทุกครัง้  

คะแนน  3    หมายถงึ   กระทําพฤตกิรรมนั้นบอยๆหรอืเกือบทุกครั้ง  

คะแนน  2    หมายถงึ   กระทําพฤตกิรรมนั้นเปนบางครั้งหรือทําบางไมทาํบาง  

คะแนน  1    หมายถงึ   เกอืบจะไมไดกระทําพฤตกิรรมนั้นเลย  

คะแนน  0    หมายถงึ   ไมไดกระทําพฤตกิรรมนั้นเลย  
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เกณฑในการแปลคาเฉลี่ยของคะแนนในแตละขอหรือแตละดาน แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

คะแนนเฉลีย่    3.50 - 4.00    หมายถงึ    มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลีย่    2.50 - 3.49    หมายถงึ    มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในระดับมาก 

คะแนนเฉลีย่    1.50 - 2.49    หมายถงึ    มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่    0.50 - 1.49    หมายถงึ    มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในระดับนอย 

คะแนนเฉลีย่     < 0.50          หมายถงึ    มีพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทรในระดับนอยที่สุด  

                                    2)  แบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีจาํนวน16 ขอ 

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพื่อใหนักศึกษาประเมนิรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

โดยกําหนดคาคะแนนไวดังนี ้

คะแนน  5    หมายถงึ    มคีวามพึงพอใจมากที่สุด  

คะแนน  4    หมายถงึ    มคีวามพึงพอใจมาก 

คะแนน  3    หมายถงึ    มคีวามพึงพอใจปานกลาง 

คะแนน  2   หมายถงึ     มีความพงึพอใจนอย 

คะแนน  1    หมายถงึ    มคีวามพึงพอใจมากนอยที่สุด 

เกณฑในการแปลคาเฉลี่ยของคะแนนในแตละขอ แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

คะแนนเฉลีย่   4.50 - 5.00   หมายถึง   มคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลีย่   3.50 - 4.49   หมายถึง   มคีวามพึงพอใจในระดับมาก 

คะแนนเฉลีย่   2.50 - 3.49   หมายถึง   มคีวามพึงพอใจในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่   1.50 - 2.49   หมายถึง   มคีวามพึงพอใจในระดับนอย 

คะแนนเฉลีย่   1.00 - 1.49   หมายถึง   มคีวามพงึพอใจในระดับนอยที่สุด  

2. การวิเคราะหประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน  ใชทัง้วิธกีารเชิงปริมาณและวิธีการ 

เชิงคุณภาพ  มีวิธีดําเนนิการดังตอไปนี้         

                    2.1  วิเคราะหประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนดวยวธิีการเชิงปริมาณ   ผูวิจยัทํา 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows  เปรียบเทียบและทดสอบความแตก 

ตางคาเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง ในกรณีทีก่ลุมตัวอยางมขีนาดเล็ก (N<30)  ดวยสถติิ t-test   โดยกอนที่ 

จะทําการวิเคราะหไดตรวจสอบวา  ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม  โดยใชสถติิ One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test   ผลปรากฎวา  ขอมูลมีการแจกแจงปกติ ซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน 

ของการใชสถติิ t-test  (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 509-513 ; กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 249_12 

- 249_15; ปาริชาติ โรนพลากร-กูซ  และ ยวุดี ฤาชา. 2549 :345-349)  การทดสอบความแตกตางของ 

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ดําเนนิการดังนี ้  
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            2.1.1  วิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ักศึกษา 

กลุมทดลองประเมินตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนทนัท ี และระหวาง 

กอนการเรียนการสอนกบัหลังการเรียนการสอน 1 เดือน โดยใชสถิติ Paired t-test  ซึ่งเปนการทดสอบ   

ความแตกตางของคาเฉลี่ยในกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่ไมเปนอิสระจากกัน (กัลยา วานิชบัญชา. 2545 : 

324-327; ปาริชาติ โรนพลากร-กูซ  และ ยวุดี ฤาชา. 2549 : 148-152)   

       2.1.2  วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ักศกึษา 

กลุมควบคุมประเมินตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนทนัท ี โดยใชสถติิ 

Paired t-test  เชนเดยีวกันกบัการทดสอบในกลุมทดลอง 

            2.1.3  วิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่อาจารยนิเทศ 

ประเมินนักศึกษาทัง้กลุมควบคุมและกลุมทดลอง หลังจากการเรียนการสอนเสร็จส้ินทนัท ี โดยใชสถิติ  

Independent  t-test   ซึ่งเปนการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในกลุมตัวอยาง 2 กลุมทีเ่ปนอิสระ 

จากกนั (กัลยา วานิชบัญชา.2545 :324-327; ปาริชาต ิโรนพลากร-กูซ และ ยุวด ีฤาชา.2549 :116-147) 

                           2.1.3  วิเคราะหความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนกัศึกษากลุม 

ทดลอง  โดยวเิคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แลวแปลความหมายตามเกณฑที่ต้ังไว  

   2.2  วิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยวธิีการเชงิคุณภาพโดย 

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในระหวางฝกปฏบัิติงาน  ศึกษาความคิดเหน็และความพึงพอใจ 

ของผูรับบริการตอการดูแลของนักศกึษาพยาบาล   ศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาหลงัจากการเรียน 

การสอนเสร็จส้ินลง  มีวิธีดําเนินการดังนี้ (ชาย โพธิสิตา. 2547: 186-205)    

       2.2.1  กลุมตัวอยาง   เปนผูที่เกี่ยวของกับการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนการ 

สอน ไดแก นกัศึกษาพยาบาลที่อยูในกลุมทดลอง จํานวน 16  คน อาจารยนิเทศประจําตึกจาํนวน 2 คน 

และผูรับบริการที่ไดรับการดูแลจากนกัศึกษาในกลุมทดลอง จาํนวน 16 คน 

                           2.2.2   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางและ 

แนวคําถามสาํหรับการสนทนากลุม ที่ผูวิจยัสรางขึ้นจากวัตถุประสงคของการวิจัย และจากการศึกษา 

หลักการและกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ  

                           2.2.3   การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล   ผูวิจัยทาํการสัมภาษณผูรับ 

บริการเกี่ยวกบัความพึงพอใจตอการดูแลของนกัศึกษาในกลุมทดลองในระหวางการเรียนการสอน รวม 

ทั้งทําการสนทนากลุมกับนักศึกษากลุมทดลอง และสัมภาษณอาจารยนิเทศประจาํตกึเกี่ยวกับความพึง

พอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลังจากที่การเรียนการสอนสิ้นสุดลง จากนั้นวิเคราะหขอมูล 

โดยใชวิธกีารวเิคราะหเชงิเนือ้หา (Content  Analysis) 

3. การปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  โดยนาํผลจากการวิเคราะหประสิทธิผลของ 

รูปแบบฯทั้งจากวธิีการเชิงปริมาณและวธิีการเชงิคุณภาพมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดรูปแบบที่สมบูรณ  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการหลกั

พุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล  ผูวิจัยนาํเสนอตาม ลําดับ

ข้ันตอนของการดําเนนิการวิจัย  ซึ่งแบงเปน 3 ข้ันตอนดังนี ้

ตอนที1่  การศึกษาขอมูลพืน้ฐานเกีย่วกับแนวคิดของการดูแลอยางเอือ้อาทรในวิชาชีพพยาบาล 

ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝง

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล 

ตอนที่ 3 การศึกษาเพื่อประเมินประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ 
 

ตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรใน 
วิชาชีพพยาบาล    

การดําเนินการในขั้นตอนนี้ มีรายละเอยีดของผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลดังนี ้

1.  การศกึษาและวเิคราะหแนวคิดทฤษฎีของการดแูลอยางเอ้ืออาทร จากตํารา เอกสาร 

 และงานวิจัยที่เกีย่วของกับความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร พฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทร และ 

แนวทางการจดัการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล เพื่อ  ให

ไดขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  สรุปสาระสําคัญไดดังในตาราง 9 

 

ตาราง 9   ผลการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีของการดูแลอยางเอือ้อาทร 
 

ประเด็นการศึกษาวิเคราะห สาระสําคัญทีไ่ดจากการศึกษาวิเคราะห 
 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการดูแล

อยางเอื้ออาทร 

 

    1.1 ความหมายของการ

ดูแลอยางเอื้ออาทร 

 เปนจริยธรรมแหงความสัมพันธของมนุษยที่มพีื้นฐานอยูบนความเมตตา

เอื้ออาทรตอกนั  เคารพในความเปนมนุษยและเหน็คุณคาซึ่งกนัและกนั   

มีการแสดงออกอยางอบอุนจริงใจดวยความผูกพันหรือความรับผิดชอบ

ตอบทบาทหนาที ่ ทําใหทัง้ผูดูแลและผูรับการดูแลมีพลงัใจและมี

พัฒนาการจนถึงระดับที่บรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดในชีวติ ดํารงชีวิตอยูใน

สังคมอยางมคุีณคา 
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ตาราง 9  (ตอ) 

 

 ประเด็นการศึกษาวิเคราะห สาระสําคัญทีไ่ดจากการศึกษาวิเคราะห 

    1.2  ความสําคัญของการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชพี

พยาบาล 

เปนเอกลกัษณขององคความรูและเปนองคประกอบทางจริยธรรมทีสํ่าคัญ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาล โดยเปนศิลปะในการสรางความสัมพันธที่

กอใหเกิดประสบการณที่ดีตอผูรับบริการ ทําใหรูสึกอบอุนใจ ปลอดภัย  

พึงพอใจ และมีความหวงั  สัมพันธภาพที่เอื้ออาทรจะมผีลตอภาวะสขุภาพ

และการหายจากโรคของผูปวย 

    1.3 หลักการสําคัญของ

การดูแลอยางเอื้ออาทรใน

วิชาชพีพยาบาล 
 

ประกอบดวย 

- การเคารพในคุณคา ศักดิศ์รี และความเปนปจเจกของมนุษย 

- การมีสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร : ความเปนมิตร การเขาถึงจิตใจกนั  และ

ไววางใจกนัระหวางพยาบาลกับผูปวย 

- การมีคุณธรรมจริยธรรม : มีความเมตตากรุณา ยึดมัน่ผูกพนัตอภาระ 

หนาที ่มีความเชื่อและคานยิมที่ดีในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมี

สุขภาพดี   

 - การดูแลเพือ่นมนษุยแบบองครวม :  ใหความสาํคัญทัง้ทางดานรางกาย 

จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ 

2.  พฤติกรรมการดูแลอยาง 

เอื้ออาทร 

ประกอบดวยพฤติกรรมการแสดงออก 7 ดาน คือ   

   1)  การมีเมตตากรุณา   

   2)  การมีความรูและทักษะทางวชิาชพี   

   3)  การยึดมัน่ผูกพันในภาระหนาที ่  

   4)  การสรางสัมพนัธภาพที่ไววางใจกัน   

   5)  การยอมรับและเขาใจในความเปนบคุคล  

 6)  การแกไขปญหาและสงเสริมภาวะสุขภาพอยางเปนองครวม  

   7)  การสงเสริมความสามารถในการดแูลตนเอง 

3.  แนวทางการจัดการเรียน 

การสอนเพื่อปลูกฝง

พฤติกรรมการดูแลอยาง 

เอื้ออาทร 

- การถายทอดแนวคิดและปลูกฝงเจตคติของการดูแลมนษุยอยางเอื้ออาทร 

- สัมพนัธภาพที่เอื้ออาทรระหวางครูกับศิษยในกระบวนการเรียนการสอน  

    : การเปนกลัยาณมิตรของครูผูสอน 

 - การเปนแบบอยางที่ดีของครูผูสอน 

- การจัดการเรียนการสอนทีมุ่งเนนการคิดวิเคราะหหรือกระบวนการทาง

ปญญา 
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จากตาราง 9 จะเหน็ไดวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนคณุธรรมจริยธรรมที่สําคัญของวิชาชีพ 

พยาบาล และเปนศิลปะของวิชาชพีในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ ทาํใหผูรับบริการอบอุนใจ 

พึงพอใจ และมีประสบการณที่ดีจากการรับบริการทางสุขภาพ   ผลของการศึกษาวเิคราะหในขั้นตอนนี้ 

ผูวิจัยไดนาํสาระสําคัญ (รายละเอียดไดกลาวไวแลวในบทที ่2) ไปเปนแนวทางในการศึกษาขอมลูเชิง

คุณภาพในขั้นตอนตอไป  เพือ่ใหไดขอมูลพื้นฐานตรงตามสภาพจริงในการนําไปประกอบการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนที ่2 ของการดําเนินงานวจิัย 
 

2. การศึกษาแนวคิดของการดูแลอยางเอ้ืออาทรตามความคิดเห็นของผูที่เกีย่วของ 
กับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลดวยวธิีการศกึษาเชิงคุณภาพ    ผูวิจัยไดทาํการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับอาจารยพยาบาล  พยาบาลวิชาชีพ  ผูรับบริการการพยาบาล  และจัด

สนทนากลุมกบันักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร  พฤติกรรมการดูแล

อยางเอื้ออาทร  และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ

นักศึกษาพยาบาล เพื่อนาํผลที่ไดมาวิเคราะหเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนารูปแบบการจัด 

การเรียนการสอนรวมกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีในขอ 1   ผลการวิเคราะหสาระสําคัญ 

จากการศึกษาเชิงคุณภาพมดัีงตอไปนี้ 
 2.1 ความหมายของการดแูลอยางเอ้ืออาทรตามความคิดเห็นของผูรับบริการการ
พยาบาล  นกัศึกษาพยาบาล  พยาบาลวชิาชพี  และอาจารยพยาบาล  
                      ผูรับบริการ :  เปนการดูแลชวยเหลือผูปวยตามหลกัการพยาบาลเพื่อ ชวยใหผูปวยมี

อาการดีข้ึน  โดยใหความสนใจเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ ใหความเปนกันเองเปรียบเสมือนเปนญาติพี่นอง 

สุภาพออนโยน พูดจาไพเราะ ใหความชวยเหลือเวลาที่เจ็บปวด ใหคําแนะนาํปรึกษาในการปฏิบัติตัวและ  

ใหกําลงัใจแกผูปวย ดังตัวอยางคาํพูดของผูรับบริการที่เปนกลุมตัวอยาง ดังนี ้

     คุณ ก. “ การดูแลอยางเอื้ออาทร ก็คือ การดูแลชวยเหลือผูปวยตามหลักการพยาบาล

นั่นแหละเพื่อชวยใหผูปวยมีอาการดีข้ึน ชวยตัวเองได ส่ิงที่สําคัญคือ ตองบอกหรือใหคําแนะนาํแกผูปวย 

เขาจะไดปฏิบัติตัวถูก” 

     คุณ ข.  “ คือ การบริการดี สนใจเอาใจใสผูปวย มาคอยดูแลอยางสม่ําเสมอ ” 

                      คุณ ค.   “ คือ การดูแลอยางเปนกันเอง แบบเปรียบเสมือนเปนญาติพี่นอง เปนจิต

วิญญาณที่ตองออกมาจากขางในตวัพยาบาล ” 

     คุณ ง.   “ คือ การมาดูแลเอาใจใส สนใจเรามั่ง ออนโยนกับเรา สุภาพกับเรา มนี้าํใจ

ชวยเหลือ เวลามีปญหา ไมตองพิเศษกวาคนอื่นแคพูดจาดีๆ ” 

                      คุณ จ.   “ คือ การดูแลเอาใจใสผูปวย คอยชวยเหลอื พูดจาไพเราะ และใหกําลงัใจ ” 

                      คุณ ฉ. “ คือ การดูแลเอาใจใสผูปวย ใหความสะดวก อธิบายใหคําแนะนํา พูดจาดีๆ ” 

                     คุณ ช.   “ อยากใหดูแลดีๆ มาดูบอยๆ สนใจเวลาที่เราเจ็บ ” 
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     นกัศกึษาพยาบาล : เปนการดูแลเอาใจใส ชวยเหลือผูปวยใหมภีาวะของกาย ใจ สังคม 

และจิตวิญญาญมีความสุขสมบูรณ  นัน่คอื เปนการดูแลอยางเปนองครวม โดยมีความเมตตากรณุาเปน

พื้นฐาน คํานึงถึงความแตกตางของบุคคล รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เขาถงึจิตใจและเคารพในสทิธิของผูปวย  

ดังตัวอยางคําพูดของนกัศึกษาพยาบาลทีเ่ปนกลุมตัวอยาง ดังนี ้

                      นส. ก.  “ เปนการดูแล หวงใย เอาใจใสใหผูที่เราดแูลใหมีสุขภาพดีทัง้กาย ใจ สังคม 

และ จิตวิญญาญ ” 

     นส. ข.  “ เปนการดูแลแบบองครวม มคีวามเมตตากรุณาเปนพื้นฐาน ” 

                          นส. ค.  “  รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา คิดดูวา ถาเปนเรา เราอยากใหใครทําอะไรกับเรา 

เราก็ควรทาํกบัเขาแบบนัน้ ” 

                       พยาบาลวิชาชพี :  เปนการดูแลเอาใจใสผูปวยใหมีสุขภาพด ีสามารถกลับไปใชชีวิต 

ประจําวนัไดตามปกติ มีเมตตาธรรมจริยธรรมใหการชวยเหลืออยางเต็มใจ จริงใจ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

เขาใจในความความรูสึกและตองการของผูปวย และใหการดูแลอยางเปนองครวม  ดังตัวอยางคําพูดของ

พยาบาลวชิาชีพที่เปนกลุมตัวอยาง ดังนี ้

                      คุณ ก. “ เปนการดูแลที่มีเมตตาธรรม จริยธรรม มSีervice Mind ไมใชทําตามเฉพาะ

หนาที ่เพื่อใหเขากลับไปใชชีวิตปกติได ตองทาํดวยใจยินดี เต็มใจชวยเหลือ ถาฝนทําจะทาํไดไมตลอด ” 

                          คุณ ข. “  เปนการเอาใจเขามาใสใจเรา เหน็อกเห็นใจ ดูแลเหมือนเปนญาติของเรา ” 

                      คุณ ค. “ เปนการเอาใจเขามาใสใจเรา เขาใจความรูสึกและความตองการของผูปวย 

ใหคําแนะนาํและดูแลทุกมิติอยางเปนองครวม ” 

                       อาจารยพยาบาล :  เปนการดูแลชวยเหลือผูปวยอยางเปนองครวม นั่นคือ คํานงึถงึ

ปญหาและความตองการของผูปวยทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาญ โดยปฏิบัติการ 

พยาบาลในการดูแลชวยเหลือนั้น ตองเปนการกระทาํทีอ่อกมาจากใจที่แทจริงของพยาบาลซึ่งตั้งอยูบน

พื้นฐานของการมีความเมตตากรุณา มีความเห็นอกเหน็ใจ หวงใยเอาใจใส และเคารพในศักดิ์ศรีความ 

เปนมนุษยของผูปวย  ดังตัวอยางคาํพูดของพยาบาลวชิาชีพที่เปนกลุมตัวอยาง ดังนี ้

      อาจารย ก.  “ ดูแลอยางเอื้ออาทร คือ  ดูแลแบบองครวมตองคํานึงถึงปญหาและ

ความตองการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาญ ไมใชดูแลแตดานรางกายอยางเดยีว

โดยไมใหความสนใจกับมิติอ่ืนๆของคนไข ซึ่งมนัเปนสิ่งที่เกีย่วพันกันเพราะเวลาที่คนเราเจ็บปวยไมได

ปวยแตกาย ใจก็เครียดไปดวย ครอบครัวก็เครียดไปดวย ” 

     อาจารย ข.  “ ดูแลอยางเอื้ออาทรตองคาํนงึถงึปญหาและความตองการของผูปวย

เปนหลกั มีความเขาใจและเคารพในความเปนบุคคลคนหนึง่ของผูปวยดวย ” 

     อาจารย ค.  “ เปนการใหการพยาบาลอยางเหน็อกเห็นใจ แสดงความหวงใยเอาใจใส

บนพืน้ฐานของจิตใจที่มีความเมตตากรุณา ที่ออกมาจากใจจริงของพยาบาล ” 
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       จากความคิดเห็นของผูที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเมื่อนํามา
สรุปแนวคิดแลวพบวา การดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชพีพยาบาล หมายถงึ การดแูลของผูที่อยูใน วิชาชพี

พยาบาลตอผูที่เจ็บปวยหรือผูรับบริการดวยความมีเมตตากรุณา สนใจ หวงใย เอาใจใสตอปญหา และ 

ความตองการในทุกดานอยางเปนองครวม รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิสวนบคุคลของ

ผูรับบริการในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกนัโรค ดูแลรักษาความเจ็บปวย และฟนฟู

สภาพใหบุคคลมีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลตนเองไดตามสภาวะที่เกิดขึน้ในชวีิต 
 2.2 ความสําคัญของการดูแลอยางเอ้ืออาทรตามความคิดเห็นของผูรับบริการการ
พยาบาล นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชพี และอาจารยพยาบาล มีความคิดเห็นดังนี ้

   ผูรับบริการ :  การดูแลที่เอือ้อาทรของพยาบาลจะชวยใหผูปวยอบอุนใจ มีกาํลงัใจ และ

มีความหวงัในการรักษา  เปนความประทบัใจ และเปนสิ่งที่ผูปวยคาดหวังวาจะไดรับเมื่อมารักษา พยาบาล 

ดังตัวอยางคําพูดของผูรับบริการที่เปนกลุมตัวอยาง ดังนี ้

     คุณ ก. “ ถาดูแลดี ก็อยากมารักษาที่นีอี่ก บางทีขนาดเราบอกวาปวดทองเขายงัเฉย”  

     คุณ ข. “ สําคัญมากเลย เพราะผูปวยสวนมากมาเพราะตองการความชวยเหลือ บางคน

เปนมากมาถงึมือหมอ มือพยาบาลก็อยากมีความหวัง มีกําลงัใจจากคนที่ดูแล” 

     คุณ ค. “ ถาพยาบาลดูแลดีก็จะทาํใหอบอุนใจ จิตใจสบายขึ้น มกีําลังใจตอสูกบัโรค

ชวยใหหายเรว็ขึ้น ถาเจอหมอหรือพยาบาลทีพู่ดดีๆ มนัรูสึกชุมชืน่ในใจ ความไขหายไปครึ่งหนึง่แลว เวลา

ที่เจ็บจะแย ถาพยาบาลพูดจาดีๆกจ็ะชวยไดเยอะ มีกาํลงัใจ” 

      นกัศกึษาพยาบาล : สําคัญมาก เพราะจะชวยใหผูปวยรูสึกอบอุนใจและมีกาํลงัใจและ

มีความหวงั นอกจากนั้น ยงัเปนสิ่งที่ชวยใหภาพลกัษณของพยาบาลดีในสายตาของสังคม  ทําใหเกิดความ

ประทับใจและเปนสิ่งที่บงบอกถึงคุณภาพของการพยาบาล ดังตัวอยางคําพูดของนกัศึกษาพยาบาลที่เปน

กลุมตัวอยาง ดังนี ้

                      นส. ก. “ ทําใหผูปวยรูสึกอบอุนใจ มกีาํลังใจ ชวยใหผูปวยมองภาพของพยาบาลดีข้ึน 

จะไดไมมองวา ทาํแตงานแตไมสนใจดูแลคน มนัเปนสิง่ที่ตองมีควบคูไปกับการปฏิบัติงาน ” 

                          นส.ข.“ เคยเหน็พีท่ีW่ardทีดูแลคนไขดีๆ ประทับใจมากอยากเปนพยาบาลแบบนั้นบาง” 

                    พยาบาลวชิาชพี :  เปนจริยธรรมและเปนสิ่งที่จําเปนที่ตองมีสําหรบัการปฏิบัติงานใน

วิชาชพี ซึง่จะชวยใหสามารถดูแลผูปวยไดอยางมีคุณภาพ  ทําใหผูปวยมีความประทับใจ อบอุนใจในการ

ดูแล มีความหวังและกาํลังใจในการรักษาโรค รวมทัง้เปนผลดีตอตัวพยาบาลที่จะทาํใหเกิดความภาคภูมิ 

ใจและมีคุณคาที่ไดชวยเหลอืผูอ่ืน ดังตวัอยางคาํพูดของพยาบาลวชิาชพีที่เปนกลุมตัวอยาง ดังนี ้

                      คุณ ก. “ เปนสิ่งที่จําเปนมาก ถาพยาบาลทาํงานตาม Routine ไมมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ

ผูปวยเราจะไมสามารถรูปญหาที่แทจริง การแกไขปญหาก็ไมตรงจุด ถาเรามีปฏิสัมพันธที่ดีผูปวยก็จะกลา

พูด กลาบอก ไววางใจ และใหความรวมมอืในการรักษา ” 



 140 

                      คุณ ข. “ สําคัญมากเปนอันดับหนึง่เลย เพราะเปนจริยธรรมของวิชาชพี เปนหนาที่และ

ความ รับผิดชอบที่ตองทาํ ถาขาดไปแยเลยผูปวยก็ไมประทับใจ ”   

     คุณ ค. “ มผีลตอความประทับใจของคนไข ถาขาดความเอื้ออาทรจะมีปญหาตามมา 

เพราะมนัเปนหัวใจของการบริการ วิชาชพีของเราเปนงานที่ตองใหบริการคนไข ” 

     คุณ ง. “  สําคัญมาก โดยเฉพาะถาทําทีโ่รงพยาบาลเอกชน เปนความคาดหวังของ

ผูปวยเลย เพราะคาใชจายสงู เขาก็อยากไดรับการดูแลดีๆ ” 

      คุณ จ. “  สําคัญมาก เอาประสบการณของตัวเองทีป่วยในครั้งหลงันีท้ําใหรูเลยวา 

พยาบาลจะตองมีความเอื้ออาทรเพราะมนัมีผลตอจิตใจของผูปวย ทาํใหรูสึกดีมีกาํลังใจถาเราไดรับการ

ชวยเหลือที่ดี ไดรับการตอนรับที่เต็มใจ เพราะพยาบาลกเ็ปรียบไดกับเจาของบานทีผู่ปวยเขาไปรกัษา ” 

       คุณ ช. “ สําคัญมากๆ ถาเราชวยเหลอืเกื้อกูลดวยความเต็มใจ บริสุทธใจ จะทาํให

ผูปวยได รับความสุข มีกําลงัใจในการเผชญิกับโรคที่เปน กาํลังใจจากเราอาจจะพอๆกับกําลังใจจากญาติ

หรือมากกวา เพราะเราจะชวยไดในเรื่องการอธิบายพยาธสิภาพและใหความรูในการปฏิบัติตัว 

ดูแลตัวเอง เปนวิชาชีพที่อ่ิมบุญ ถาเราทาํดวยใจหรือใหการชวยเหลือโดยไมหวงัผลตอบแทนถาผูปวยมี

ความสุขขึ้น เราก็รูสึกอิ่มใจไปดวย ” 

                      อาจารยพยาบาล : เปนสิ่งที่สําคัญทีสุ่ดที่บงชี้ถงึการดูแลที่มีคุณภาพของพยาบาล 

ทําใหผูปวยไดรับผลดีจากการดูแลนั้น  เนือ่งจากการดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติจะชวยในการฟนหายจาก 

โรค เปนการเยียวยาที่เกิดจากการที่ผูปวยไดรับความสนใจดูแลเอาใจใสอยางแทจริง ผูปวยจะไดรับการ 

ตอบสนองที่ตรงกับปญหาและความตองการ ทาํใหมพีลงัใจในการรักษาความเจ็บปวยหรือภาวะวิกฤต ิ

ที่คุกคามอยู  ดังตัวอยางคําพูดของพยาบาลวิชาชีพที่เปนกลุมตัวอยาง ดังนี ้

       อาจารย ก. “การดูแลอยางมีคุณภาพที่ครอบคลุมทัง้ปญหาทางรางกาย จิตใจ สังคม 

และจิตวิญญาญจะทาํใหการรักษาพยาบาลมีผลดีตอผูปวย เพราะไดรับการตอบสนองความตองการใน

ทุกดาน ทําใหมีกําลงัใจและใหความรวมมอืในการรักษาพยาบาล ชวยใหพนจากภาวะวกิฤติได ” 

                                อาจารย ข. “ ถาผูปวยไมไดรับการดูแลเอาใจใสจะหมดกาํลังใจ ทอแทหมดหวงั โดย

ธรรมชาติของวิชาชพีแลว พยาบาลสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูปวยไดมากที่สุด 

เพราะเปนผูทีดู่แลใกลชิดและตองอยูกับผูปวยตลอดเวลา ” 

        ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผูทีเ่กี่ยวของสรุปไดวา  การดูแลอยางเอื้ออาทรใน

วิชาชพีพยาบาลเปนคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญที่จะตองมีในการดูแลผูปวย และเปนสิ่งที่บงชี้ถงึคณุภาพของ

การพยาบาล เนื่องจากการที่ผูปวยไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีครอบคลุมปญหาในทุกมิติจะทาํ ให

ผูปวยไดรับการตอบสนองทีต่รงกับปญหาและความตองการ ชวยในการฟนหายจากโรค ทําใหมีกาํลังใจมี

ความหวงัในการรักษาความเจ็บปวยหรือภาวะวิกฤตทิี่เผชิญอยู นอกจากผลดีที่เกิดขึ้นกับผูปวยแลวยังมี

ผลดีตอตัวพยาบาลผูที่มีความเอื้ออาทรคือ ทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและมีคุณคาที่ไดชวยเหลือผูอ่ืน   
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 2.3 สภาพจรงิในปจจุบันเกี่ยวกับการดแูลอยางเอ้ืออาทรของพยาบาลตามความ
คิดเห็นของผูรับบริการการพยาบาล นกัศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และอาจารยพยาบาล 
จากการสัมภาษณถึงประสบการณของผูที่เกี่ยวของดงักลาว พบวามีความคิดเหน็ดังนี ้

      ผูรับบริการ :  ปจจุบันพยาบาลสวนใหญใหบริการดีข้ึน ใหความสนใจดูแลเอาใจใสดี 

แตยังมีบางบางสวนที่พยาบาลยังมีอารมณหงุดหงิด ไมยิ้มแยมแจมใส หรือดุผูปวย ซึ่งผูรับบริการมองวา 

อาจจะเนื่องมาจากภาระงานทีห่นกั และปริมาณผูปวยที่มีมากจงึทาํใหหงุดหงิดได ดังตัวอยางคําพูด 

ตอไปนี้      “ ก็ดูแลดี ดีกวาญาติซะอีก ขอใหชวยเหลืออะไรก็ทาํทุกครั้งฉนัเขาโรงพยาบาลบอย 

อยางคุณ..(ชื่อพยาบาล).นี่ดูแลดีมาก ไมถอืตัวคุยเปนกนัเอง คุยเลนคุยหัว มาถามทกุขสุขอยูเร่ือย ให

คําแนะนําดี ปลอบใจฉัน ทําใหฉันมกีําลงัใจที่จะรักษา ”.  

       “ สมัยนี้ดูแลดีข้ึน สมัยกอนถามก็ไมตอบ ดุ เดี๋ยวนี้เปนกันเอง ใจเย็น อาจจะเปนที่

ผูปวยก็ได บางคนก็เร่ืองมาก ” 

  “ พยาบาลเดี๋ยวนีเ้หรอ ก็ดีแตยังไมเต็มรอยใหซัก 60% สวนนงึดี อีกสวนนึงเปนบาง 

คน พูดไมเพราะ ชอบวา ชอบดุ อะไรที่ไมรูไมบอกดีๆ หนาบึ้ง ไมยิ้มทําใหเราไมสบายใจ คงเปนเพราะ

คนไขมีมาก เลยเหนื่อยและหงุดหงิด แตควรจะรูวา เราเปนพยาบาลนะ” 

      “ ปจจุบันโรงพยาบาลของรัฐบริการดีข้ึนเยอะ ใหซกั 80%ได โดยเฉพาะในกรุงเทพ

ดีกวาที่คิดหรอืคาดไว พยาบาลยิ้มแยมแจมใส ขอชื่นชม แตตางจงัหวัดยังเครียดๆอยู  ส่ิงที่จะทาํให

พยาบาลเอื้ออาทรหรือไมเอือ้อาทรนาจะอยูที่จาํนวนผูปวยและตัวผูปวยแตละคน ถาผูปวยมีมากและจูจี้

จุกจิกก็คงทาํใหหงุดหงิดและเครียดได   ” 

                      นักศึกษาพยาบาล : สวนใหญเปนพฤติกรรมสวนบุคคล มีทัง้การเอื้ออาทรตอผูปวยที่

ทําออกมาจากใจจริงและมทีั้งที่ไมเอื้ออาทร โดยพฤติกรรมของพี่พยาบาลจะเปนตัวแบบที่นักศกึษาจําได

ทั้งในดานดีและไมดี สาเหตุของการมีพฤตกิรรมเอื้ออาทรหรือไมเอือ้อาทรนาจะมาจากอุปนิสัยสวนบุคคล 

และพื้นฐานการเลี้ยงดูจากครอบครัว  สวนสภาพแวดลอมในการทํางานเปนปจจยัเสริม เชน ถางานหนกั

มาก จํานวนผูปวยมีมากทุกวัน แตสวัสดิการของพยาบาลไมดี เงินเดือนนอย  และผูรวมงานสวนใหญไม

เอื้ออาทร ก็จะมีผลตอการแสดงพฤติกรรมของพยาบาลได  ดังตัวอยางคําพูดตอไปนี ้

                      “ เปนคนๆไป แตคิดวาปจจุบันพดูจาดีข้ึนกวาสมัยกอนที่เคยเจอกอนมาเรียน ” 

     “ เปนบางคน จากที่ข้ึนฝกงานเคยเจอทั้งพี่ทีเ่ปนตัวอยางที่ดีและไมดี ตัวอยางทีดี่ เชน 

ในผูปวยหนักที่แพทย NR (No Resuscitation คือ การชวยใหฟนคืนชีพ เชน ปมหวัใจ) แลว พี่กย็ังไม

ทอดทิง้ผูปวย ทําแผลให ดูด Content ทางNG Tube ให พลิกตะแคงตวัให  รูสึกประทับใจ คิดวา ถาเรา

จบเราจะเปนพยาบาลแบบพี่คนนี้ สวนประสบการณทีไ่มประทับใจคือCase ที่ม ีAbscess (เปนตุมหรือ  

แผลที่มีหนอง) ที่ปลายจมกู นอนรอเจาะหนองออก พีท่ําไปคุยโทรศัพทไป ไมมีการบอกรายละเอยีดใน

การใหการพยาบาลและใช Forceps (คีม) ตีสันจมูกผูปวยดวย ” 
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                          “ ในกรณทีี่พี่เปนตัวอยางที่ดี เชน คุณยายอายุมาก ชวยตัวเองไดนอย บนหวิ ตอนนัน้ 

เปนเวลากลางคืนแลว พี่ก็ไปชงโอวัลตินมาใหกนิ แตในกรณีที่พี่เปนตวัอยางที่ไมดี เชน พูดกับผูคลอด

ที่มาคลอดโดยไมไดฝากทองไมดี ใชคําพดูที่ดูถูก ไมใหเกียรติ รูสึกไมประทับใจ” 

      “ บางครัง้ก็พบวา ไมไดเอื้ออาทรดวยใจจริง เพราะปจจุบันผูปวยมกีารเรียกรองสทิธ ิ

กันมากและมกีารฟองรองทาํใหตองมกีารแสดงพฤติกรรมที่ดีตอผูปวย แตพอลับหลงักห็ลุด นนิทาผูปวย

วาเรื่องมากกม็ี หนูวา ความเอื้ออาทรนาจะทาํดวยใจจริงมากกวา ” 

                      พยาบาลวิชาชพี :  ข้ึนอยูกบัมุมมองและประสบการณของพยาบาลแตละคน มีทั้งที่

มองวาปจจุบันพยาบาลมีความเอื้ออาทรมากขึ้น และมทีั้งที่มองวามคีวามเอื้ออาทรนอยลง แตปจจัยที่

เปนปจจัยรวมคือ สาเหตทุี่จะทําใหพยาบาลไมเอื้ออาทรก็คือ อุปนิสัยสวนตัวและภาระงานที่หนักมากไป 

ทําใหการดูแลทางดานจิตใจและความรูสึกของผูปวยนอยลงได ดังตัวอยางคาํพูดตอไปนี้ 

                      “ ปจจุบันพยาบาลมีความเอื้ออาทรมากขึ้นนะ คิดวา 70-80% ได นาจะเปนเพราะมี

การประชุมอบรมในเรื่องนีม้ากขึ้น ทาํใหมเีจตคติที่ดีตองานของตวัเองมากขึ้น แตจุดออนคือภาระงานที่

มีมาก สัดสวนของผูปวยตอพยาบาลที่มีมากไป จะทําใหพยาบาลขาดความเอื้ออาทรได ” 

                          “  ลักษณะนิสัยสวนบุคคลก็มีสวนบางคนเกิดมาเพือ่บริการก็จะทาํไดดี บางคนไมได 

เปนแตแรก แตมีการปรับเปลี่ยนนิสัยกท็ําใหมีการกระทาํที่ดี ” 

                      “  ประสบการณสวนตัว พบวาพยาบาลที่เอื้ออาทรจะเปนคนที่สามารถควบคุมตัวเอง 

ไดในสถานการณที่ใหการดูแลผูปวย รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ในขณะที่พยาบาลทีไ่มเอื้ออาทรมกัจะ 

เปนคนทีไมนกึถึงใจเขาใจเรา ไมขัดเกลาคําพูด หรือมคีวามเคยชนิ เห็นความเจ็บปวยเปนเรื่องธรรมดา 

จนแสดงออกแบบไมนึกถงึใจของผูปวย ” 

                     “ คิดวา สวนมากก็เอื้ออาทรนะ ใหซกั 90%  มีสวนนอยที่ไมเอื้ออาทร ซึ่งอาจจะเกดิ 

จากจิตสํานึกและการเลี้ยงดู รวมทัง้ปญหาสวนตวั เชน รับJob หลาย Job แลวกเ็หนื่อยหงุดหงดิงาย”  

     “ สวนมากก็เอื้ออาทรนะคะ เพราะเราตองรูจักควบคมุตัวเอง จะเจอบางในหนวยที ่

งานยุงๆ เชน แผนกฉุกเฉนิและอุบัติเหตุ หรือเจอผูปวยทีไ่มรวมมือ เชน รองเอะอะโวยวาย อาจจะทํา 

ใหแสดงทาทางหงุดหงิดบาง สาเหตุนาจะมาจากนิสัยสวนบุคคลและความเครียดจากภาระงาน ”  

     “ คิดวามมีากขึ้นกวาเดิมนะจากเหตุผลอะไรไมทราบ แตคิดวา มีการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีข้ึน เห็นความสาํคญัของการดูแลเอื้ออาทรตอผูปวยมากขึ้น 

     “  พี่คิดวา พยาบาลสมยันี้มีความอดทนอดกลั้น แบงปน เสยีสละนอยกวาสมัยกอน 

สมัยนี้จะเนนงาน Routine ทําตามหนาทีท่ี่มี อาจจะเปนเพราะสังคมสมัยใหมและการเลี้ยงดู สมัยกอน 

ครูบาอาจารยจะสอนเนนใหอดทน มีระเบยีบวนิัย ทําใหเกิดศรัทธาในการเปนผูดูแลคนที่เจ็บไขไดปวย” 

     “  พี่คิดวา พยาบาลสมยันี้จับตองสัมผัสผูปวยนอยลง สวนใหญจะเนนที่ Treatment 

(งานรกัษาตามคําสั่งแพทย เชน ใหยา ฉีดยา ทําแผล ฯลฯ) จิตวิญญาณของการใหบริการจะนอยลง 

 แตถามีการพฒันาในเรื่องนีจ้ะดีข้ึน ” 
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     อาจารยพยาบาล :  พยาบาลสวนใหญมีความเอื้ออาทร มีสวนนอยที่เปนปญหา ซึง่

อาจเกิดจากภาระงานที่หนัก และสิ่งแวดลอมรอบตัว การปลูกฝงใหพยาบาลมีทัศนคติและมีจิตสํานึกที่ดี

ตอผูปวย จะชวยใหพยาบาลมีความเอื้ออาทรมากขึ้น ดังตัวอยางคําพดูตอไปนี้ 

      “ มองวา โดยเนื้อแทพยาบาลทุกคนกม็ีความเอื้ออาทร แตความสามารถที่จะสื่อสาร 

ออกมาใหผูปวยหรือคนอ่ืนรับรูมีความตางกนั คิดวามากกวา 70% ทีส่ามารถสื่อสารใหเหน็ถึงความเอื้อ

อาทรทีม่ีตอผูปวย ปจจัยทีท่ําใหแสดงออกได เปนปจจยัสวนบุคคลทีตั่วเองตองเตมิเต็มกอนในทุกดาน 

เชน เศรษฐานะทางสังคม (หมายถงึ มีความพรอมทางกายภาพ เชน มีฐานะที่ไมเดือดรอน ไมมีปญหา

ทางดานครอบครัว เพราะถามีปญหาเหลานี้ พยาบาลกค็งไมมีแกใจทีจ่ะเอื้ออาทรตอผูอ่ืน) และมคีวาม

ฉลาดทางอารมณ พยาบาลจึงจะสามารถสื่อสารความเอื้ออาทรออกมาได ” 

     “ คิดวา พยาบาลมีความเอื้ออาทรมากขึ้น ปจจยัทีท่ําใหมีมากขึน้ นาจะเปนเพราะ

สถาบนัหรือโรงพยาบาลมีนโยบายของการประกันคุณภาพที่มีตัวชี้วัดเปนรูปธรรม ทาํใหทุกคนตองหนั

กลับมามองตวัเอง ” 

     “ สวนใหญก็มีความเอือ้อาทร สวนนอยที่อาจจะมปีญหาบาง ปจจัยที่สําคัญทีสุ่ดอยูที่

ทัศนคติหรือการมีจิตสํานกึที่จะเอื้ออาทรตอผูปวย ซึง่เปนสิ่งที่จะตองไดรับการปลูกฝง สวนปจจยัอื่นๆที่

นาจะมีผลก็มาจากภาระงานทีห่นกั สัดสวนของพยาบาลตอผูปวยไมสมดุลยกนั  และสิ่งแวดลอมหรือ

ผูรวมงาน ถาสังคมตรงนัน้มีคนทีม่ีความเอื้ออาทรสูงและแสดงพฤตกิรรมเปนแบบอยาง ก็จะทาํใหคน 

อ่ืนๆแสดงออกตามไปดวย ” 

 จากความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอนทางการพยาบาลสรุป  

ไดวา ปจจุบันพยาบาลสวนใหญมีการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูปวย มเีพียงสวนนอยที่มีการดูแลที่ไมเอื้อ

อาทร ปจจยัรวมทีเ่ปนสาเหตุของปญหาตามความความคิดเห็นของทุกกลุมคือ ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งอาจ 

มีสาเหตุมาจากพืน้ฐานเดิมของแตละบุคคล และอิทธพิลจากสิง่แวดลอมที่มีผลตอเจตคติและพฤติกรรม 

การแสดงออก นอกจากนี้ปจจัยอื่นๆทีม่ีผลก็คือ อาจเกิดจากภาระงานที่หนัก ทาํใหพยาบาลไมสามารถ 

ดูแลผูปวยอยางเปนองครวมได การดูแลทางดานจิตสังคมจึงนอยลงไป ทาํใหมีลักษณะของการดแูลที่ไม 

เอื้ออาทร  ดังนั้น การปลูกฝงใหพยาบาลมีทัศนคติและมีจิตสํานกึที่ดีตอผูปวยเปนสิ่งที่จะชวยใหพยาบาล 

มีพฤติกรรมการดูแลที่เอื้ออาทรตอผูปวยไดมากขึ้น 
 2.4 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดูแลอยางเอ้ืออาทรตามความคิดเห็นของผูรับ 
บริการการพยาบาล นกัศกึษาพยาบาล พยาบาลวชิาชีพ และอาจารยพยาบาล ผลการสัมภาษณ  

ผูที่เกีย่วของถงึลักษณะพฤติกรรมของพยาบาลอยางเปนรูปธรรมที่ผูปวยหรือผูที่พบเห็นทุกคนสามารถ 

รับรูไดวา พยาบาลมีการดูแลที่เอื้ออาทร  พบวามีลักษณะพฤติกรรมดังแสดงในตาราง 10  
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ตาราง 10   ผลการศึกษาลกัษณะพฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของผูรับ 

      บริการการพยาบาล นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และอาจารยพยาบาล 
 

     กลุมผูใหสัมภาษณ พฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร 
 

          ผูรับบริการ 
 

-  ดูแลเอาใจใส สนใจผูปวย (“กดออดแลวก็มาเลย”) 

-  คอยมาสอบถามอาการอยางสม่ําเสมอ หรือซักถามทกุขสุข 

-  ยิ้มแยมแจมใสกับผูปวยและญาติ  

-  พูดจาไพเราะ สุภาพ 

-  ใหความเปนกนัเอง พูดคยุเลนหัวได ไมถือตัว ไมรังเกยีจ 

-  ดูแลเหมือนเปนญาติของตัวเอง 

-  ตอบคําถาม และใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวใหเขาใจ 

-  ปลอบใจ ใหกําลงัใจแกผูปวย 

-  ใจเยน็ ไมดุ 

-  บริการดีคือ มีคนคอยตอนรับ ใหความสะดวกในการติดตอ 

-  ชวยเหลือเวลาที่มีปญหา 

    นักศกึษาพยาบาล  
 

-   ดูแลเอาใจใส ไปตรวจเยี่ยมสอบถามอาการอยางสม่าํเสมอ  

-   ดูแลผูปวยแบบองครวม สนใจและแกไขทั้งปญหาดานรางกาย จิตใจ 

สังคม และจิตวิญญาณ 

-   มีความเมตตากรุณา หวงใยเอาใจใส สัมผัส กระตือรือรนที่จะชวยเหลือ

เต็มใจใหการพยาบาล 

-   มีการแสดงออกถึงการสื่อสารที่ดี เชน พูดจาไพเราะ  ใหคําแนะนําและ

อธิบายใหเขาในใจในขั้นตอนตางๆและการปฏิบัติตัว 

-   มีมนุษยสมัพันธดี  ยิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับผูปวย เขาไปพูดคุย

ซักถาม 

-   เห็นอกเหน็ใจ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เขาใจความรูสึก ใสใจที่จะรับ

ฟงผูปวย   

-   มีมนุษยธรรม ดูแลผูปวยอยางเสมอภาค เทาเทยีมกนั ไมมีอคต ิ

-   มีจรรยาบรรณ เคารพในศกัดิ์ศรี และความเปนบุคคลของผูปวย 

-   มีวจิารณญาณ มีความรูความสามารถ แกไขปญหาได 
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ตาราง 10   (ตอ) 
 

     กลุมผูใหสัมภาษณ พฤติกรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร 
    

  พยาบาลวิชาชีพ 
 

-  สนใจเอาใจใส คอยดูแลสม่ําเสมอ 

-  ยิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับ 

-  ใหการดูแลทีนุ่มนวล 

-  ดูแลใหไดรับความสุขสบาย 

-  สัมผัสใหกาํลงัใจผูปวย 

-  มีคําพูดที่ใหเกียรติ สุภาพ พูดจาไพเราะ 

-  ใหเวลา และชวยเหลือทนัทีที่ผูปวยรองขอ 

-  ต้ังใจรับฟงปญหา เต็มใจตอบคําถาม 

-  ใหคําแนะนาํตางๆ ใหขอมลู 

-  มีกิริยามารยาทด ีแสดงออกนุมนวล 

- มีประสบการณในการแกไขปญหา มทีักษะและความรูความสามารถ 

      อาจารยพยาบาล -  ดูแลอยางเปนองครวมสนใจปญหาทุกดานทัง้รางกาย จิตใจ สังคม 

และจิตวิญญาณ 

-  มีความเมตตากรุณา โดยหวงใย เอาใจใส สนใจสม่าํเสมอ 

-  ซักถาม สนใจความรูสึกขณะใหการพยาบาล 

-  สัมผัสใหกาํลงัใจ 
-  มีมนษุยสัมพนัธดี ยิม้แยมแจมใส มองดวยแววตาเปนมิตร 

-  พูดจาไพเราะ สุภาพออนโยนไมขมขูคุกคาม 

-  เอาใจเขามาใสใจเรา เขาใจ เหน็ใจ รับฟงปญหา 
-  ใหเวลากับผูปวย 

-  ใหขอมูล ใหคําแนะนํา 

-  ใชความรูความสามารถในการดูแลใหเกิดผลดี 

-  เคารพในความเปนบุคคล และเขาใจในความแตกตางของคน 

 

 จากผลของการสัมภาษณดังในตาราง 10 ผูวิจัยไดนาํเอาลักษณะพฤติกรรมที่รวบรวมไดไป

วิเคราะหรวมกับขอมูลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎ ีเพือ่จัดกลุมองคประกอบของพฤติกรรมการดูแลอยาง

เอื้ออาทร และนําไปออกแบบแบบวัดพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลในงานวิจัย

คร้ังนี้  ซึ่งมทีัง้หมด  6 องคประกอบดังแสดงในตาราง 11 
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ตาราง 11   องคประกอบของพฤตกิรรมของการดูแลอยางเอื้ออาทร 
 

 องคประกอบพฤติกรรม                          พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

 1. มีมนษุยสมัพันธดี  1.1  ยิ้มแยมแจมใส มีกิริยาทาทางที่อบอุนเปนมิตรตอผูปวยและญาติ 
 1.2  พูดคุยทักทาย ไตถามทกุขสุขอยางเปนกนัเองกับผูปวยและญาต ิ
 1.3  พูดจากับผูปวยและญาติดวยถอยคําที่สุภาพไพเราะ 
 1.4  รับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูปวยและญาติอยางตั้งใจ 
 1.5  แสดงทาทีเต็มใจในการตอบคําถามหรือขอสงสัยของผูปวยและญาติ 
 1.6 ใหขอมูลการดูแลรักษาแกผูปวยและญาติเพื่อใหมีความเขาใจและมั่นใจ 

2. มีความเมตตากรุณา 2.1  ตรวจเยี่ยมอาการ แสดงความหวงใย เอาใจใสผูปวย 
 2.2  พูดคุยสอบถามความรูสึก ปญหา และความตองการของผูปวย 
 2.3  ชวยเหลือในการทํากิจกรรมและตอบสนองตอความตองการของผูปวย 
 2.4  ชวยเหลือผูปวยใหสุขสบายหรือชวยบรรเทาความเจ็บปวดทกุขทรมาน 
 2.5  แสดงทาทีเต็มใจและใหการชวยเหลอืทันทีที่ผูปวยรองขอ 
 2.6  ปฏิบัติการพยาบาลอยางออนโยน นุมนวล 
 2.7  สัมผัสใหกําลังใจผูปวย 
 2.8  แสดงความเห็นอกเหน็ใจและเขาใจในความทกุขของผูปวยและญาติ 
 2.9  ไมแสดงกิริยาทาทางรังเกียจผูปวยไมวาจะอยูในสภาพใด 

3. เคารพในคณุคาของ 

     ความเปนมนุษย  

3.1  ใหการพยาบาลโดยเคารพสิทธิ์ของผูปวย ขออนุญาต และอธิบายให 

        เขาใจทกุครั้ง 
     3.2  ใหการพยาบาลดวยความสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีของผูปวย เชน ไมยก 

        ส่ิงของขามตัว ระมัดระวังไมเปดเผยรางกายผูปวย  เปนตน 
 3.3  ใชคําพูดที่ใหเกียรติ ไมออกคําสั่ง ตวาด หรือแสดงอํานาจกับผูปวย 

 3.4  ใหการดูแลผูปวยอยางเสมอภาคกัน ไมเลือกชั้นวรรณะ 
 3.5  เขาใจในความแตกตางของบุคคล ไมถือโกรธเมื่อ ผูปวยแสดงอารมณ 

        ตางๆ 
 3.6   ไมพูดตําหนหิรือตอบโตพฤติกรรมดานลบของผูปวย  
 3.7   มีความยดืหยุนและผอนปรนในการใชกฎระเบียบตางๆ 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

องคประกอบพฤติกรรม                          พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

 4. มีกลยทุธและทักษะ    4.1  ใหการดูแลชวยเหลือผูปวยไดอยางถูกตองเหมาะสม  

      ในการบริการ  4.2  สังเกตตดิตามอาการของผูปวยและใหการชวยเหลอืไดทันทวงท ี
 4.3  ปฏิบัติการพยาบาลอยางรอบคอบระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาด 
 4.4  สามารถตัดสินใจแกไขปญหาใหกับผูปวยไดอยางเหมาะสม 
 4.5  ใหความรูและคําแนะนาํในการปฏิบัติตัวแกผูปวยและญาติ 

5. ยึดมั่นผูกพนัในภาระ   5.1  ยนิดีและเต็มใจปฏิบัติการพยาบาลโดยไมแสดงกิริยาเบื่อหนายยอทอ 

     หนาที ่ 5.2  ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอภาระหนาที ่
 5.3  ใหเวลากบัผูปวยและญาติ 
 5.4  มกีารควบคุมอารมณ ไมหงุดหงิดฉนุเฉียวขณะปฏิบัติหนาที ่
 5.5  วางตวัเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ 

6. สงเสริมใหมีสุขภาพด ี 6.1  ดูแล แกไขปญหาของผูปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 

     แบบองครวม 6.2  ไวตอความรูสึกและสนใจเอาใจใสตอความรูสึกของผูปวย 

     6.3  เปดโอกาสใหญาติไดมีสวนรวมในการดูแลผูปวย 

 6.4 เคารพในความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมของผูปวย ไมแสดงอาการ 

        ดูหมิน่ในสิ่งที่แตกตาง 

 6.5 เอื้ออํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา  

         และวฒันธรรมของผูปวยได   

 6.6   ชวยใหผูปวยไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนที่มีปญหาคลายกนั 

 6.7   พูดปลอบโยน ใหกําลงัใจแกผูปวยในการแกไขปญหาสุขภาพของตน 

 6.8   แสดงความยนิดีเมื่อผูปวยที่ใหการดูแลมีอาการทุเลาหรือหายจากโรค 

 

 จากตาราง 11 พฤตกิรรมการดูแลอยางเอือ้อาทรมี 6 ดาน มพีฤติกรรมยอยรวม 40 ขอดังนี ้

                     1)  มีมนุษยสมัพันธดี                                 มีพฤตกิรรมยอย   6  ขอ 

                     2)  มีความเมตตากรุณา                             มีพฤตกิรรมยอย   9  ขอ 

                     3)  เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย      มีพฤตกิรรมยอย   7  ขอ 

                     4)  มีกลยทุธและทักษะการบริการ               มพีฤติกรรมยอย   5  ขอ 

                     5)  ยึดมัน่ผูกพันในภาระหนาที่                    มีพฤติกรรมยอย   5  ขอ 

                     6)  สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม          มพีฤติกรรมยอย   8  ขอ 
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          2.5  แนวทางการจดัการเรยีนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอ้ือ
อาทรตามความคิดเห็นของผูรับบริการการพยาบาล นักศกึษาพยาบาล พยาบาลวชิาชพี และ
อาจารยพยาบาล  จากการสัมภาษณความคิดเหน็ของผูที่เกีย่วของไดผลดังนี ้

              ผูรับบรกิาร :  การทีพ่ยาบาลจะมคีวามเอื้ออาทรตอผูปวยขึ้นอยูกับการเรียนการสอน

และการอบรมบมนิสัยจากสถาบนัการศึกษา ซึง่สถาบันควรมีการปลูกฝงใหผูเรียนมคีวามเมตตาเอื้ออาทร 

พูดจาดีและเอาใจใสตอผูปวย  เปนผูที่มีจรรยาบรรณและมีธรรมะอยูในจิตใจ เพื่อทีจ่ะไดนํา ไปใชในการ

ดูแลผูปวย ดังตัวอยางคําพดูของกลุมตัวอยาง ดังนี ้

        คุณ ก.“ พยาบาลจะดแูลดีหรือไม สวนหนึง่ตองมาจากการเรียนการสอน การอบรม

ของโรงเรียน ตองมีการอบรมใหพูดจาดีกบัคนไข เอาใจใสในการใหบริการ มีธรรมะอยูในจิตใจ” 

       คุณ ข. “ การเรียนการสอนมีผลอยูแลวไมวาอาชีพไหน ตองอบรมใหมีจรรยาบรรณ มี

ธรรมะ อยูในจิตใจจะทําใหเกิดกิเลสนอย อาชีพของพยาบาลคือ การเปนผูใหที่ออกมาจากใจ ส่ิงที่ได รับก็

คือความอิ่มใจ ความสุขใจ ” 

       นักศึกษาพยาบาล : การจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะชวยใหนักศึกษา

มีจิตสํานกึและจบออกไปเปนพยาบาลที่ดี  ควรมกีารคัดกรองผูที่จะมาเรียนพยาบาลตั้งแตรับสมัครเพื่อให

ไดคนที่ชอบเขามาเรียน  การเรียนจริยธรรมจะตองมกีารยกกรณีศึกษาหรือยกสิง่ที่เกดิขึ้นจริงแลวชีใ้หเหน็

ถึงขอดีขอเสียของพฤติกรรม และปลูกจิตสาํนึกในขณะทีเ่รียน  ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการเรียนการสอนก็คือ 

อาจารยพยาบาลและพีพ่ยาบาลจะตองเปนแมแบบที่ดีทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหนักศึกษาไดรับรู 

ในสิ่งที่ดี มีแรงจูงใจที่จะทําดี  รวมทั้งเมื่อจบออกไปแลวก็ควรจะมีการอบรมพยาบาลดวย โดยเฉพาะเรื่อง  

การเอาใจเขามาใสใจเรา   ดังตัวอยางคําพูดของกลุมตัวอยาง ดังนี ้

                        นส. ก. “ การจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งที่สําคัญทีสุ่ดเพราะคนเรามีความรูสึก พอมี 

คนมากระตุนบอยๆ ก็จะทําใหมีความคิดดีๆ และตระหนัก ” 

       นส. ข. “ การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ตองยกตวัอยาง Case ทีเ่หน็ไดจริง เรียนรูจาก

สภาพจริง ประสบการณจริง และเนนที่การแกปญหา ” 

                           นส. ค. “ อาจารยแตละ Ward ก็สอนไมเหมือนกัน บางทานเนนทีเ่ร่ืองความรู  บาง

ทานเนนที่เร่ืองจิตใจ บางทานก็ดุเกินไป ทําใหรูสึกไมดี ” 

                       พยาบาลวิชาชีพ :  การจัดการเรียนการสอนมีผลมากที่จะนําไปสูการปฏิบัติ ตองสอน

หรือปลูกฝงตัง้แตปแรกๆ  เพราะการที่จะทาํใหซึมซับตองใชเวลาเพื่อใหไดผลที่ยั่งยนื  การสอนตองใหเหน็

สถานการณจริงในภาคปฏิบัติ โดยมีอาจารยหรือพยาบาลพี่เลีย้งเปนแมแบบที่สําคญั กรณีศึกษาก็มีความ 

สําคัญมากที่ชวยใหนักศึกษาเรียนรูไดดี  นอกจากนัน้ ควรปลูกฝงใหมคีวามรักในวิชาชีพ และการเปนผูให

โดยไมหวงัผลตอบแทน อาจใชธรรมะมาอบรมกลอมเกลาใหมีจิตใจออนโยนแตตองหารูปแบบทีเ่หมาะสม

กับวัยที่จะทําใหเกิดความสนใจและสะทอนชีวิตจริง  อาจใชการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร Caring Group  
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มีการพาไปศึกษากรณีตัวอยางที่มีการดูแลอยางเอื้ออาทร เชน วัดพระบาทน้ําพุ เปนตน ประเดน็สดุทาย 

เร่ืองของการประเมินความเอื้ออาทรของนกัศึกษาควรทาํตั้งแตตอนทีคั่ดเลือกเขามาเรียน และประเมินอกี 

ในระหวางที่เรียนเปนระยะ รวมทัง้อาจมีการประเมินความเปนตัวแบบที่ดีของอาจารยดวย แลวนาํผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  ดังตัวอยางคําพูดของกลุมตัวอยาง ดังนี ้

                       คุณ ก. “ ควรจัดการเรียนการสอนทีท่าํใหนักศึกษารักวิชาชีพ เพื่อใหมีจิตใจรักในการ

บริการเพื่อแกไขคําพูดทีวา พยาบาลมกัมบุีคลิกหนางอ ใหรอนาน และไมอธิบาย ”  

      คุณ ข.“ การนําประสบการณจริงของนกัศึกษามาเปนกรณีศึกษาในการเรียนการสอน 

ก็จะชวยใหนักศึกษาเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งเพราะเปนการดงึประสบการณชีวิตออกมาจากภายในจะ

ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดี ” 

         อาจารยพยาบาล :  สถาบันการศึกษามีสวนสําคัญในการปลูกฝงทัศนคติ และจติ 

สํานึก โดยครพูยาบาลมีบทบาทสาํคัญที่สุดที่จะทาํใหนกัศึกษาไดเห็นแบบอยางที่ดี  ควรจัดใหนกัศึกษา

ไดรับประสบการณตรงและลงมือปฏิบัติเพือ่ใหเกิดการเรียนรู ซึง่การเรียนการสอนในคลินิกเหมาะสมที่สุด 

ที่จะทําใหไดรับประสบการณจริง  ครูสามารถชี้ใหเหน็จริงโดยไมตองพูดมาก ทาํใหจําไมลืมและสามารถ

ปลูกฝงใหรูจกัคิดหรือตัดสินใจแกปญหาไดเปนอยางดี ดังตัวอยางคําพูดของกลุมตัวอยาง ดังนี ้

       อาจารย ก. “ ครูรวมทั้งพยาบาลพี่เลีย้งดวย ตองเปน Role Model ใหกับนกัศึกษา ถา

นักศึกษาไดเหน็การปฏิบัติทีดี่ ก็จะเปนสื่อถายทอดไดดีที่สุดไมตองพดูมาก บางคนเกงแตไมเปนแมแบบ  

ถาครูมีความเอื้ออาทรคือ มเีมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ใหนักศึกษาเหน็ ก็จะสามารถถายทอดไดโดย

ไมตองทําอะไรมาก ” 

                               อาจารย ข. “ การเรียนการสอนในคลินิกสําคัญที่สุด เพราะนักศกึษาจะไดเห็นตัวอยาง 

จริง จากสถานการณจริง ครูสามารถชี้ใหเห็นไดเลย ไมตองพูดมาก แลวยังทําใหจาํไดไมลืมดวย ตองทํา 

ไปเร่ือยๆ คือชี้ใหเหน็ประเดน็ แลวปลกูฝงใหรูจักคิดและกลาตัดสินใจ ” 

          ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผูทีเ่กี่ยวของสรุปไดวา  แนวทางการจัดการเรยีน 

การสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศกึษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรนัน้  ควรทําตั้งแตกระบวน 

การคัดกรองผูเรียนทีม่ีความชอบหรือมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพเขามาเรยีน  ในระหวางที่เรียนตองปลกูฝง

จิตสํานึกตัง้แตปแรกๆและทําอยางตอเนือ่ง ซึง่การเรียนการสอนภาคปฏิบัติจะสามารถปลูกฝงพฤติกรรม 

การดูแลอยางเอื้ออาทรใหกบันักศึกษาไดดีที่สุด เพราะเปนการเรียนรูในสถานการณจริงเหน็ตัวอยางจริง 

ผูที่มีบทบาทในการชี้ประเด็นใหเห็นจริง รวมทัง้เปนแมแบบที่แสดงใหนักศึกษาเห็นถึงวธิีการดูแลเอาใจใส

ผูปวยที่ดี ไดแก อาจารยพยาบาล ซึ่งเปนผูที่รับผิดชอบนักศึกษาโดยตรง  รวมถึงพยาบาลพี่เลี้ยงที่ปฏิบัติ 

งานในขณะทีน่ักศึกษาฝกปฏิบัติงานดวย  เมื่อนกัศึกษาเห็นแมแบบทีดี่ก็จะซึมซับและนําไปสูการปฏิบัติ 

ตาม  นอกจากนี้การใชธรรมะมาอบรมกลอมเกลาใหนกัศึกษามีจิตใจที่ออนโยนก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ดี 

โดยจะตองหารูปแบบที่ทําใหนกัศึกษาสนใจเรียนรูและนําไปประยกุตใช 
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ตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล     

ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนนี้มีดังนี ้
1.  การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน   
      ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพฒันารูปแบบการจัด 

การเรียนการสอน  แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล  และหลักพุทธธรรมที่

เชื่อมโยงสูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษาพยาบาล ไดแก 

หลักไตรสิกขา และพรหมวหิาร4  ผลของการศึกษาทั้งหมดนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดและสราง 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดที่ออกแบบไว   ไดโครงสรางรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนซึง่มทีัง้หมด 6 องคประกอบ  ดังสรุปสาระสําคญัในตาราง 12  (รายละเอียดในภาคผนวก ค.) 

    

ตาราง 12   โครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 

 องคประกอบของรูปแบบ                                สาระสาํคัญขององคประกอบ 

1. แนวคิดและหลักการ 

     ของรูปแบบ     

นําปรัชญาและแนวคิดตามหลักพุทธธรรม รวมกับแนวคิดทฤษฎีการดูแล

มนุษยอยางเอือ้อาทร (Caring Theory)  และแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของ

กลุมมนษุยนิยม (Humanism)  มาประยกุตใชในการจัดการเรียนการสอน   
     

1.1  แนวคิดของรูปแบบ     
 

การจัดการเรียนการสอนมุงเนนที่การฝกอบรมนักศึกษาพยาบาลใหม ี

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ โดยใชกระบวนการฝกฝน

พัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา และพรหมวหิาร 4 เปนหลกัปฏิบัติสําหรบัฝก 

อบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาใหดําเนนิชีวิตอยางมคุีณคาและมีความสุข 

สามารถเรยีนรูและมีประสบการณจากธรรมชาติชีวิตของมนุษย  ทาํใหเขาใจ

ความคิด ความเชื่อ และความตองการของผูรับบริการมากขึ้น  นําไปสูการ

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมที่คํานึงถงึปจจัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 

สังคม และจิตวิญญาณของผูรับบริการ  นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอน

ยังใหความสาํคัญกับคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยเชื่อวา  

มนุษยมีศักยภาพและมีแรงจงูใจภายในที่จะพัฒนาตนเอง  การจัดการเรยีน

การสอนที่เนนความเปนมนษุย และการมมีนุษยสัมพนัธระหวางผูสอนกับ

ผูเรียนจะชวยใหนักศกึษาพยาบาลเขาใจผูอ่ืน และมมีนุษยสมัพนัธทีดี่ตอ  

ผูปวย/ผูรับบริการ  
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ตาราง 12   (ตอ) 

 

 องคประกอบของรูปแบบ                                สาระสาํคัญขององคประกอบ 
    

 1.2  หลักการพื้นฐาน 

           ของรูปแบบ   

 

1)  กระบวนการเรียนการสอนมุงถายทอดแนวคิดของการดูแลอยางเอือ้อาทร

และปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลเพือ่นมนษุยใหม ี

สุขภาพดีทั้งทางกาย ใจ สังคม และจิตวญิญาณ 

2)  การปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

อาศัยกระบวนการฝกฝนพฒันาตนตามหลัก ไตรสกิขา ไดแก ศีล สมาธิ 

ปญญา ซึ่งเปนการฝกฝนทัง้ทางดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ใหเปน 

ผูที่มีความคิดดี จิตใจดี และมีการปฏิบัติดี   

3)  คุณธรรมทีน่ํามาใชสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติการพยาบาลที่เอื้ออาทรตอ

ผูรับบริการ คือ พรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา มทุิตา อุเบกขา รวมทัง้  

สังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา ซึง่เปนหลักธรรมที่

ควรปฏิบัติควบคูกันในการชวยเหลือเกื้อกลูผูอ่ืนดวย 

4)  กระบวนการฝกอบรมนกัศึกษาใชหลกั ปริยัติ ปฏบัิติ ปฏิเวธ คือ การ

ไดรับฟง รับรูหลักการหรือทฤษฎีแลวนาํไปลงมือปฏิบัติ และเชื่อมโยงความรู

กับการปฏิบัติดวยการสะทอนคิด จนเกิดผลลัพธคือ การมีพฤติกรรมทีดี่ 

5)  กระบวนการเรียนรูของนกัศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยภายนอก หรือ 

ปรโตโฆสะ คือ  การเรียนรูจากอาจารย เพือ่น ที่มีความเปนกัลยาณมติร  

และปจจัยภายใน หรือ โยนโิสมนสิการ คือ การคิดพิจารณาไตรตรองหรือ

การสะทอนคดิจากการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจในตนเองและผูอ่ืน 

6)  ปฏิสัมพนัธระหวางผูสอน ผูเรียนและผูรับบริการตั้งอยูบนพื้นฐานของ 

การดูแลอยางเอื้ออาทร ที่ยดึหลักการดูแลเอาใจใสมนษุยและการเหน็คุณคา

ของมนุษย 

7)  ใชกระบวนการพยาบาลที่เนนปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม ในการ 

บูรณาการประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบ ซึง่การเรียนรูจะเกดิจาก 

การนาํหลกัพทุธธรรมไปใชในกระบวนการพยาบาลและมีการสะทอนคิด 

เพื่อเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติ จนมีความเขาใจ ตระหนักรู มีความสุข  

และเห็นคุณคาของการปฏิบัติ สงผลใหมพีฤติกรรมการดแูลที่เอื้ออาทรตอ

ผูรับบริการ 



 152 

ตาราง 12   (ตอ) 
 

 องคประกอบของรูปแบบ                                สาระสาํคัญขององคประกอบ 
 

2. วัตถุประสงค 

      ของรูปแบบ 

 

เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนษุยใหมีสุขภาพดี นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล 

โดยมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ 
 

3. ผลลัพธที่คาดหวงั 

      ของรูปแบบ     

 

นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ โดยมี 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรใน 6 ดาน ดังนี ้

(1)  มีมนษุยสมัพันธดี   

(2)  มีความเมตตากรุณา    

(3)  เคารพในคุณคาของความเปนมนษุย  

(4)  มีกลยทุธและทักษะการบริการ 

(5)  ยึดมั่นผกูพันในภาระหนาที ่

       (6)  สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม  
 

4. สาระการเรยีนการสอน 

      ของรูปแบบ    

 

สาระสําคัญทีอ่าจารยผูสอนจะตองใหความรูเพิ่มเติมแกนักศึกษาพยาบาล 

นอกจากการใหความรูและหลักการในวิชาปฏิบัติการพยาบาลที่จะตองฝก

ปฏิบัติตามหลกัสูตรแลว  ม ี3 สวน คือ 

(1) การดูแลอยางเอื้ออาทรในวชิาชีพพยาบาล 

(2) การฝกฝนพัฒนาตนเพื่อการเปนพยาบาลที่เอื้ออาทรดวยหลักธรรม 

ไตรสิกขา 

(3) พรหมวิหาร 4  ควบคูกับสังคหวัตถ ุ4 หลักธรรมเพื่อการปฏิบัติการ

พยาบาลดวยความเอื้ออาทร 

5. กระบวนการเรียน 

    การสอนของรูปแบบ   

ประกอบดวย 2 สวนหลักคือ  

1)  การนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน หรือ “สรางศรทัธา นําพาใหคิด” 

เปนการเตรียมผูเรียนและผูสอนกอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอน  

ประกอบดวยกิจกรรมสําคญั 2 ประการคือ  

     1.1  การชีแ้จง  เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค สาระสําคัญ 

กระบวนการเรยีนการสอน และการประเมนิผลของรูปแบบ     

    1.2  การสรางความสัมพันธ  ระหวางอาจารยกับนกัศึกษา 
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ตาราง 12   (ตอ) 

 

 องคประกอบของรูปแบบ                                สาระสาํคัญขององคประกอบ 
 

5. กระบวนการเรียน 

    การสอนของรูปแบบ  

               (ตอ) 

 

2)  กระบวนการเรียนการสอน  ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลักคือ               

     2.1  ขั้นปริยัติ หรือ “ใหความรูควบคูหลักธรรม”  เปนการใหความรู 

ความเขาใจเกีย่วกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชพีพยาบาลและหลัก

พุทธธรรม ไตรสิกขา พรหมวหิาร4  และสังคหวัตถ ุ4 

    2.2  ขั้นปฏิบัติ หรือ “นอมนําไปสูการปฏิบัติ”  เปนการนําความรูที่ได 

เรียนรูจากขั้นปริยัติไปสูการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลักที่

สําคัญ 2 ประการคือ   

             2.2.1 การฝกฝนพฒันาตนในชวีติประจําวนัดวยหลักธรรมไตรสิกขา 

ประกอบดวยการฝกฝนพัฒนาตนใน 3 ดานคือ  

                 ศีล  หรือ  “กํากับพฤติกรรม  สํารวมกาย วาจา”   เปนการ

ฝกฝนพัฒนาตนใน ดานพฤติกรรม 

                    สมาธิ  หรือ “มีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม”  เปน 

การฝกฝนพัฒนาตนใน ดานจิตใจ 

                   ปญญา  หรือ  “ไตรตรอง มองเหตุผล  รูจักตน รูจักคน 

รูจักงาน”   เปนการฝกฝน พฒันาตนใน ดานสติปญญา 

           2.2.2 การนาํคุณธรรมล้ําคา พรหมวิหาร 4 ไปใชในการดูแล

ผูปวย  ในการปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลทกุขั้นตอน 

      2.3  ขั้นปฏิเวธ หรือ “กระจางชัดจากการสะทอนคิด”    เปนการ

เชื่อมโยงความรูดวยการคิดสะทอนกลับ จากสิ่งที่ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ 

(Reflective Practice) ดวยตนเอง 

 

6. การประเมนิผล 

      ของรูปแบบ 

 

การประเมนิประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พฒันาขึ้น 

แบงเปน 2 สวนคือ 

(1) ประเมินพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล 

(2) ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาพยาบาล   
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2. การตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีส่รางขึ้น   
    ผูวิจยัไดนําโครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีส่รางขึ้น ไปขอใหผูทรงคุณวฒุิทาง 

ดานการศึกษาพยาบาล  ดานการสอนและวัดประเมนิผล  และ ดานคณุธรรมจริยธรรมเชิงพทุธ จํานวน 

7 ทาน พิจารณาตรวจสอบความถกูตองเหมาะสม ความเปนไปได และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและการสัมภาษณเชิงลกึ จากนั้น

นําผลที่ไดมาวเิคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence)  ผลการตรวจสอบดังแสดงไว

ในตาราง 13   

 

ตาราง  13    ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเหน็ของผูทรงคณุวุฒ ิ

 

ความคิดเหน็ของผูทรงคุณวฒุิ 

รายการประเมนิ 
เหมาะสม ไมแนใจ 

ไม

เหมาะสม 

คาดัชนี

ความ

สอดคลอง 

1.  รูปแบบมีความชัดเจน เปนรูปธรรม      6 0 1 0.71 

2.  รูปแบบมีความเปนไปไดในการนําไปใชจริง 6 0 1 0.71 

3.  รูปแบบมีประโยชนในการนําไปใชเพื่อ 

     ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

      ของนกัศึกษาพยาบาล 

7 0 0 1.0 

4.  รูปแบบมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียน 

      การสอนทางการพยาบาล 
7 0 0 1.00 

5.  หลักการและแนวคิดของรูปแบบ 6 1 0 0.86 

6.  วัตถุประสงคของรูปแบบ 7 0 0 1.0 

7.  ผลลัพธที่คาดหวงัของรูปแบบ 6 1 0 0.86 

8.  สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ 6 0 1 0.71 

9.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 6 0 1 0.71 

10. การประเมินประสทิธิผลของรูปแบบ 6 1 0 0.86 

 

จากตาราง 13  คาดัชนีความสอดคลองของความคิดเหน็ของผูทรงคณุวุฒิทีม่ีตอรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนในแตละขอมีคาอยูระหวาง 0.71-1.00 ซึ่งมากกวาเกณฑที่ต้ังไวคือ 0.50  แสดงวา 

รูปแบบมีความเหมาะสม  โดยในขอที่มีผูทรงคุณวุฒพิจิารณาวา  ไมเหมาะสมหรือไมแนใจ และไดให

ขอเสนอแนะไว ผูวจิัยไดรวบรวมเพื่อนําไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณข้ึนดังนี ้
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   1)  รูปแบบคอนขางเปนนามธรรม (Abstract)  ยังขาดตัวบงชี้ (Indicators) ของแนวคิดหลัก

(Concepts) ที่เปนรูปธรรม  

   2)  ควรมีเนือ้หาของรายวชิาที่สอนดวย ซึ่งตองมีควบคูกัน 

   3)  การควบคุมตัวแปรปจจัยเขาจะทําอยางไร เชน หลกัสูตร อาจารย หรือตัวนักศกึษาเอง

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรมีปจจยัที่เกีย่วของหลายอยาง  นักศกึษาที่ไมเอื้ออาทรอาจเกิดจาก 

ปจจัยสวนบุคคล เชน วนัทีป่ฏิบัติงานนอนดึก ทําใหขาดความเอาใจใสในงาน หรือขาดความพรอมทาง  

ดานรางกาย เปาหมายการเรียน ประสบการณเดิม ความรูและทักษะ เปนตน  สวนปจจัยที่เกิดจากตัวครู  

เชน ครูไมเอื้ออาทร สัมพนัธภาพระหวางครูกับศิษย ครูกบัครู ครูกับปญหาการทาํงานหรือปญหาสวนตัว 

เปนตน  สวนบริบทอื่นๆ เชน สภาพแวดลอมในการฝก เจาหนาที่บนหนวยฝกทกุระดับ ระบบการทํางาน 

ทุกปจจยัมีผลตอพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทัง้สิน้ ตองคาํนงึถงึดวย 

   4)  ถาสามารถนําตัวแปรทีเ่ฉพาะเจาะจงตอการสรางเสริมพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

เชน สติ หรือ ความเขาใจตวัเองระดับลึก มาทดลองใชจะดีมาก 

   5)  การปลูกฝงพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรครูตองมีสัมมาทิฏฐ ิและการสะทอนคิด 

(Critical Reflection) ดวย 

   6)  การนาํหลักพทุธธรรมมาใชควรสอดคลองกับปญหาของการจัดการเรียนการสอนทีพ่บ 

แลวขยายหลกัพทุธธรรมใหเปนการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring)  กําหนดกจิกรรมการเรียนการสอนให

สอดคลองกัน และพัฒนาอยางตอเนื่อง (Open Spiral Process)  การใชในรายวิชาเดยีวในหลักสูตรอาจ

ไมสามารถใชหลักพุทธธรรมไดอยางครอบคลุม เพราะมีบริบทนอกรายวิชาดวย 

   7)  การสะทอนคิด (Critical Reflection) ควรใชใหเปนเชิงบวก ไมควรใหเปนลักษณะการ

วิพากษวิจารณเชิงลบ จะเกิดผลเสียกับผูเรียน 

   8)  การใชหลักธรรมไตรสิกขาและพรหมวิหาร 4 ตองนิยามออกมาใหชัดเจนในการนํามา

ประยุกตใชในวิชาชพีพยาบาล เชน ศีล คือ ระเบียบวินยั  สมาธ ิคือ จิตใจที่มั่นคงไมเอนเอียงตามอารมณ  

ปญญา คือ การมีความรูในทางวิชาชีพหรอืรูตน รูผูอ่ืน รูวิชาชพี  สวนพรหมวิหาร 4 อาจจะมีความหมาย 

ไดดังนี้ เมตตา คือ การให กรุณา คือ การชวย มุทิตา คือ การสงเสริมกาํลังใจ อุเบกขา คือ รูธรรม เปนตน 

ข้ึนอยูกับผูวิจยัแตตองขยายใหชัดเจน 

   9)  รูปแบบการสอนนี้ สามารถใชวธิีสอนแบบใชปญหาเปนหลักก็ได (Problem-based 

Learning)  

  10)  พรหมวหิาร 4 สามารถใชในขั้นปฏบัิติการพยาบาล (Intervention) ตามกระบวนการ

พยาบาลได  แตตองทําใหชัดเจนวา เอามาใชในกระบวนการพยาบาล (Nursing Process) อยางไร 

  11)  ข้ันนาํ หรืออาจใชคําวา  การเรียนรูกอนการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเตรียมเขาสู 

การเรียนการสอน ควรเขียนใหเหน็ชัดวา มกีารเตรียมครูอยางไร และเตรียมผูเรียนอยางไร 
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  12)  พุทธธรรมเปนสิ่งที่คูอยูกับสังคมไทยอยูแลว สามารถนาํมาบูรณาการใชไดในวิชาชีพ

พยาบาล โดยเฉพาะเรื่องของการปลกูฝงความเอื้ออาทร ถาใชคําวา เมตตากรุณา ก็จะตรงกวาไมตอง 

แปลความ  สามารถนําไปใชปฏิบัติในกระบวนการพยาบาลไดทุกขัน้ตอน  รูปแบบการใชตองใหความรู

ความเขาใจแกนักศกึษา คือ ปริยัติ  แลวนําไปใชจริงในการดูแลผูปวย คือ ปฏิบัติ  ผลของการปฏิบัตินั้น 

ก็คือ ปฏิเวธ อาจใหนักศึกษาไดมีการสะทอนความรูสึก เชน เลาหรือเขียนบอกเลาประสบการณและผล 

ที่เกิดจากการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ บางครั้งอาจใชรูปแบบใหผูปวยเลาถึงความรูสึกที่ไดรับการดแูลจาก

นักศึกษา ซึ่งจะชวยกระตุนใหนกัศึกษาอยากทาํความดี ใชหลักธรรมในการปฏิบัติงาน  การเปลี่ยนแปลง

ผูเรียนอาจจะทําไมไดทุกคน แตถาสามารถปลูกฝงใหผูเรียนแมมีเพียง 1 คน เปลี่ยนไปในทางที่ดีงามก็จะ

เกิดอานิสงคจากคนหนึ่งคนที่จะไปทาํสิ่งทีดี่ๆใหกับคนอีกหลายคน แพรขยายไปเรือ่ย 

     13)  พรหมวิหาร 4 เปนคณุธรรมที่พยาบาลควรนาํมาใชในการดูแลผูปวยใหครบทั้ง เมตตา 

กรุณา มทุิตา อุเบกขา ซึง่เมือ่ปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ก็จะตองปฏิบัติสังคหวัตถ ุ4 ไปพรอมกัน เพราะเปน

หลักธรรมที่สัมพันธกนั  เชน ถามีเมตตา กรุณา มทุิตา ก็จะทาํใหอยากเปนผูใหหรือเสียสละ (ทาน) และ 

มีปยวาจา คือพูดจาไพเราะกับผูอ่ืน ชื่นชมยินดีกับผูอ่ืน  รวมทั้งนึกถึงประโยชนของผูอ่ืน สงเคราะหผูอ่ืน 

บําเพ็ญประโยชนใหกับผูอ่ืน (อัตถจริยา)  ถามีอุเบกขา ก็จะมีใจที่เปนธรรม วางตัวดสีม่ําเสมอกับผูปวย 

เพราะฉะนัน้จงึเปนธรรมที่ปฏิบัติคูกัน  สามารถเพิ่มเติมลงไปในการนาํไปใชกับนกัศึกษาพยาบาลได 

14)  หลักของไตรสิกขาก็คือ หลักของการศึกษาหรือพฒันาคนทัง้ 3 ดานของชวีิตคือ พัฒนา

พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เรียก สิกขา 3 แตเมื่อจะวดัผลใชเปน ภาวนา 4 คือแยกศีลออกเปน 2 ดาน

ดังนัน้  เมื่อจะเอามาใชในการจัดการเรียนการสอน ใหศึกษาใหชัดเจนในแตละองคประกอบ ซึ่งมีเขยีนไว 

ในหนังสือ (รูหลักกอนแลวศกึษาและสอนใหไดผล. 2548. และ สุขภาวะองครวมแนวพทุธ. 2548. ผูเขียน 

พระพรหมคุณาภรณ. ป.อ. ปยุตโต) 

จากขอเสนอแนะทั้งหมดเหลานี ้ผูวิจัยไดนําเอาไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน

ข้ันตอนของการสรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน ไดแก คูมือการจัดการเรียนการสอน  แผนการ 

สอน  เครื่องมอืการวัดประเมินผล ใหชัดเจนขึ้น สมบูรณข้ึน 
3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน  
ผูวิจัยไดปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่ผูทรงคุณวฒุิใหคําแนะนาํ และไดสราง

เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนเพื่อการนําไปใชจริง ไดแก คูมือการจัดการเรียนการสอน แผนการสอน  

ส่ือการเรียนการสอน และเครื่องมือประเมนิประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 

แบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  และ แบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

หลังจากนั้นทาํการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพยาบาล  ดาน 

การสอนและวดัประเมินผล และดานคุณธรรมจริยธรรมเชิงพทุธ  จาํนวน 7 ทาน พิจารณาตรวจสอบความ

ถูกตองเหมาะสมของเครื่องมือ ผลการตรวจสอบคุณภาพดังแสดงในตาราง 14  
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ตาราง  14    ความเหมาะสมของเครื่องมอืประกอบการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 

รายการประเมนิ Χ  SD 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. คูมือการจดัการเรยีนการสอน    

1.1  เหตุผลและความเปนมาของปญหามคีวามสาํคัญ 4.86 0.38 มากที่สุด 

  1.2  แนวคิดของรูปแบบมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 

        แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล          

4.71 0.49 มากที่สุด 

  1.3 หลักการพื้นฐานของรูปแบบมีความชัดเจนและนาํไปปฏิบัติได  4.29 0.95         มาก 

  1.4  วัตถุประสงคของรูปแบบมีประโยชนตอการพัฒนานักศกึษา    5.00 0.00 มากที่สุด 

  1.5  ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบสามารถวัดประเมนิผลได 4.43 0.53 มาก 

  1.6  สาระการเรียนการสอนเหมาะสมและสอดคลองกบั 

        วัตถุประสงค        

4.57 0.53 มากที่สุด 

1.7  กระบวนการเรียนการสอนมีข้ันตอนที่มีความชัดเจนและ 

            สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

4.14 0.90 มาก 

  1.8  บทบาทอาจารยผูสอนมีแนวทางที่ชดัเจนและปฏิบัติไดจริง 4.86 0.38 มากที่สุด 

  1.9  บทบาทผูเรียนมีแนวทางชัดเจนทีช่ัดเจนและปฏิบัติไดจริง 4.71 0.49 มากที่สุด 

 1.10  วิธีการประเมินผลสามารถวัดและประเมินผลไดครอบคลุม 

             ตามวัตถุประสงค 

4.29 0.95 มาก 

2. แผนการสอน    

   2.1 มีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถปุระสงค 4.29 0.76 มาก 

  2.2  มีกจิกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกบัผูเรียน         4.43 079 มาก 

  2.3  มีความชัดเจน นําไปปฏิบัติไดจริง 4.00 0.58 มาก 

  2.4  มีระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหมาะสม        4.14 0.38 มาก 

  2.5  มีส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม  4.43 0.53 มาก 

  2.7  มวีิธีประเมินผลที่เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงค           4.14 0.38 มาก 

3. เอกสารประกอบการเรยีนการสอน    

  3.1  มีเนื้อหาสาระสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.29 0.49 มาก 

  3.2  มีเนื้อหาสาระถกูตอง เหมาะสม 4.57 0.54 มากที่สุด 

 3.3   มีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนในการพัฒนานกัศึกษา 4.86 0.38 มากที่สุด 
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ตาราง  14  (ตอ) 
 

รายการประเมนิ Χ  SD 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

4. เครื่องมือประเมินประสิทธิผล    
4.1 มีความสอดคลองกับวตัถุประสงค       4.43 0.79        มาก 

4.2  มีความครอบคลุมตามวัตถุประสงค 4.57 0.53      มากที่สุด 

  4.3  มีภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน              4.43 0.79        มาก 

  4.4  สามารถวัดและประเมินผลไดตรงตามสภาพจริง               4.00 0.58        มาก 

 

จากตาราง 14  ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนโดย

ผูเชี่ยวชาญ พบวา มีคะแนนความเหมาะสมเฉลี่ยตั้งแต 4.00 – 5.00  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ไมเกิน 1.00  แสดงวา  เครือ่งมือประกอบการเรียนการสอนทุกรายการมีความเหมาะสมในระดับมากถงึ

มากที่สุด สามารถนาํไปใชได โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเตมิดังนี ้ 

1) แบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร ใหแกไขภาษา (Wording) บางขอใหชัดเจน อาน

เขาใจงาย และใหจัดกลุมพฤติกรรมในรายขอใหตรงกับรายดานที่สอดคลองกัน 

2) แผนการสอน ใหเขียนรายละเอียดบางกจิกรรมใหละเอียดขึ้น เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติ 

ไดตรงตามวัตถุประสงค 

3) การประเมนิพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  ใหทาํแบบสังเกตพฤติกรรมคูกับแบบวัดที ่

สรางขึ้นเพื่อใหอาจารยสามารถประเมนิพฤติกรรมนักศกึษาไดทกุวนัและสามารถประเมินไดตรงกบั 

ความเปนจริงมากที่สุด 
 

4. การศึกษานํารองเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
    การศึกษานํารอง มีวัตถปุระสงคเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอน และประเมินความเขาใจ รวมทั้งความคิดเหน็ตอกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยผูวิจยัไดนําไป

ทดลองใชกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ ชั้นปที ่3 

ปการศึกษา 2549 ภาคการศึกษาที่ 3 ที่เรียนวชิาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ1 ซึ่งเปน 

นักศึกษาที่มีลักษณะใกลเคยีงกับกลุมตัวอยางมากที่สุด เนื่องจากเปนนกัศึกษาชั้นปเดียวกนักับกลุมที่จะ

ศึกษา จํานวนนักศึกษา 8 คน ทําการทดลองนาํรองเปนระยะเวลา 2 สัปดาหคือ ระหวางวันที่ 26 มีนาคม 

2550 ถึงวนัที ่8 เมษายน 2550  โดยเลือกกิจกรรมการเรยีนรู 4 หนวย มาทดลองสอน ไดแก กิจกรรมการ

เรียนรูที ่3 ฝกฝน พัฒนาตน  กิจกรรมการเรียนรูที่ 5 เร่ิมที่ใจใฝคุณธรรม กิจกรรมการเรียนรูที่ 8 และ 10 
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การสะทอนคดิ  หลงัทดลองเสร็จไดใหนักศึกษาประเมนิความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

โดยจัดสนทนากลุมเพื่อใหนกัศึกษาไดแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะทีม่ีตอรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน  สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศกึษา ดังแสดงในตาราง 15 

 

ตาราง  15   ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษานาํรอง 

 

               ประเด็นการประเมนิ             ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  

1. ประโยชนของรูปแบบการจัด 

     การเรียนการสอน 

1.1 มีประโยชนตอการปฏิบัติการพยาบาล เนื่องจากการดูแลอยาง

เอื้ออาทรเปนหัวใจสาํคัญของการปฏิบัติการพยาบาล  ดังนัน้การ

จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเกิดพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้อ

อาทรจึงเปนสิง่ที่เหมาะสม 

     

1.2 มีประโยชนตอการพัฒนาตนเอง เนื่องจากไดนาํหลกัพุทธธรรม

มาใหนักศึกษาพัฒนาตวัเองใหเปนผูทีม่ีพฤติกรรมดี  จิตใจดี และ

มีความคิดดี กอนที่จะไปดูแลผูปวย 

     

1.3  มีประโยชนตอการพัฒนาวิชาชพี  เพราะการปลกูฝงให

นักศึกษามพีฤติกรรมความเอื้ออาทร เมื่อจบไปปฏิบัติงานยอม

เปนผลดีตอวชิาชีพ  

     

1.4  มีประโยชนในการสงเสริมใหนักศกึษามพีฤติกรรมการดูแล 

อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ อยางนอยก็เปนการกระตุนใหมี

จิตสํานึก อยากพัฒนาตวัเองใหเปนพยาบาลที่ดี 

2.  กระบวนการเรียนการสอน 2.1  การปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบ 

      

อาจารยสามารถอธิบายใหเขาใจและเหน็ความสาํคัญของการเรียน

เพื่อปลูกฝงความเอื้ออาทร  ควรจะเพิ่มกิจกรรมหรือส่ือการเรียน

การสอนที่นาสนใจมาประกอบ เพื่อใหผูเรียนมีแรงจงูใจที่จะเรียน

ตามรูปแบบนีม้ากขึ้น   

     

2.2  เนื้อหาสาระการเรียนการสอนในหนวยที่ไดทดลองนํารองมี

ประโยชน แตเร่ือง ไตรสิกขาตองใชเวลามากกวานี้ และหาวิธีการ

ที่ทาํใหนักศึกษาเขาใจอยางลึกซึง้ จงึจะสามารถเหน็แนวทางใน

การที่จะนาํไปใชไดจริงในการฝกฝนพฒันาตน  สวนหลักพรหม

วิหาร 4 สามารถนําไปใชได เพราะคุนเคยและเขาใจไดงายกวา 
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ตาราง  15  (ตอ) 
 

               ประเด็นการประเมนิ             ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

      
2.3  เอกสารประกอบการสอน (คูมือ ใบงาน เอกสารประกอบการ 

บรรยาย)  เหมาะสม สามารถเขาใจกิจกรรมไดชัดเจน 

      
2.4 ส่ือการเรยีนการสอน  ควรมีส่ือประกอบการเรียนการสอนที่

หลากหลายและกระตุนความสนใจ เชน วดิีทัศน หรืออุปกรณอ่ืนๆ 

 

       

2.5 กิจกรรมการเรยีนการสอน  มีขอเสนอแนะดังนี ้
- การบรรยายเรื่องไตรสิกขา และพรหมวหิาร 4 ถาเชิญ

วิทยากรพิเศษทางดานพทุธศาสนามาบรรยาย อาจจะทาํใหไดรับ

ประโยชนมากขึ้น   

- การสะทอนคิด ถานักศึกษาไมมีประสบการณในการดูแล

ผูปวยที่มีปญหาหรือมีประเด็นใหคิด  เชน เปนผูปวยที่ไดดูแลใน

ระยะเวลาสั้น นักศึกษาจะไมเกิดประสบการณที่นาํมาสะทอนคิด  
ดังนัน้ จะตองมีชวงเวลาที่ไดดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง ใหการ

พยาบาลตามกระบวนการพยาบาลและนาํหลักพทุธธรรมไปใช

จึงจะเกิดการสะทอนคิดเพือ่นําไปสูการเรียนรู 

- กรณีที่มีตัวอยาง Case ทีน่าสนใจ การสะทอนคิดและแลก 

เปลี่ยนประสบการณ จะเปนกิจกรรมที่ทาํใหนักศึกษาไดเรียนรู 

และมีเจตคติทีดี่จากการชี้แนะของอาจารย นําไปสูการปฏิบัติได 

      

2.6  ระยะเวลาของการเรียนการสอน ระยะเวลาทีท่ดลองนาํรอง

ส้ันมาก  ไมสามารถนาํหลักธรรมไปใชไดทั้งหมด หรือไดใชแตก็

ตองอาศัยเวลาจึงจะรูวาตนเองมีความเปลีย่นแปลงจากการเรียน

การสอนแบบนี้หรือไม 

      

2.7 วิธกีารประเมินผล  การประเมินตนเองเปนสิง่ที่ดี แตถาให

อาจารยหรือเพื่อนประเมินดวยก็จะชวยยนืยนัวา ตนเองมีการ

ปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเอื้ออาทรมากนอยเพียงใด  ตนเองประเมนิ

และผูอ่ืนประเมินมีความแตกตางกันหรือไม 

      

2.8  อาจารยผูสอน และอาจารยนิเทศมีความเปนกัลยาณมิตร ซึ่ง

เปนปจจัยที่มผีลตอการทีน่กัศึกษาจะมพีฤติกรรมเอื้ออาทรหรือไม

เอื้ออาทร เพราะสวนใหญจะดูอาจารยเปนตัวอยาง 
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จากตาราง 15 ซึ่งเปนผลจากการศึกษานาํรอง พบวา นกัศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบการ 

จัดการเรียนการสอน เนื่องจากเห็นวา มีประโยชนตอการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชพี แตใหปรับในสวน  

ของกระบวนการเรียนการสอนในแตละกิจกรรมการเรียนรูใหนาสนใจหรือสรางแรงจูงใจแกผูเรียนมากขึ้น 

โดยอาจมีส่ือที่นาสนใจหรือวิทยากรพิเศษ รวมทั้งใหปรับในเรื่องของเวลาใหสัมพนัธกับกิจกรรม ซึ่งผูวิจยั  

ไดนําผลจากการศึกษานาํรองนี้ไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสวนของแผนการสอนแตละ 

กิจกรรมการเรยีนรูกอนนาํไปทดลองใชจริง 

 

ตอนที่ 3   การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน    
 

ในขั้นตอนของการศึกษาเพื่อประเมินประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ผูวิจัย  

ไดนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ไดปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและจากผลการศึกษา 

นํารอง ไปทดลองใชกับนกัศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที4่  ปการศึกษา 2550  ภาคการ 

ศึกษาที1่ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ที่กาํลังเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ 

การผดุงครรภ 2  ระหวางวนัที่ 31 กรกฎาคม 2550 ถึงวนัที่ 23 กันยายน 2550  รวมระยะเวลา 8 สัปดาห 

จํานวนนักศึกษา 32 คน  โดยกําหนดใหเปนกลุมทดลอง 16 คน และกลุมควบคุมอีก 16 คน  การประเมิน

ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไดผลดังนี ้
 

1. ผลการศกึษาพฤตกิรรมการดูแลอยางเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาล 
    ภายหลังการทดลอง ผูวิจยัไดศึกษาเปรยีบเทยีบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

ของนักศึกษาพยาบาลทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ไดผลดังการนําเสนอตอไปนี ้
   1.1 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนพฤตกิรรมการดูแลอยางเอ้ืออาทรของกลุมทดลอง

ระหวางกอนการเรยีนการสอน หลังการเรียนการสอนทันที  และหลังการเรยีนการสอนเปนเวลา 
1 เดือน   

     การวิเคราะหในตอนนี ้ผูวิจัยไดนาํคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่

กลุมทดลองประเมินตนเองกอนการเรียนการสอน หลงัการเรียนการสอนทนัท ีและหลังการเรียนการสอน

เปนเวลา 1 เดือน มาเปรียบเทียบกนัเพื่อแสดงระดับของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในราย

ขอและรายดาน  รวมทั้งทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติ t-test   ผลการวิเคราะหดังแสดงไว

ในตาราง 16 
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ตาราง  16   คาเฉลี่ยและระดับของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ักศึกษาพยาบาลกลุม 

      ทดลองประเมินตนเองกอนการเรียนการสอนตามรูปแบบ  หลงัการเรียนการสอนตามรูปแบบทนัท ี

      และหลงัการเรียนการสอนตามรูปแบบเปนเวลา 1 เดอืน   

 

 กอนการเรียน 

    การสอน 
  หลังการเรียน 

  การสอนทันท ี
  หลังการเรียน 

การสอน 1 เดือน  พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 
 Χ    ระดับ    Χ    ระดับ    Χ    ระดับ 

“ มีมนุษยสัมพันธดี ”       

1. ยิ้มแยมแจมใส มีกิริยาทาทางที่อบอุนเปนมิตรตอ  

     ผูปวยและญาติ 

3.00    มาก  3.28    มาก  3.22    มาก 

2. พูดคุยทักทาย ไตถามทุกขสุขอยางเปนกันเองกับ  

     ผูปวยและญาติ 

2.75    มาก  3.09    มาก  3.00 

 

   มาก 

3.  พูดจากับผูปวยและญาติดวยถอยคําที่สุภาพไพเราะ 3.25    มาก  3.47    มาก  3.31    มาก 

4.  รับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูปวยและญาติ 

      อยางตั้งใจ 

2.81    มาก  3.09    มาก  3.03    มาก 

5.  แสดงทาทีเต็มใจในการตอบคําถามหรือขอสงสัยของ 

      ผูปวยและญาติ 

2.97    มาก  3.34    มาก  3.34    มาก 

6.  ใหขอมูลการดูแลรักษาแกผูปวยและญาติเพื่อใหมี  

      ความเขาใจและมั่นใจ 

2.59    มาก  2.88    มาก  3.00    มาก 

รวมดาน “ มีมนุษยสัมพันธดี ” 2.90   มาก  3.19   มาก 3.15   มาก 
       

“ มีความเมตตากรุณา”       

1.  ตรวจเย่ียมอาการ แสดงความหวงใย เอาใจใสผูปวย 2.88    มาก  3.13    มาก  2.80    มาก 

2.  พูดคุยสอบถามความรูสึก ปญหา และความตองการ 

      ของผูปวย 

2.63    มาก  3.03    มาก  3.12    มาก 

3.  ชวยเหลือในการทํากิจกรรมและตอบสนองตอความ  

      ตองการของผูปวย       

3.06 

 

   มาก  3.34 

 

   มาก  3.36    มาก 

4.  ชวยเหลือผูปวยใหสุขสบาย หรือชวยบรรเทาความ  

      เจ็บปวดทุกขทรมาน  

2.84    มาก  3.19    มาก  3.06    มาก 

5.  แสดงทาทีเต็มใจและใหการชวยเหลือทันทีที่ผูปวย  

      รองขอ 

3.13 

 

   มาก  3.34 

 

   มาก  3.06 

 

   มาก 

6.  ปฏิบัติการพยาบาลอยางออนโยน นุมนวล 2.91    มาก  3.22    มาก  3.19    มาก 

7.  สัมผัสใหกําลังใจผูปวย 2.28 ปานกลาง  3.28    มาก  3.20    มาก 

8.  แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจในความทุกขของ 

      ผูปวยและญาติ 

2.69    มาก  2.72    มาก  3.03    มาก 
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ตาราง  16    (ตอ) 
 

 กอนการเรียน 

     การสอน 
 หลังการเรียน 

 การสอนทันท ี
  หลังการเรียน 

การสอน 1 เดือน   

 
             พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

    Χ   ระดับ   Χ   ระดับ    Χ    ระดับ 
       

9.ไมแสดงกิริยาทาทางรังเกียจผูปวยไมวาจะอยูในสภาพใด  2.84  มาก  3.00  มาก  3.16    มาก 

รวมดาน “มีความเมตตากรุณา” 2.80  มาก  3.14 มาก 3.11   มาก 
       

“ เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย ”       

1.  ใหการพยาบาลโดยเคารพสิทธิ์ของผูปวย ขออนุญาต  

      และอธิบายใหเขาใจทุกครั้ง 

 3.47  มาก  3.66  มาก 

 ที่สุด 

  3.53    มาก 

  ที่สุด 

2.  ใหการพยาบาลดวยความสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีของ  

      ผูปวย เชน  ไมยกสิ่งของขามตัว ระมัดระวังไมเปดเผย 

      รางกายผูปวย  เปนตน 

 2.78  มาก  3.06  มาก   3.00    มาก 

3.  ใชคําพูดที่ใหเกียรติ ไมออกคําส่ัง ตวาด หรือแสดง 

อํานาจกับผูปวย 

 3.16  มาก  3.38  มาก   3.10   มาก 

4.  ใหการดูแลผูปวยอยางเสมอภาคกัน ไมเลือกชั้นวรรณะ  3.03  มาก  3.47  มาก   3.31   มาก 

5.  เขาใจในความแตกตางของบุคคล ไมถือโกรธเมื่อ ผูปวย 

      แสดงอารมณตางๆ 

 3.09  มาก  3.50  มาก 

 ที่สุด 

  3.34   มาก 

6.  ไมพูดตําหนิ หรือตอบโตพฤติกรรมดานลบของผูปวย   3.19  มาก  3.44  มาก   3.25   มาก 

7. มีความยืดหยุนและผอนปรนในการใชกฎระเบียบตางๆ  2.97  มาก  3.31  มาก   3.26   มาก 

รวมดาน “เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย”  3.10  มาก  3.40  มาก   3.26  มาก 

“ มีกลยุทธและทักษะในการบริการ ”       

1. ใหการดูแลชวยเหลือผูปวยไดอยางถูกตอง เหมาะสม   2.81  มาก  2.88  มาก  3.06   มาก 

2.  สังเกต ติดตามอาการของผูปวย และใหการชวยเหลือ  

      ไดทันทวงที 

 2.69  มาก  3.03  มาก  2.88   มาก 

3.  ปฏิบัติการพยาบาลอยางรอบคอบ ระมัดระวังไมใหเกิด 

      ความผิดพลาด 

 2.72  มาก  3.09  มาก  2.91   มาก 

4.  สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาใหกับผูปวยไดอยาง  

      เหมาะสม 

 2.41  มาก  2.72  มาก  2.63   มาก 

5.  ใหความรู และคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแก ผูปวยและ 

      ญาติ 

 2.63  มาก  2.97  มาก  2.78   มาก 

     รวมดาน “มีกลยุทธและทักษะในการบริการ”  2.65  มาก  2.94  มาก  2.85   มาก 
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ตาราง  16  (ตอ) 
 

 กอนการเรียน 

     การสอน 
 หลังการเรียน 

 การสอนทันท ี
  หลังการเรียน 

การสอน 1 เดือน   พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

    Χ   ระดับ   Χ   ระดับ    Χ    ระดับ 
       

“ ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่ ”       

1.  ยินดีและเต็มใจปฏิบัติการพยาบาลโดยไมแสดงกิริยา  

      เบื่อหนาย ยอทอ 

 3.06  มาก  3.31  มาก  3.25    มาก 

2.  ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอภาระหนาที่  2.81  มาก  3.09  มาก  2.97    มาก 

3.  ใหเวลากับผูปวยและญาติ  2.59  มาก  2.94  มาก  2.97    มาก 

4.  มีการควบคุมอารมณ ไมหงุดหงิดฉุนเฉียวขณะปฏิบัติ  

      หนาที่ 

 3.09  มาก  3.31  มาก  3.38    มาก 

5.  วางตัวเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ  3.00  มาก  3.28  มาก  3.13    มาก 

         รวมดาน  “ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่”  2.91  มาก  3.19  มาก  3.14    มาก 

“ สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม ”       

1.  ดูแล แกไขปญหาของผูปวยทั้งทางดานรางกายและ  

      จิตใจ 

 3.00 

 

 มาก  3.34 

 

 มาก  3.16  มาก 

2.  ไวตอความรูสึก และสนใจเอาใจใสตอความรูสึกของ 

      ผูปวย 

 2.97  มาก  3.22  มาก  3.16  มาก 

3.  เปดโอกาสใหญาติไดมีสวนรวมในการดูแลผูปวย  2.81  มาก  3.06  มาก  3.00  มาก 

4.  เคารพในความเชื่อ  ศาสนา และวัฒนธรรมของผูปวย 

      ไมแสดงอาการดูหมิ่นในส่ิงที่แตกตาง 

 2.84 

 

 มาก  3.44 

 

 มาก  3.38  มาก 

5.  เอื้ออํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัติตาม 

      ความเชื่อ ทางศาสนา และวัฒนธรรมของผูปวยได   

 2.78  มาก  3.28  มาก  3.16  มาก 

6.  ชวยใหผูปวยไดมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นที่มีปญหาคลายกัน  2.75  มาก  3.28  มาก  3.00  มาก 

7.  พูดปลอบโยน ใหกําลังใจแกผูปวยในการแกไขปญหา  

      สุขภาพของตน 

 2.75 

 

 มาก  3.16  มาก  3.19  มาก 

8.  แสดงความยินดีเมื่อผูปวยที่ใหการดูแลมีอาการทุเลา  

      หรือหายจากโรค 

 2.56  มาก  2.97  มาก  2.88  มาก 

รวมดาน “สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม”  2.81  มาก  3.22  มาก 3.11  มาก 
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จากตาราง 16 พบวา คาเฉลีย่ของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ักศกึษาพยาบาล

กลุมทดลองประเมินตนเองกอนการเรียนการสอนตามรูปแบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน มีเพียง 

ขอเดียวที่มีระดับปานกลางคือ การสัมผัสใหกําลงัใจผูปวย สําหรับการประเมินตนเองหลงัการเรียนการสอน

ตามรูปแบบทนัทพีบวา มีคาเฉลี่ยรายดานอยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน แตรายขอมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากถงึ

มากที่สุด  สวนการประเมินตนเองหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบแลว 1 เดือน พบวา มีคาเฉลี่ยรายดาน 

อยูในระดับมากทัง้ 6 ดาน และรายขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถงึมากที่สุด เชนกนั  การประเมนิทั้ง 3 คร้ัง 

พบวา ดานทีม่ีคาเฉลี่ยสงูสดุคือ ดานการเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

คือ ดานมกีลยทุธและทักษะในการบริการ 

 

ตาราง  17   เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ักศึกษาพยาบาล 

       กลุมทดลองประเมนิตนเองในแตละดานระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลงัการเรียนการสอน 

       ตามรูปแบบทันที   

 

พฤติกรรมการดูแล   กอนการเรียนการสอน หลังการเรียนการสอนทันท ี    t    p 

              อยางเอื้ออาทร 
   Χ    SD ระดับ    Χ   SD   ระดับ   

1. มีมนุษยสมัพันธดี 2.90 0.56   มาก 3.19 0.65    มาก 4.18* 0.000 

2. มีความเมตตากรุณา 2.80 0.43   มาก 3.14 0.53    มาก 4.75* 0.000 

3. เคารพในคณุคาของ 

     ความเปนมนุษย 

3.10 0.36   มาก 3.40 0.33    มาก 4.84* 0.000 

4. มีกลยุทธและทักษะใน 

     การบริการ 

2.65 0.39   มาก 2.94 0.55    มาก 3.94* 0.000 

5. ยึดมั่นผูกพนัในภาระหนาที ่ 2.91 0.34   มาก 3.19 0.54    มาก 4.25* 0.000 

6. สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบ 

      องครวม 

2.81 0.44   มาก 3.22 0.57    มาก 4.07* 0.000 

รวมทกุดาน 2.86 0.43   มาก 3.18 0.53   มาก 5.28* 0.000 

 

จากตาราง 17  เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวาง

กอนการเรียนการสอนกบัหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบทันที  พบวา  คะแนนเฉลี่ยรวมทกุดาน และ

คะแนนเฉลีย่ในแตละดานมคีวามแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ทุกดาน โดยคาเฉลี่ย 

ภายหลงัการเรียนการสอนมีคาสูงขึ้นทุกดาน 
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 ตาราง  18    เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่กัศึกษาพยาบาล 

      กลุมทดลองประเมนิตนเองในแตละดานระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลงัการเรียนการสอน 

      ตามรูปแบบเปนเวลา 1 เดือน   

 

พฤติกรรมการดูแล  กอนการเรียนการสอน หลังการเรียนการสอน1 เดือน     t p 

              อยางเอื้ออาทร    Χ    SD ระดับ    Χ   SD   ระดับ   

1. มีมนุษยสมัพันธดี 2.90 0.56  มาก  3.15 0.57    มาก 2.90* 0.007 

2. มีความเมตตากรุณา 2.80 0.43  มาก  3.11 0.52    มาก 3.68* 0.001 

3. เคารพในคณุคาของ 

     ความเปนมนุษย 

3.10 0.36  มาก  3.26 0.31    มาก 2.07* 0.047 

4. มีกลยุทธและทักษะใน 

     การบริการ 

2.65 0.39  มาก  2.85 0.53    มาก 2.63* 0.013 

5. ยึดมั่นผูกพนัในภาระหนาที ่ 2.91 0.34  มาก  3.14 0.48    มาก 3.04* 0.005 

6. สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบ 

      องครวม 

2.81 0.44  มาก  3.11 0.54    มาก 3.14* 0.004 

รวมทกุดาน 2.86 0.43 มาก  3.10 0.43   มาก 3.52* 0.005 

 

จากตาราง 18  เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวาง

กอนการเรียนการสอนกบัหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบเปนเวลา 1 เดือน  พบวา  คะแนนเฉลีย่รวม 

ทุกดาน และคะแนนเฉลีย่ในแตละดานมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกดาน 

โดยคาเฉลี่ยภายหลงัการเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือนยงัคงมีคาสงูขึ้นทุกดาน 

  
  1.2 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนพฤตกิรรมการดูแลอยางเอ้ืออาทรของกลุมควบคุม

ระหวางกอนการเรยีนการสอน กับหลังการเรยีนการสอนตามปกติทันที   
        การวิเคราะหในตอนนี ้ผูวิจัยไดนาํคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  

ที่กลุมควบคุมประเมินตนเองในแตละดานระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามปกติ

ทันที มาเปรียบเทียบกันและทดสอบความแตกตางดวยสถิติ t-test   ผลการวิเคราะหแสดงไวในตาราง 19 
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ตาราง  19   เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ักศึกษาพยาบาล 

      กลุมควบคุมประเมินตนเองในแตละดานระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลงัการเรียนการสอน 

      ตามปกติทันท ี  

 

พฤติกรรมการดูแล  กอนการเรียนการสอน หลังการเรียนการสอนทันที      t    p 

              อยางเอื้ออาทร    Χ    SD  ระดับ     Χ   SD   ระดับ   

1. มีมนุษยสมัพันธดี 2.80 0.55   มาก   2.89 0.47   มาก 1.35 0.198 

2. มีความเมตตากรุณา 2.82 0.44   มาก   2.84 0.43   มาก 1.46 0.164 

3. เคารพในคณุคาของ 

     ความเปนมนุษย 

3.00 0.52   มาก   3.13 0.50   มาก 1.00 0.333 

4. มีกลยุทธและทักษะใน 

     การบริการ 

2.50 0.44   มาก   2.56 0.41   มาก 1.78 0.096 

5. ยึดมั่นผูกพนัในภาระหนาที ่ 3.01 0.40   มาก   3.03 0.39   มาก 0.57 0.580 

6. สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบ 

      องครวม 

2.68 0.40   มาก   2.74 0.42   มาก 1.23 0.240 

รวมทกุดาน 2.80 0.36  มาก  2.86 0.34  มาก 1.56 0.140 

 
จากตาราง 19  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีน่ักศึกษาพยาบาล

กลุมควบคุมประเมินตนเองกอนการเรียนการสอนตามปกติมีคาเฉลีย่อยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน โดยดาน 

ที่มีคาเฉลีย่สูงที่สุดคือ ดานยดึมั่นผูกพันในภาระหนาที ่สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคอื ดานมีกลยทุธและ

ทักษะในการบริการ  สําหรบัการประเมนิตนเองหลังการเรียนการสอนตามปกติทนัทีพบวา มีคาเฉลี่ยอยู 

ในระดับมากทั้ง 6 ดานเชนกัน  โดยดานเคารพในคุณคาของความเปนมนษุยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และดาน 

มีกลยทุธและทักษะในการบริการมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด   เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรระหวางกอนการเรียนการสอนกบัหลังการเรียนการสอนตามปกติทันท ีพบวา คะแนน

เฉลี่ยรวมทุกดาน และคะแนนเฉลี่ยในแตละดานไมมีความแตกตางกนั ถึงแมวาคาเฉลี่ยภายหลังการเรียน

การสอนทุกดานจะมีคาสงูกวากอนการเรียนการสอน 
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   1.3  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมการดแูลอยางเอ้ืออาทรในแตละดานที่
อาจารยนิเทศประเมินนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการเรยีนการสอน 
ทันที   

   การวเิคราะหในตอนนี ้ ผูวิจัยไดนาํคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  

ในแตละดานที่อาจารยนเิทศเปนผูประเมนินกัศึกษาพยาบาลกลุมทดลองหลงัการเรยีนการสอนตาม 

รูปแบบทันที และประเมินกลุมควบคุมหลงัการเรียนการสอนตามปกติทันทีมาเปรียบเทียบกันพรอมทั้ง 

ทดสอบความแตกตางดวยสถิติ t-test   ผลการวิเคราะหดังแสดงไวในตาราง 20 

 

ตาราง  20    เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรในแตละดานที่อาจารย 

      นิเทศประเมินนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลงัการเรียนการสอนทนัท ี 

 

พฤติกรรมการดูแล         กลุมทดลอง            กลุมควบคุม    t    p 

             อยางเอื้ออาทร    Χ    SD    ระดับ    Χ   SD   ระดับ   

1. มีมนุษยสมัพันธดี 3.56 0.31  มากที่สุด  3.00 0.36   มาก 4.39* 0.001 

2. มีความเมตตากรุณา 3.63 0.40  มากที่สุด  2.80 0.42   มาก 5.99* 0.000 

3. เคารพในคณุคาของ 

     ความเปนมนุษย 

3.59 0.28  มากที่สุด  3.20 0.25   มาก 4.21* 0.000 

4. มีกลยุทธและทักษะใน 

     การบริการ 

3.20 0.40    มาก  2.78 0.56   มาก 3.05* 0.005 

5. ยึดมั่นผูกพนัในภาระหนาที ่ 3.56 0.34  มากที่สุด  2.81 0.44   มาก 5.46* 0.000 

6. สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบ 

      องครวม 

3.53 0.29  มากที่สุด  2.75 0.43   มาก 6.03* 0.000 

รวมทกุดาน 3.51 0.26 มากทีสุ่ด 2.89 0.36  มาก 4.42* 0.000 

 
    จากตาราง 20  พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่อาจารยนิเทศ

ประเมินนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองหลงัการเรียนการสอนตามรูปแบบทันที มีคาเฉลี่ยอยูในระดบัมาก

ที่สุดถึง 5 ดาน  โดยดานทีม่ีคาเฉลี่ยสงูทีสุ่ดคือ ดานมคีวามเมตตากรุณา สวนดานที่มีคาเฉลีย่ต่ําที่สุดคือ 

ดานมกีลยทุธและทักษะในการบริการ  สําหรับคาเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่อาจารย

นิเทศประเมินนกัศึกษากลุมควบคุมหลงัการเรียนการสอนตามปกติทนัที พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดบัมาก

ทั้ง 6 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานเคารพในคุณคาของความเปนมนษุย  และดานที่มีคาเฉลี่ย 
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ตํ่าที่สุดคือ ดานมีความเมตตากรุณา  เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ 

อาทรหลงัการเรียนการสอนทันทีของทั้ง 2 กลุม  พบวา  คะแนนเฉลีย่รวมทกุดานและคะแนนเฉลี่ยใน 

แตละดานมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกดาน  โดยคาเฉลี่ยของกลุม 

ทดลองมีคาสงูกวากลุมควบคุมในทกุดาน 
 

                   1.4  ผลการศกึษาพฤติกรรมการดูแลอยางเอ้ืออาทรของนักศึกษาพยาบาลกลุม
ทดลองตามความคิดเห็นของผูรับบริการ 

        การวิเคราะหในตอนนี ้ ผูวิจยัไดทําการศึกษาเชงิคณุภาพ โดยทาํการสัมภาษณผูรับ 

บริการทีน่ักศกึษาพยาบาลในกลุมทดลองไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแลในระหวางการฝกปฏิบัติงาน 

ในชวงระยะเวลาของการวิจยั ไดแก หญงิตั้งครรภหรือหญิงหลงัคลอดที่มีโรคแทรกซอนและรับไวรักษาที ่

ตึกหองคลอดและตึกหลังคลอด เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือความรูสึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการดแูลอยาง

เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล  ผลการวเิคราะหขอมูลมีดังนี ้

1) ดานการมีมนษุยสัมพนัธ  ผูรับบริการมีความคิดเหน็วา นักศึกษาพยาบาลที่ดูแล

ยิ้มแยมแจมใส ทักทายและพูดคุยเปนกันเอง พูดจาสุภาพ ต้ังใจรับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูปวยดี

รวมทัง้ตอบคําถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาดวยความเต็มใจทุกครั้ง  ดังตัวอยางความคดิเห็นตอไปนี ้

   “ คุณนักศึกษาเปนยงัไงบางคะ วนันี้มาดูแลมั้ย อัธยาศัยเปนยงัไงบาง” (อาจารย) 

                           “ เขาก็ยิ้มแยมแจมใสดี มาแตเชากเ็ขามาถาม ไดกนิขาวหรือยงั แลวก็วัดความดันให 

ก็รูสึกอุนใจดี ไมเหงา เพราะหองนี้ไมคอยมีคนไขอ่ืนอยูดวย หรือมาแลวก็แปบๆยายออก วนัไหนที่มี

นักศึกษาพยาบาลอยูหองนี้ เขาก็จะอยูทัง้วัน ไมไปไหน จะมาใหยาและคอยคุยดวย ยกเวนตอนหลับ” 

                       (หญงิตั้งครรภไมครบกําหนดมีน้าํเดนิ  หองสงัเกตอาการที่มีภาวะแทรกซอน) 

                      “ นองเขาพูดจาดี พูดเพราะ แลวก็ตอบคําถามด ีถาเขาไมแนใจเขาจะเดินไปถาม

อาจารยใหแลวก็มาบอก วันไหนที่มีนกัศึกษาอยูดูแลก็รูสึกดี ” 

                       (หญงิหลงัคลอดมีภาวะความดนัโลหติสูง  หองสงัเกตอาการที่มภีาวะแทรกซอน) 

                           2)  ดานการมีเมตตากรณุา   ผูรับบริการมีความคิดเห็นวา นกัศึกษาพยาบาลทีดู่แล

สนใจ เอาใจใสสม่ําเสมอ ชวยบรรเทาความเจ็บปวด และดูแลใหสุขสบายขึ้น ดวยทาทีทีเ่ต็มใจ 

  “ ยังปวดแผลมั้ยคะ ไดเปลี่ยนผาอนามยัหรือยงั คุณนักศึกษามาทาํใหมัย้” (อาจารย) 

           “ มาคะ ดูอยูตลอด เอายาแกปวดมาให เพราะเมื่อเชาปวดมาก ตอนนี้ทุเลาลงบาง.....

ผาอนามัยเปลีย่นแลวคะ 2 คร้ังแลว เมื่อเชาทนีึง เมื่อกีท้ีนงึ นักศึกษาเขาเปลี่ยนให ” 

  “ ออ บอกใหเขามาเปลี่ยนใหใชมัย้คะ” (อาจารย) 

         “ เขามาดูเองคะ ก็เหน็มาตลอดถามวาเจ็บมั้ย เอายาแกปวดมาให เปลี่ยนผาอนามัยให 

ทําความสะอาดให ฉันลกุยังไมคอยไหว เกรงใจเขาเหมือนกนั เขาก็เปนนกัศึกษาผูชายดวย ” 

                      (หญงิหลงัผาตัดคลอดมีภาวะความดนัโลหิตสงู  หองสังเกตอาการที่มีภาวะแทรกซอน) 
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            3)  ดานเคารพในคณุคาของความเปนมนุษย และ ดานยึดมัน่ผูกพนัในภาระหนาที่  

ผูรับบริการมีความคิดเห็นวา นักศกึษาใหการพยาบาลอยางสุภาพ  อธบิายใหเขาใจทุกครั้งที่ใหการ

พยาบาล ใหเกียรติ ดูแลอยางเสมอภาค และไมเคยหงดุหงิดอารมณเสีย ดังตัวอยางคือ 

      “ กินยาหรือยังคะ คุณนักศึกษาอธิบายกอนใหยาหรือเปลาวายาอะไร” (อาจารย) 

                “ บอกคะ เขาจะบอกทกุครั้งวา อันนี้ยาอะไร แกอะไร อธิบายด ี”  (ผูปวย) 

      “ แลวเวลาเขามาใหยา พูดจาดีมั้ย ดูแลเปนยังไงบาง เคยหงุดหงิดใสเรามัย้คะ ”  

      “ ไมเคยคะ ไมเคยเลย พูดจาดี สุภาพ เขาดูแลดี เวลาที่เขาจะทาํอะไรให เขาก็จะ

บอกวาจะทาํนั่นทํานี่ใหนะ ยังไมเห็นเขาหงุดหงิดนะ ”  

            4)  ดานอืน่ๆ คือ ดานมกีลยทุธและทักษะการบริการ และดานสงเสริมใหมีสุขภาพดี

แบบองครวม ตองใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย เพราะผูรับบริการไมสามารถประเมนิได 

เนื่องจากเปนดานเทคนิคการใชความรูทางวิชาชีพ 

                จากผลการสัมภาษณแสดงวา  ผูรับบริการมคีวามคิดเหน็วา นักศึกษาพยาบาลมี

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร คือ มีมนุษยสมัพนัธดี มีความเมตตากรุณา และเคารพในความเปน 

บุคคลของผูปวย รวมทัง้มีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ของตน 
 
2. ผลการศกึษาความพึงพอใจของนกัศึกษาพยาบาลตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน     
    ภายหลังการทดลอง ผูวิจยัไดศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ

นักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง  โดยนาํผลการประเมนิมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแปล 

ความหมายของระดับคะแนนตามเกณฑทีต้ั่งไว  ไดผลดังตารางที ่21  

 

ตาราง  21    ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 

                                     รายการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจ 

            Χ    SD    ระดับ 
    

1. ประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน    

    1.1  มีประโยชนตอการปฏิบัติการพยาบาล  4.81  0.54   มากที่สุด 

    1.2  มีประโยชนตอการพฒันาตนเอง  4.50  0.63   มากที่สุด 

    1.3  มีประโยชนตอการพฒันาวิชาชีพ  4.81  0.40   มากที่สุด 

    1.4  สงเสริมใหมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ  4.56  0.51   มากที่สุด 

รวมดานประโยชนของรูปแบบ  4.67  0.52  มากทีสุ่ด 
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ตาราง  21  (ตอ) 
 

                                     รายการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจ 

         Χ    SD    ระดับ 

2.  กระบวนการเรียนการสอน    

     2.1  การปฐมนิเทศ ชี้แจงหลกัการและวัตถุประสงคของรูปแบบ  4.31  0.70     มาก 

     2.2  กจิกรรมการนาํเขาสูกระบวนการเรียนการสอน  4.94  0.25  มากที่สุด 

     2.3  เนื้อหาสาระการเรียนการสอน  4.31  0.70    มาก 

     2.4  เอกสารประกอบการสอน (คูมือ ใบงาน  เอกสารประกอบการ 

บรรยาย) 

 4.56  0.63  มากที่สุด 

     2.5  ส่ือการเรียนการสอน (วีดิทัศน โสตทัศนูปกรณ อุปกรณอ่ืนๆ)  4.88  0.34  มากที่สุด 

      2.6   กิจกรรมการเรียนการสอน  4.00  0.52    มาก 

     2.7   งานที่มอบหมาย  4.25  0.58    มาก 

     2.8   ระยะเวลาของการเรียนการสอน   3.75  0.68    มาก 

     2.9   วิธกีารประเมินผล  4.69  0.48  มากที่สุด 

     2.10  อาจารยผูสอน   4.44  0.89    มาก 

     2.11  อาจารยนิเทศ  4.56  0.51  มากที่สุด 

     2.12  วิทยากรพิเศษ  4.69  0.60  มากที่สุด 

     รวมดานกระบวนการเรียนการสอน  4.45  0.57    มาก 

รวมทั้งหมด  4.50  0.56  มากทีสุ่ด 

 

 

จากตาราง 21  ผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง พบวา 

นักศึกษาพึงพอใจในดานประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ

ประโยชนตอการปฏิบัติการพยาบาล และประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพ สําหรับดานกระบวนการเรียน

การสอน พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจในกจิกรรมการนาํเขาสูกระบวนการ

เรียนการสอนมากที่สุด และพึงพอใจในเรือ่ง ระยะเวลาของการเรียนการสอนนอยที่สุด  เมื่อพิจารณา

ความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม พบวา อยูในระดับมากที่สุด 
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นอกจากนี ้ไดจัดสนทนากลุมกับนกัศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง และเปดโอกาสใหนกัศึกษาได

เขียนแสดงความคิดเหน็โดยไมตองบอกชื่อผูเขียน รวมทัง้ทําการสัมภาษณอาจารยพยาบาลที่มีสวนรวมใน 

งานวิจยัครั้งนี ้เกี่ยวกับความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

ผลการศึกษามีดังตอไปนี ้
 

ความพงึพอใจตอรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนของนักศึกษาพยาบาล 
พบวา นักศึกษาสวนใหญมคีวามพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเห็นวา 

มีประโยชนในการฝกฝนตนเองและการนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลดูแลผูปวย  ชวยในการสะทอน

ความคิดและพฤติกรรมของตนเองวา มีพฤติกรรมการดแูลแบบเอื้ออาทรหรือไม ดังนี ้

“ จากการที่ไดเรียนคอรสนี้กบัอาจารย รูสึกวาตนเองไดพัฒนาจิตใจมากขึ้น ถึงแมวา ขาพเจา

จะไมคอยไดนัง่สมาธิ แตก็รูวา การนั่งสมาธิทาํใหจิตใจสงบ มีสมาธิในการเรียนและการฝกปฏิบัติงาน  

การที่เราไดฟงธรรมจากพระอาจารย และไดดูวีซีดีชีวิตของตาลอบซึ่งนาทึ่งมาก  ตาลอบไมไดมีความรู

อะไรเลยทางการพยาบาลแตสามารถดูแลภรรยาไดอยางดีเยีย่ม ดีกวาพยาบาลที่ไดเรียนมา มีความรู 

แตเอามาใชไดไมดีทําใหขาพเจายอนคิดวา ถาขาพเจาไดทําแคคร่ึงหนึ่งของตาลอบก็พอแลวและขาพเจา

ไดนํามาใชในการปฏิบัติงานครั้งนี ้ทาํใหขาพเจารูสึกดีข้ึนและสิ่งที่ไดสัญญาไวกับอาจารยวาจะทาํใหไดดี

คือ การที่เราจะยิ้มแยมแจมใส ทักทายพูดจาไพเราะ ถงึแมขาพเจาจะไมไดสัญญาไวขาพเจากท็าํทุกครั้ง

มันเปนความรูสึก เปนจิตใตสํานึกของเราเอง จากการที่ไดเรียนคอรสนี ้ก็ไดอะไรหลายสิ่งอยางหลายอยาง 

แตที่เหน็ไดชัดคือ ตัวเราไดมีการพัฒนาพฒันาดานจิตใจของเราเอง 

ขอเสนอแนะ อยากใหอาจารยไดใหกลุมอ่ืนไดเรียนคอรสนี้บางและอยากใหเพื่อนๆไดดูวีซีดีของ

ตาลอบ ขาพเจาคิดวา ตาลอบคงทําใหเพือ่นๆไดยอนมาดูตัวเองวา ตัวเองทําไดอยางตาลอบหรือไม และ 

 เสียดายที่เวลามีนอย อยากใหมีการฟงธรรมะจากพระอาจารยเพิ่มอีกจะไดซึมซับเร่ืองธรรมะไปใชในการ

ปฏิบัติการพยาบาลไมมาก ก็นอยคะ” 

“ตอนแรกรูสึกวาไมเขาใจใหเขาคอรสนี้ทาํไม ไมเหน็จะมีประโยชนอะไรเสียเวลาเปลาๆ ตอนหลัง 

ที่เขาคอรสนี้แลวรูสึกดี รูสึกวาทําการพยาบาลดวยใจมากขึ้น คิดถงึใจเขาใจเรามากขึ้น นี่เราเปลีย่นไปนะ 

รูสึกวาไดทาํแลวดีข้ึน อยางนอยเราก็ไดทาํการพยาบาลใหผูปวยดวยใจมากขึน้ ทําอะไรมั่นใจมากขึ้นดวย 

พูดดีกับผูปวยและญาติมากขึ้น  อยูกับผูปวยและญาติเราจะยิม้แยมตลอด  คิดวาใหเขาเห็น รอยยิ้มบน

ใบหนาใหเขารูสึกสบายใจอบอุนดีกวาใหเขามาเห็นเราหนาบูดๆบึ้งๆทั้งที่เขาเจบ็และเสียขวัญมากพอแลว

จากการเจ็บปวย” 

“ประสบการณที่ไดกระทําดวยตัวเราเอง โดยการลงมอืใชหลักธรรมมาใชในการวางแผนการ 

พยาบาล และใหการพยาบาล รูสึกปลดปลอย รูจักปลอยวาง ไดสมาธิเพิ่มข้ึน รูจักสงบจิตสงบใจ และ 

สามารถทํางานไดดีข้ึน เปนการฝกตัวเองใหรูจักเอาใจเขามาใสใจเรามคีวามเอื้ออาทรและเปนการทาทาย 

ตนเองวาจะทาํไดหรือไม” 



 173 

“ในตอนแรกรูสึกเบื่อในการเขากิจกรรม เพราะถาพูดถงึหลักธรรมใครๆก็ตองคิดวานาเบื่อ แต 

พอไดเขากิจกรรมการฝกเจรญิสมาธิ การนําหลักธรรมไตรสิกขามาลองปฏิบัติทําใหรูสึกดีข้ึน” 

“เปนสิ่งที่ดีมาก มีประโยชนทําใหมีสมาธิในการเรียนการปฎิบัติงาน ใจเย็นมีความสขุุมมากขึ้น  

ควรจะทาํแบบนี้ในทุกกลุม เพื่อเปนการปลูกฝงที่ดีกอนที่จะจบไปทาํงานจรงิๆ นกัศกึษาจะไดมีความเอื้อ 

อาทรตอทุกๆคน” 

“จากการเขารวมกิจกรรม ทาํใหทราบวา การนาํธรรมะมาใชในการทาํงานทําใหงานประสบผล 

สําเร็จมากขึ้น ทําใหเราไดใชคําวา เอื้ออาทรไดอยางถูกตองจากเมื่อกอนไมเคยรูเลยวา ศีลคือ พฤติกรรม  

 สมาธ ิคือจิตใจ และปญญาก็คือ ความรูสึกนึกคิดที่ดี ฉะนัน้การนําเอาธรรมะมาในชีวิตประจาํวนั ทําให 

เราทราบแนวทางวา ควรจะดําเนนิชีวิตไปอยางไร และจากการที่ไดฝกสมาธทิําใหรูสึกวา ตัวเองใจเย็นขึน้ 

อารมณรอนเริ่มหายไป โดยเฉพาะในวนัที่ไดทําอยางตอเนื่อง 

“ ขอดีที่ไดรับ ทําใหไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง ทาํใหรูจกัขอดีขอเสียของตนเอง ซึ่งมนัทําใหไดปรับ 

แกในสิ่งที่ไมดี และไดทําสมาธิทาํใหจิตใจเราเยน็ลงซึง่จะสงผลกับตัวเอง และผูอ่ืนทาํใหเราได รูจกัผูอ่ืนวา  

เขากับเราไมเหมือนกัน ดังนั้น การทําการพยาบาลก็เหมือนกนั ตองรูจักเขาและเราจึงจะประสบผลสําเร็จ 

ในการปฏิบัติการพยาบาล” 

“ การเขารวมกิจกรรมในครัง้นี้  เปนกิจกรรมที่ดีมากทาํใหสะทอนความคิดและพฤตกิรรมของ 

ตัวเองวา เหมาะสมหรือไมเหมาะสมในการดูแลแบบเอื้ออาทรและการฝกสติควบคุมตัวเองใหมีความคิด  

ที่ดี ทาํใหเปนคนที่ใจเย็นลงได ” 

“ จากการปฏบัิติกิจกรรม caring ระยะเวลา 4 สัปดาห รูสึกวาเปนกิจกรรมที่ดีทาํใหเรามีความ 

เขาใจตนเองและผูอ่ืนมากขึน้ เพราะเปนการฝกวิเคราะหตนเองและวเิคราะหเพื่อน และการฝกสมาธิทาํ 

ใหจิตใจมีสมาธิมากขึน้ เปนการปลูกฝงความเอื้ออาทรใหกับนักศึกษามากขึ้น เพื่อใหนกัศึกษาไดนําไปใช 

ประโยชนในชวีิตประจําวนัและในการปฏบัิติงานดวยการใชหลักของพรหมวิหาร4 ทําใหไดนําประสบการณ 

ไปใชในการปฏิบัติจริง ” 

“ จากการเขารวมคอรสบูรณาการเอื้ออาทร รูสึกวา ตนเองไดพัฒนาจติใจมากขึ้น ถงึแมจะไม

คอยมีเวลานัง่สมาธิเทาไรนกั แตรูสึกวา การไดทําสมาธวิันละ 3-5 นาที ก็สามารถทาํใหจิตใจเราแจมใส 

สงบได กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนีดี้ เพราะอาจารยเปนคนใจเย็นเหมาะทีจ่ะสอนหลกัสูตรเอื้ออาทร 

อยากใหจัดกิจกรรมแบบนี้กบัทุกกลุมจะไดเปนการปลกูฝงความเอื้ออาทร ” 

“ การเขากลุมคร้ังนี้ไดประโยชนมาก เพราะไดสํารวจตนเองไดมองตนเองเพิ่มข้ึน ไดประเมิน 

การทาํงานของตนเองและตองปรับปรุงในสวนที่ยงัไมดีใหดียิ่งขึน้ ไดนาํหลักไตรสิกขามาใชในการทํางาน 

 ซึ่งแตกอนไมทราบวาจะนํามาใชอยางไรจนไดพบกับคําตอบและวิธีการนํามาใช การอบรมจากการฟง

พระอาจารยพดูแลวทําใหเหน็มุมมองอยางที่ไมเคยเหน็มากอน โดยเฉพาะใน Case ตัวอยางที่ใชสติ

ควบคุมความเจ็บปวด 
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“ พระอาจารยบรรยายหนูรูสึกดีมากและพยายามที่จะทาํสมาธิ พอมาไดดูวีซีดี “คํามั่นสัญญา” 

 หนูซึ้งมากๆคะ รองไหตลอดเวลาที่ดูและนั่นทําใหหนูมคีวามรูสึกวา ความเอื้ออาทรที่แทจริงเปนอยางไร 

และหนูจะพยายามทาํใหได เมื่อมาทาํกิจกรรมอื่นๆหนูไมชอบแตก็รวมมือ สวนการทําสมาธหินกูพ็ยายาม 

ทํานะคะ ทาํแลวรูสึกดีสมองปลอดโปรงนอนหลับสบาย แตถามวา ระหวางใหหนูทาํสมาธิกับการเขารวม 

กิจกรรม หนวูาใหหนทูําสมาธิเองดกีวา เพราะอยางนอยเราทาํมนัมาจากใจ สวนการทํากิจกรรม หนูวา 

มันนาเบื่อ เพราะวา การเอือ้อาทรไมจําเปนตองทํากจิกรรมหรอกคะ มันอยูในนี ้“หัวใจและจิตสาํนึก”ของ

คนๆนั้นมากกวาเพราะคนทีบ่อกวาจะใหการพยาบาลดวยความเอื้ออาทรแตปากมีถมไปคะ แตหนมูั่นใจ

วา หนูจะปฏบัิติการพยาบาลดวยความเอื้ออาทรแนๆ หนูสัญญา (    )(_ _)(    )(_ _) ” 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศกึษาพยาบาล 
นักศึกษาบางสวน มีความคดิเห็นวา  กิจกรรมบางกิจกรรมยังไมสามารถนําไปประยกุตใชได 

ควรปรับปรุงกจิกรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจน  มีการสอดแทรกกิจกรรมที่ทาํใหผูเรียนไดผอนคลาย 

ไมเครงเครียดเกินไป มีส่ือทีน่าสนใจ และมีระยะเวลาการทํากิจกรรมตางๆมากกวานี ้

“ กิจกรรมบางเรื่องยังไมเดนชัดไมรูจะนํามาประยุกตใชอยางไร กจิกรรมบางวนัคอนขางนาเบื่อ 

 ไมเราอารมณ ควรหากิจกรรมที่กระตุนนักศึกษาใหทกุคนไดมีสวนรวมจะไดไมนาเบื่อ” 

“ อยากใหอาจารยจัดกิจกรรมที่นาสนใจ  อาจจะเปนกจิกรรมที่สนกุสนาน ไมเครยีดจนเกนิไป 

สวนกจิกรรมทีส่ามารถชกัจูงใจไดดีคือ วีซีดีตาลอบกับยายทอง อยากใหมีการดูวีซีดีแบบนี้เยอะๆ เพราะ 

อาจเปนการมองสะทอนมาถึงตัวเราเองในฐานะพยาบาลไดเปนอยางดีและเปนสิง่ที่ดีมาก ขอใหอาจารย 

ดําเนนิกิจกรรมนี้ตอไปทุกกลุม เพราะจะเปนการปลูกฝงความเอื้ออาทรใหกับนักศกึษาอยางแทจริง ” 

“ ควรมCีheck list วาวนันีท้ําอะไรทีเ่อื้ออาทรตอผูปวยบาง อาจจะไมตองทําทุกวนั อาทิตยละ 

2-3 วันก็ได เลือกมาเขียนสกัเรื่องวาจะเปนเรื่องใด เพื่อเปนการกระตุนวา ตองนาํหลกัธรรมมาใชในการ 

ใหการพยาบาลจะไดไมทําไปเฉยๆ เพราะทําตาม routine เทานัน้ ทําใหไดตระหนกัอยูในใจคะ ” 

“ อยากใหมีระยะเวลาในการทํากจิกรรมที่สอดแทรกเกี่ยวกับหลักจริยธรรมมากกวานี ้” 

“ เวลาไมตอเนื่องกนัสักเทาใด ทําใหลืมวาครั้งที่แลวเรียนอะไร เวลาทาํควรตอเนื่องกันไมทิ้งชวง 

หางจนเกนิไป การทํากจิกรรมควรมีเร่ืองทีห่ลากหลายไมใชมีเฉพาะไตรสิกขาหรือเอื้ออาทรเพยีงอยางเดยีว” 

            “ เวลานอยไมตอเนื่องอยากใหใชเวลาในการฝกอบรมมากกวานี ้ควรทําทั้งวิทยาลัยจะไดมีความ 

เอื้ออาทรมากขึ้นทุกคน” 

           “ อยากใหเพิ่มความรูใหมากกวานี้ เชน เชิญพระอาจารยมาพดูบอยกวานี้ 2-3 คร้ังเปนระยะ ” 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงของอาจารยพยาบาล 
อาจารยพยาบาลมีความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ฒันาขึน้มีประโยชน

และมีวิธีปฏิบัติที่เปนรูปธรรม สามารถปลกูฝงใหนักศกึษามพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรได ควรมี

การนาํเสนอตอผูบริหารและเผยแพรใหอาจารยรับทราบ เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนปกติ   
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 “ นักศึกษากลุมทดลองมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติการพยาบาลมากกวา ใหการพยาบาล 

ที่ออนโยนนุมนวล ระมัดระวังมากกวา บางทีเขาก็แซวกันวา เอื้ออาทรๆ อาจจะเปนเพราะรวมกจิกรรมนี้

อยูทุกอาทิตย มีการสะทอนคิด มีการพูดคยุในประเดน็ตางๆทัง้ในสวนของสาระการเรียนการสอนและใน

สวนที่เปนประสบการณจริง ซึ่งชวยสรางความตระหนกัใหกับนักศึกษา ทําใหเวลาจะทําอะไรก็คิด  ก็เปน

การดีนะถึงแมวาเขาอาจจะยังไมไดทําดวยใจที่เต็มรอยคือ หมายถงึ ออกจากใจที่แทจริง แตก็เปนการฝก

ตัวเองไปเรื่อยๆ ฝกใหตระหนักแลวแสดงพฤติกรรม ตอไปก็จะทาํเปนนิสัย สวนกลุมควบคุมก็เหมือนปกติ

คือบางคนเขาก็ปฏิบัติดีมากๆโดยเนื้อของเขาอยูแลว แตสวนใหญหลายคนก็จะเร่ือยๆโดยเฉพาะถาผูปวย

รายนัน้ไมมีปญหาอะไรมาก เขาก็ไมคอยเขาไปพูดคุย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแลวจะเหน็ความแตกตาง ” 

“ จากที่เขารวมกิจกรรม คิดวา เปนสิง่ที่ดีนาจะมีการนําเสนอตอผูบริหารและอาจารย เพื่อจะ

ไดเอาไปใชกันทุกแผนก หรืออาจเปดเปนวชิาที่ใหนกัศึกษาทกุคนไดเรียน มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง 

เพราะเราจะตองปลูกฝงนักศึกษาในเรื่องนี้อยูแลว ” 

“ ส่ิงที่จะตองปรับคือ จะทําอยางไรในเรื่องการบรหิารเวลา เมื่อมกีิจกรรมนี้มาเพิ่มข้ึน เพราะ

งานในแตละ Ward ไมเหมอืนกนั บางทีตองใหรีบ Clear งานใหการพยาบาลใหเสร็จ เพื่อไปรวมประชุม

กลุม  อีกอยางคือ ระยะเวลาการอบรมที่ส้ันจะชวยใหนักศึกษาเปลีย่นพฤติกรรมไดอยางแทจริงหรือไม

เทาที่ดูก็มีบางคนที่เหมือนเดมิ เร่ือยๆเฉื่อยๆ จะทาํการพยาบาลอะไรครูก็ยังตองบอก ตองคอยเช็ค ไมมี

สมาธิ ปฏิบัติการพยาบาลยังไมเรียบรอย ” 
 
3. การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากผลของการนําไปทดลองใช    
   หลังการประเมินประสทิธผิล ผูวิจัยไดนาํผลการวิเคราะหขอมูลและขอเสนอแนะมาปรับปรุง

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณ ดังนี้  (รายละเอยีดอยูในภาคผนวก ค.และ ง.)     

   3.1 ปรับปรุงในสวนของหลักการพื้นฐาน บทบาทผูสอน และบทบาทของผูเรียน ในคูมือการ 

จัดการเรียนการสอนใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากทีสุ่ด เพื่อใหผูสอนและผูเรียนเขาใจ สามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริงในโอกาสตอไป 

   3.2 ปรับปรุงแผนการสอนในแตละกิจกรรมใหมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ชัดเจน เนื่องจาก

กิจกรรมสวนใหญเนนที่การฝกกํากับและควบคุมตนเองของนักศึกษา รวมทัง้ปรับกิจกรรมการเรียนรูไมให 

มีความเครงเครียดหรือเต็มไปดวยกระบวนการคิดวิเคราะหมากเกนิไป แตจัดใหมีกจิกรรมนันทนาการหรือ

เกมสที่สอดคลองกับแนวทางของรูปแบบมาผสมผสาน เพื่อใหนักศึกษารูสึกผอนคลายและเรียนรูอยางมี

ความสุข 

   3.3 ปรับระยะเวลาในแตละกิจกรรมไมใหมากเกนิไป และปรับจํานวนกิจกรรมใหเหมาะสม

กับการนําไปบรูณาการเขากบัรายวิชาหลกัไดอยางกลมกลืนเปนเนื้อเดยีวกนั  โดยจัดใหเปนกิจกรรมการ

เรียนรูที่สงเสรมิสมรรถนะดานพฤติกรรมเอือ้อาทรของนักศึกษา ซึ่งทุกรายวิชาตองมสีมรรถนะนี้ตามจุด 

ประสงคของหลักสูตร สวนสมรรถนะหลักของรายวิชายังคงไดครบถวน  



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจยัครั้งนี ้เปนการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพทุธธรรม 

เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ดําเนนิการโดยใชกระบวนการวิจัย 

และพัฒนา (Research and Development)   สาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวเิคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวชิาชีพ 

พยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ และตามความคิดเหน็ของผูทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน 

ทางการพยาบาล   

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพทุธธรรมในการปลูกฝง 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล    

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาข้ึน   

 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

การดําเนินงานวิจยัมี 3 ข้ันตอนหลักคือ 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของการดแูลอยางเอ้ืออาทรใน

วิชาชพีพยาบาล เปนการวิเคราะห สังเคราะหเอกสาร รวมกับการศึกษาความคดิเห็นของผูที่เกี่ยวของ 

กับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลดวยวิธีการศึกษาเชงิคุณภาพ  ประชากรที่ใชศึกษาในขั้น 

ตอนนี้ไดแก นกัศึกษาพยาบาล และอาจารยพยาบาลของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ สังกัด 

สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งพยาบาลวชิาชีพ และ ผูรับบริการการพยาบาล 

ในโรงพยาบาลที่เปนแหลงฝกของนกัศึกษา  เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  ผลที่ไดจากการศึกษาใน

ข้ันตอนนีน้ําไปเปนขอมูลพืน้ฐานประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 2 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนโดยบรูณาการหลกัพุทธธรรม

เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอ้ืออาทรของนักศกึษาพยาบาล เปนการศึกษาวิเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎีเกี่ยวกบัการออกแบบและพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอ  น  แนวคิดของการจัดการเรียนการ

สอนทางการศกึษาพยาบาล  และหลักพทุธธรรมที่เชื่อมโยงสูการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล   ผลของการศึกษานํามาสงัเคราะหกรอบแนวคิด และพฒันา

โครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบความเหมาะสมโดยขอความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ  
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ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่หมาะสม แลวจงึพฒันาเครื่องมอืประกอบการเรียนการสอนที่ผาน

การตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาพยาบาล ดานการสอนและการวัดประเมินผล ดาน

คุณธรรมจริยธรรมเชิงพทุธ รวมทัง้ตรวจสอบคุณภาพดวยวธิีการทางสถิติ จากนัน้จงึนาํรูปแบบฯไปศึกษา

นํารองกับนกัศึกษาพยาบาลที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางมากที่สุด เพื่อศึกษาความเปนไปไดใน 

การนาํไปใชและแกไขปรับปรุงขอบกพรองที่พบ ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพสําหรับนาํ 

ไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง  
ขั้นตอนที่ 3  การศึกษาเพือ่ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน 

เปนการนาํรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใชกับนักศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ชั้นปที ่4 ในปการศึกษา 2550  ภาคการศกึษาที ่1 จํานวน 32 คน  ทีก่ําลังเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุงครรภ 2  ในระหวางวนัที ่30 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2550 รวม

ระยะเวลา 8 สัปดาห โดยใชกระบวนการวิจัยเชงิทดลองแบบศึกษาสองกลุมวัดกอนและหลงัการทดลอง  

จากนั้นศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยวิธกีารเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดย 

เปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาลกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนทนัท ี และระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลัง 

การเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือน   เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษา

กลุมทดลองกบักลุมควบคุมหลังการเรียนการสอนทันที  และศึกษาความคิดเหน็ของผูรับบริการเกีย่วกับ

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษากลุมทดลอง  รวมทัง้ศึกษาความพงึพอใจตอรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนของนักศึกษากลุมทดลอง  ผลที่ไดจากการศึกษาวเิคราะหนําไปปรับปรุงรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งขึ้น เพือ่เปนประโยชนในการนาํไปประยุกตใชในโอกาสตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยั สรุปตามขั้นตอนของการวิจัยไดดังนี้ 
1.  ผลการศกึษาขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกบัแนวคิดของการดูแลอยางเอ้ืออาทรในวิชาชีพ

พยาบาล จากการศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลพบวา  

การดูแลอยางเอื้ออาทรในวชิาชีพพยาบาล หมายถึง การดูแลของผูทีอ่ยูในวิชาชพีพยาบาลตอผูที่เจ็บปวย

หรือผูรับบริการดวยความมีเมตตากรุณา สนใจ หวงใย เอาใจใสตอปญหาและความตองการทุกดานอยาง

เปนองครวม  รวมทัง้เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิสวนบุคคลของผูรับบริการในการปฏิบัติการ

พยาบาลเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกนัโรค ดูแลรักษาความเจ็บปวย และฟนฟูสภาพใหบุคคลมีสุขภาพที่ดี 

สามารถดูแลตนเองไดตามสภาวะที่เกิดขึน้ในชวีิต   

ความสาํคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรคอื เปนคุณธรรมจริยธรรมทีพ่ยาบาลจะตองมีใน

การดูแลผูปวย และเปนสิ่งที่บงชีถ้ึงคุณภาพของการพยาบาล 
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สภาพจริงในปจจุบันพบวา  พยาบาลสวนใหญมีการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูปวย มเีพียง

สวนนอยที่มีการดูแลที่ไมเอื้ออาทร  ปจจยัที่เปนสาเหตขุองปญหานาจะเกิดจาก พืน้ฐานเดิมของแตละ

บุคคล  อิทธพิลจากสิง่แวดลอมที่มีผลตอเจตคติและพฤติกรรมการแสดงออก และปจจัยอื่นๆ เชน ภาระ 

งานทีห่นกั ทําใหพยาบาลไมสามารถดูแลผูปวยอยางเปนองครวมได การดูแลทางดานจิตสังคมจึงนอย 

ลงไป ทาํใหมลัีกษณะของการดูแลที่ไมเอื้ออาทร  

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามความคิดเห็นของผูที่เกีย่วของกับการ

จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลพบวามีองคประกอบ 6 ดานไดแก 1) มีมนุษยสัมพันธดี 2) มีความ

เมตตากรุณา 3) เคารพคุณคาของความเปนมนุษย 4) มีกลยทุธและทักษะการบรกิาร 5) ยึดมั่นผูกพนัใน

ภาระหนาที่ 6) สงเสริมใหมสุีขภาพดีแบบองครวม ดังนัน้ ในงานวิจัยครั้งนี้ จงึนาํองคประกอบทั้ง 6 ดาน 

ไปใชในการสรางแบบวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษาพยาบาล  

 แนวทางการจดัการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศกึษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแล

อยางเอื้ออาทร ควรทําตัง้แตกระบวนการคัดกรองผูเรียน และปลกูฝงจิตสํานึกอยางตอเนื่อง ซึ่งการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติจะสามารถปลูกฝงพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทรใหกับนกัศึกษาไดดีที่สุด เพราะ

เปนการเรียนรูในสถานการณจริง เหน็ตัวอยางจรงิ 
 

2.  ผลการพฒันารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ
ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอ้ืออาทรของนักศกึษาพยาบาล  ไดผลดังตอไปนี้ 

     2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึง่สังเคราะหมาจากขอมูลพืน้ฐานมีโครงสรางประกอบ 

ดวย 6 องคประกอบ ไดแก  แนวคิดและหลักการพื้นฐาน  วัตถุประสงค  ผลลัพธที่คาดหวงั  สาระการเรียน

การสอน  กระบวนการเรียนการสอน  และ การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ   

     2.2  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ มีองคประกอบที่สําคัญ 2 สวน ดังนี ้

    1) การนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน หรือ“สรางศรัทธา นาํพาใหคิด” เปนการเตรียม

ผูเรียนและผูสอนกอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอน  ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 2 ประการคือ  

                              - การชีแ้จง  เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค สาระสําคัญ กระบวนการเรียน

การสอน และการประเมนิผลของรูปแบบ     

            - การสรางความสัมพนัธ  ระหวางอาจารยกับนกัศึกษา 

    2)  กระบวนการเรียนการสอน  ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลกัคือ               

                              - ข้ันปริยัติ หรือ“ใหความรูควบคูหลักธรรม”  เปนการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

การดูแลอยางเอื้ออาทรในวชิาชีพพยาบาลและหลักพุทธธรรม ไตรสิกขา และ พรหมวิหาร4   

                             - ข้ันปฏิบัติ หรือ“นอมนําไปสูการปฏิบัติ” เปนการนําความรูที่ไดเรียนรูจากขั้นปริยัติ

ไปสูการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลักที่สําคัญ 2 ประการคือ   
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                       การฝกฝนพัฒนาตนในชีวิตประจาํวนัดวยหลักธรรมไตรสิกขา  เปนการฝกฝน

พัฒนาตนทัง้ 3 ดานคือ ดานพฤติกรรม (ศีล) หรือ“กํากบัพฤติกรรม สํารวมกายวาจา” ดานจิตใจ (สมาธิ) 

หรือ “มีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม”  ดานสติปญญา (ปญญา)  หรือ  “ไตรตรอง มองเหตผุล 

รูจักตน รูจักคน รูจักงาน” 

                             การนําคุณธรรมล้าํคา พรหมวิหาร 4 ไปใชในการดูแลผูปวย ตามกระบวนการ

พยาบาลทุกขัน้ตอน 

                             -  ข้ันปฏิเวธ หรือ “กระจางชัดจากการสะทอนคดิ” เปนการเชือ่มโยงความรูดวยการ 

คิดสะทอนกลบัจากสิง่ที่ไดเรียนรูและลงมอืปฏิบัติ (Reflective Practice) ดวยตนเอง 
 

3. ผลการศกึษาเพื่อประเมินประสทิธผิลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากการ

นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ไดตรวจสอบคุณภาพและมกีารศึกษานํารองแลวไปทดลองใชจริงกับ

กลุมตัวอยาง ไดผลดังนี้ 

   3.1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีก่ลุมทดลองประเมิน

ตนเองระหวางกอนการเรียนการสอน  หลังการเรียนการสอนทนัที  และ หลงัการเรียนการสอนเปนเวลา 

1 เดือน  พบวามีคาเฉลีย่อยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน และพบวาในการประเมินทั้ง 3 คร้ัง ดานที่มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุดคือ ดานการเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย  สวนดานทีม่ีคาเฉลี่ยต่ําทีสุ่ดคือ ดานมกีลยุทธ

และทักษะในการบริการ  เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวาง

กอนการเรียนการสอนกบัหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบทันที พบวา  คะแนนเฉลี่ยรวมทกุดาน และ

คะแนนเฉลีย่ในแตละดานมคีวามแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  โดยคาเฉลี่ยภาย 

หลังการเรียนการสอนมีคาสูงขึ้นทุกดาน   สวนการเปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแล

อยางเอื้ออาทรระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบเปนเวลา 1 เดอืน พบ 

วา คะแนนเฉลี่ยรวมทกุดานและคะแนนเฉลี่ยในแตละดานมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 เชนกนั โดยคาเฉลี่ยภายหลังการเรียนการสอนเปนเวลา 1 เดือนยงัคงมคีาสูงขึ้นทุกดาน 

 3.2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีก่ลุมควบคุม

ประเมินตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติทันทพีบวา คะแนน

เฉลี่ยรวมทุกดานและคะแนนเฉลี่ยในแตละดานไมมีความแตกตางกนั  ถึงแมวาคาเฉลี่ยภายหลังการเรียน

การสอนทุกดานจะมีคาสงูกวากอนการเรียนการสอน 

                 3.3  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่อาจารย

นิเทศประเมินกลุมทดลองและกลุมควบคมุหลังการเรียนการสอนทนัทีพบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทกุดานและ

คะแนนเฉลีย่ในแตละดานมคีวามแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 โดยคาเฉลีย่ของกลุม

ทดลองมีคาสงูกวากลุมควบคุมในทกุดาน 
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      3.4  ผลการประเมินความพงึพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของกลุมทดลอง 

พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีความพงึพอใจในดานประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมากที่สุด สวนดานกระบวนการเรียนการสอนพบวา มีความพงึพอใจในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม พบวา อยูในระดับมากที่สุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจยัในครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ประเด็นคือ   

1. แนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวชิาชีพพยาบาล   

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพทุธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล  และ 

3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการหลกัพุทธธรรมเพื่อปลูกฝง

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล 

มีรายละเอยีดดังนี ้
1. แนวคิดของการดูแลอยางเอ้ืออาทรในวิชาชีพพยาบาล   

                    1.1 จากผลการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการดูแลอยางเอื้ออาทร

ในวิชาชีพพยาบาลพบวา การดูแลอยางเอือ้อาทรเปนคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของ

พยาบาล  โดยเปนศิลปะในการสรางความสัมพันธทีก่อใหเกิดประสบการณที่ดีตอผูรับบริการ ทาํใหรูสึก

อบอุนใจ ปลอดภัย พึงพอใจ และมีความหวัง  สัมพันธภาพที่เอื้ออาทรจะมีผลตอภาวะสุขภาพและการ

ฟนหายจากโรคของผูปวย ซึง่การดูแลอยางเอื้ออาทรจะเกิดขึ้นไดเมื่อพยาบาลมีความตระหนกัในคุณคา

และมีความเขาใจในชวีิตมนษุย  เนื่องจากการเจ็บปวยกอใหเกิดความเครียดทั้งรางกายและจิตใจ  การ

รักษาทางกายอาศัยวิธกีารรกัษาภายนอก  ในขณะทีก่ารรักษาทางใจตองอาศัยความเห็นอกเหน็ใจและ 

ความเขาใจตอความรูสึกของผูปวยเปนสิง่สําคัญ จึงจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติหรือการแสดงออกทีเ่อื้อ

อาทรได (สิวล ีศิริไล.2542:198 ; วิศาล เยาวพงศศิริ.2547: 9)  นอกจากนี ้การดูแลอยางเอื้ออาทรยังจัด 

เปนคุณธรรมที่ถือวาเปนพนัธะหนาที่ที่ติดมาพรอมกับสถานภาพของการเปนพยาบาลที่ตองปฏบัิติตอ

สังคม  เนื่องจากเปนวิชาชีพที่ตองชวยเหลอืเพื่อนมนุษยในการพัฒนาสุขภาพใหดีทีสุ่ดทั้งในภาวะปกติ

และในภาวะทีเ่จ็บปวย ตองเกี่ยวของกับความทุกขสุขของมนษุย  การดูแลอยางเอือ้อาทรจึงเปนแนวคิด 

ที่พยาบาลทกุคนควรมีความรูความเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติได (สมจิต หนุเจริญกุล.2544:147) 

          ถึงแมวา การดูแลอยางเอื้ออาทรจะเปนมโนทัศนและเปนวถิีแหงการปฏิบัติในวิชาชพี

พยาบาลมานานแตเนื่องจากมีความเปนนามธรรมสูงและมีความหมายหลายมิติ ประกอบกับเมื่อสภาพ

สังคมเปลี่ยนไปผูคนอยูอยางตัวใครตัวมันมากขึ้น การรักษาพยาบาลเนนที่เทคโนโลยีมากขึน้ ทําใหเกิด

ชองวางความสัมพันธระหวางบุคลากรในระบบสุขภาพกับผูรับบริการและกําลังมีความรุนแรงจนถงึขั้นที่
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เกิดความไมเชื่อมั่นและไมไววางใจกนัมากขึ้น เหน็ไดจากขาวการฟองรองบุคลากรในระบบสุขภาพที่มี

มากขึ้น ทําใหปจจุบันในวงการสาธารณสุขไทยกําลงัตื่นตัวและสงเสรมิใหมีการระดมพลังสรางระบบ

สุขภาพที่มหีัวใจของความเปนมนุษย (Humanized Health Care) หรือการดูแลทีเ่นนคนเปนศูนยกลาง

เพื่อสรางมิติใหมในการดูแลสุขภาพดวยการเติมหวัใจในการเยียวยารักษา ใหคุณคาในความเปนมนษุย

(กองบรรณาธกิารหมอชาวบาน.2551: 10) ซึ่งก็คือ การดแูลอยางเอื้ออาทรนัน่เอง ดังนั้น การศึกษาวิจัย 

เพื่อใหมกีารนาํแนวคิดของการดูแลอยางเอื้ออาทรมาใชในการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาลจึง

เปนสิ่งที่มีความจําเปน เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลซึง่จะเปนบุคลากรในระบบสาธารณสุข

ในอนาคตเปนผูที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะสอดคลองกับความตองของสังคม  

     1.2  จากผลการศึกษาเชงิคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูที่มีสวนเกีย่วของกับการจัด 

การเรียนการสอน ไดแก ผูรับบริการการพยาบาล  พยาบาลวิชาชีพ  อาจารยพยาบาล  และจัดสนทนา

กลุมกับนักศึกษาพยาบาล เกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชพีพยาบาล มีประเด็นการอภิปราย

ดังนี ้

            (1)  ความหมายของการดูแลอยางเอื้ออาทร  พบวา ผูรับบริการ  พยาบาล  อาจารย

พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล มีความเห็นตรงกันวา  การดูแลอยางเอื้ออาทร คือ การสนใจเอาใจใส

หวงใยติดตามอาการ ใหการชวยเหลืออยางสม่ําเสมอ  และพูดจาสุภาพไพเราะกับผูปวยและญาต ิโดย 

ในกลุมผูรับบริการจะเนนเพิม่เติมในเรื่องของการยิม้แยมแจมใสของพยาบาล และการใหคําแนะนําหรือ

คําธิบายในการปฏิบัติตัว โดยเฉพาะในผูปวยทีม่ีการศึกษาดีจะใหความสําคัญกับเร่ืองการใหคําแนะนํา

ในการปฏิบัติตัวมาก เนื่องจากผูปวยไมมีความรูในเร่ืองโรคและการรักษาพยาบาลแตถามีผูใหคําแนะนํา

ก็จะสามารถปฏิบัติตัวไดอยางถกูตอง สวนการยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะของพยาบาลเปนสิง่ที่ผูปวย

ทุกคนตองการ สอดคลองกบังานวิจยัของ ชไมพร สถิรลีลา (2540 : 66-68) ที่ไดศึกษาความตองการการ

ดูแลและการไดรับการดูแลจากพยาบาลของผูปวยทีห่นวยพกัคางรอดูอาการ ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาล 

ศิริราช พบวา ความตองการดานการดูแลและใหคําแนะนาํเปนความตองการอีกดานหนึ่งที่ผูปวยมีความ

ตองการอยูในระดับสูง โดยเฉพาะคาํแนะนําเกี่ยวกับโรคและการรักษาที่ไดรับโดยใชภาษาที่เขาใจงายซึ่ง

จะทาํใหผูปวยปฏิบัติตัวไดถูกตอง สวนความตองการในดานของการสรางสัมพันธภาพที่ไววางใจตอกัน

ดวยการแสดงทาทีทีเ่ปนมิตร เชน ยิ้มและพูดจาอยางเปนกนัเองกับผูปวยและญาต ิเปนความตองการใน

อันดับรองลงไป   ในสวนของพยาบาลจะเนนที่การรูจักเอาใจเขามาใสใจเราหรือการเขาใจความรูสึกของ

ผูปวย สวนอาจารยพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลจะเนนในเรื่องของการดูแลแบบองครวมคือ การดูแล 

ที่ครอบคลุมทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ จะเหน็ไดวาการดูแลอยางเอื้ออาทรตาม

ความคิดเหน็ของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน เนนที่มิติของการปฏิสัมพนัธที่พยาบาลมีตอ 

ผูปวย ดังนัน้ การที่จะปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทร จงึมีความจําเปน 
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ที่จะตองเขาใจความหมายตามแนวคิดตางๆ เพื่อใหการถายทอดไปสูการปฏิบัติเปนพฤติกรรมทีช่ัดเจน 

รวมทัง้จะตองมีการศึกษาคนควาและพัฒนาความสามารถของการดูแลอยางเอื้ออาทรทางดานการศึกษา

พยาบาลใหมคีวามกาวหนายิ่งขึน้ เนื่องจากเปนปจจัยหนึง่ทีจ่ะกระตุนใหพยาบาลเขาใจผูรับบริการ และ

ตระหนักถึงคณุคาของการดูแลอยางเอื้ออาทร ซึง่ถือเปนหวัใจสําคัญของวิชาชพีพยาบาล (Bevis and 

Murrey.1990: 326-331) 

    (2)  ความสาํคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทร   พบวา ผูรับบริการ  พยาบาล  อาจารย

พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล มีความเห็นตรงกันวา การดูแลอยางเอื้ออาทรเปนสิ่งที่จาํเปนและมีความ 

สําคัญเปนอยางยิง่ เนื่องจากปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเอื้ออาทรเปนพืน้ฐานจะทําใหผูปวยรูสึกอบอุนใจ 

มีกําลงัใจและมีความหวงัในการรักษา นอกจากนี้ยงัเปนสิ่งที่บงบอกถงึคุณภาพของการพยาบาลที่ชวยให

ภาพลักษณของพยาบาลดีในสายตาของสงัคม รวมทัง้เปนผลดีตอตัวพยาบาล ทาํใหเกิดความภาคภูมิใจ

และมีคุณคาทีไ่ดใหการชวยเหลือบุคคลอื่น สอดคลองกับงานวิจยัของอาจารยวิทยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนน ีในสงักัดวิทยาลัยพยาบาลเครือขายภาคใต (2548: 91) ที่ไดศึกษามิติของการดูแลอยางเอื้ออาทรใน

บริบทของการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล พบวา ผลของการดูแลอยางเอื้ออาทรตามการรับรู

ของผูรับบริการ  พยาบาล  อาจารยพยาบาล และนักศกึษาพยาบาล ทําใหเกิดความประทับใจ อบอุนใจ 

สบายใจ ปลอดภัย มั่นใจ และรูสึกมีคุณคาในชวีิต จิตใจจะเบิกบานมคีวามสุขและคอยๆซึมซับส่ิงที่ดีงาม

แลวถายทอดไปยังผูอ่ืน   

   ผลของการศึกษาวจิัยในขอ(1) และ (2)  เปนการตอบคําถามการวจิัยในขอ1.1 และ 

ตอบวัตถุประสงคการวจิัยขอ 1 

                           (3) สภาพจริงในปจจุบันเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลตามความคิดเห็น

ของผูรับบริการ พยาบาล อาจารยพยาบาล และนักศกึษาพยาบาล  ผลการวิจยัในครัง้นีพ้บวา  พยาบาล

สวนใหญมีการดูแลอยางเอือ้อาทรตอผูปวย มีเพยีงสวนนอยที่มกีารดูแลที่ไมเอื้ออาทร  ปจจัยรวมที่เปน

สาเหตุของปญหาตามความความคิดเหน็ของทกุกลุมคือ  ปจจัยสวนบุคคลของพยาบาล ซึ่งอาจมีสาเหตุ 

มาจากพืน้ฐานเดิมของแตละบุคคลและอิทธิพลจากสิง่แวดลอมที่มีผลตอเจตคติและพฤติกรรมการแสดง 

ออก  นอกจากนี้ปจจยัอื่นๆที่มีผลก็คือ อาจเกิดจากภาระงานที่หนัก ทาํใหพยาบาลไมสามารถดูแลผูปวย

อยางเปนองครวมได การดูแลทางดานจิตสังคมจึงนอยลงไป ทาํใหมลัีกษณะของการดูแลที่ไมเอื้ออาทร   

สอดคลองกับการวิจยัของจริะประไพ แกวภราดัย (2547: 91) ที่มีการศกึษาความคิดเห็นของผูใชบริการ

งานผูปวยนอก โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต  ผลพบวา ผูใชบริการมคีวามรูสึกตอพฤติกรรมบริการของ

พยาบาลในปจจบัุนคือ พยาบาลสวนใหญมีพฤติกรรมการพยาบาลดี มีความตั้งใจดี เต็มใจใหบริการ มี

สวนนอยที่บริการไมดีและควรปรับปรุงพฤติกรรม โดยมปีญหาหลักๆอยู 2 ดานคือ  ดานการใชคําพูดไม

เหมาะสม ไมมีมนุษยสัมพนัธ  เชน  “พูดไมดี พูดเสียงดัง พูดหยาบ ตําหนิคนไข พดูแบบมะนาวไมมีน้ํา  

ถามสีห่าคาํ ตอบคําเดียวดวยเสียงหวนๆ หนางอ ทาํงานไปวันๆพอคนไขมากก็แสดงอารมณไมพอใจ”  
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เปนตน สวนอกีดานหนึ่งคือ การไมเอาใจใสผูปวย ขาดความเมตตากรณุา เชน “ไมชวยเหลือ ไมอธบิาย

ข้ันตอน ทําไมถูกก็ไมชวยแกปญหาให เดนิผานเฉยไมสนใจไตถามหรือแสดงความหวงใย ทํางานเฉพาะ

ตรงหนาไมใสใจปญหาของคนไข ทํางานชาไมกระตือรือรน บริการดีเฉพาะคนรูจัก” เปนตน  ผลจากการ 

ศึกษาวจิัยในครั้งนี้ทาํใหเหน็วา แมพยาบาลสวนใหญจะมีพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร แตสวนนอย 

ที่มีพฤติกรรมไมเอื้ออาทรกส็ามารถทําใหเกิดผลกระทบตอภาพลักษณโดยรวมของวิชาชพีได ดังนั้น การ

ปลูกฝงใหพยาบาลมีเจตคติที่ดีตอวิชาชพี และมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ จึงเปน

ภาระหนาที่ทีสํ่าคัญของผูทีรั่บผิดชอบทางดานการศึกษาพยาบาลทกุระดับ ที่จะตองชวยกันหาแนวทาง 

ใหกระบวนการผลิตพยาบาลเปนไปอยางมีคุณภาพ เพือ่ใหไดบัณฑิตพยาบาลที่มีใจรักในวิชาชีพและรัก 

ในงานบริการสุขภาพ  

(4)  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล   ในการศึกษาวจิัย

คร้ังนี้ เพื่อใหไดลักษณะของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีม่าจากความคิดเหน็หรือความตองการ

ของผูที่เกีย่วของกับการใหบริการพยาบาล ผูวิจัยจึงไดทาํการสัมภาษณเชิงลึกผูรับบริการ พยาบาล และ

อาจารยพยาบาล รวมทัง้จัดกลุมสนทนากบันักศึกษาพยาบาลในประเด็นดังกลาว  ซึง่ผลการสัมภาษณ

ไดออกมาเปนลักษณะของพฤติกรรมยอยๆ  เชน ยิ้มแยมแจมใส  หวงใยเอาใจใส  ดูแลอยางสม่าํเสมอ 

พูดจาไพเราะ เปนตน  ผูวิจัยไดนําเอาพฤตกิรรมยอยมาจดักลุมตามความสัมพันธเกีย่วของกนัและตั้งชื่อ

ตามขอความหลักที่ผูใหขอมูลใชบอยๆ เชน  มีความเมตตากรุณา หรือ ดูแลแบบองครวม เปนตน  ทัง้นี้

ผูใหขอมูลแตละกลุมอาจจะมีความคิดเหน็ที่ตรงกันในบางดาน เชน ดานมีความเมตตากรุณา  ดานการ

มีมนุษยสัมพนัธ เปนตน  ในบางดานจะเปนความคิดเห็นของบางกลุมเทานัน้ เชน การดูแลแบบองครวม 

ซึ่งในกลุมของผูรับบริการจะไมไดใหขอมูลนี้  เนื่องจากเปนศัพทเทคนคิซึ่งผูที่อยูในวชิาชีพจะเขาใจและ

เห็นวามีความสําคัญ   ผลจากการวิเคราะหขอมูลทาํใหไดองคประกอบของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ

อาทร แบงเปน 6 องคประกอบคือ  มีมนุษยสัมพนัธดี  มคีวามเมตตากรุณา  เคารพในคุณคาของความ

เปนมนุษย  มกีลยุทธและทกัษะในการบรกิาร  ยึดมั่นผกูพนัในพันธะหนาที ่ และ สงเสริมใหมีสุขภาพดี

แบบองครวม ซึ่งในแตละดานสรุปความหมายไดดังนี ้

มีมนุษยสัมพนัธดี  คือ  การที่พยาบาลมกีารแสดงออกถึงการตอนรับผูรับบริการที่มา

รับการรักษาพยาบาลดวยกิริยาทาทางทีย่ิม้แยมแจมใส  มีทาทางที่อบอุนเปนมิตร  พูดคุยทกัทายอยาง

เปนกนัเอง เหมือนเปนญาตพิี่นอง ไมวางทาเหนือกวาหรือเฉยเมย  พดูจาดวยความสุภาพไพเราะ เมื่อ

ซักถามก็แสดงทาทีเต็มใจในการตอบคําถาม รวมทั้งใหขอมูลตางๆที่เกีย่วกับการดูแลรักษาใหผูปวยและ

ญาติมีความเขาใจและมั่นใจในการดแูลทีไ่ดรับ 

มีความเมตตากรุณา  คือ  การที่พยาบาลแสดงออกถึงความหวงใยเอาใจใสตอผูรับ 

บริการ  คอยตรวจเยี่ยมอาการอยางสม่ําเสมอ สอบถามความรูสึก ปญหาและความตองการ  ตอบสนอง

ตอความตองการทนัททีี่ขอรองโดยไมเพิกเฉย หรือตอบสนองโดยไมตองขอรอง ชวยเหลือบรรเทาทกุขให
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ดวยทาทเีต็มใจ  ปฏิบัติการพยาบาลอยางออนโยนนุมนวล  เขาใจความรูสึกของผูที่เจ็บปวยและญาติ  

เห็นอกเหน็ใจ สัมผัสใหกาํลังใจ ไมแสดงกิริยาทาทางรังเกยีจไมวาจะอยูในสภาพใด โดยเปนการกระทํา

ที่มาจากจิตใจที่แทจริงในการอยากชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนษุยที่เจ็บไขไดปวย 

เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย  คือ  การทีพ่ยาบาลคํานงึถงึศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยหรือความเปนบุคคลคนหนึ่งของผูรับบริการที่มีคุณคา มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันทุกคน  มีสิทธใินการที่

จะไดรับบริการดูแลรักษาพยาบาล ดังนั้นพยาบาลจะปฏิบัติตอผูรับบริการดวยความสุภาพ ไมวางอํานาจ 

วาเหนือกวาเพราะเห็นวาตนเองเปนผูใหบริการ แตจะยกยองใหเกียรติ ดูแลทุกคนอยางเสมอภาคกันโดย

ไมเลือกที่รักมกัที่ชงัหรือเลือกชั้นวรรณะ เขาใจในความแตกตางของบคุคลซึ่งมีพฤตกิรรมการแสดงออกที่

ไมเหมือนกัน เนื่องจากมีภูมหิลังตางกนั  ไมถือโกรธเมื่อผูปวยแสดงอารมณตางๆ ไมพูดตําหนหิรือตอบโต

พฤติกรรมในดานลบของผูรับบริการซึ่งจะทําใหความเขาใจตอกันยิ่งนอยลง  มีความยืดหยุนผอนปรนใน

การใชกฏระเบียบตางๆโดยพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนของแตละคน 

มีกลยทุธและทักษะในการบริการ  คือ  การที่พยาบาลใชความรู ความสามารถ และ

ทักษะทางวิชาชีพดแูลชวยเหลือผูรับบริการไดอยางถกูตองเหมาะสม ใหการชวยเหลือไดทันทวงที ปฏิบัติ 

การพยาบาลอยางรอบคอบ  ระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาดอันจะทาํใหเกิดผลเสียหรืออันตรายตอ

ชีวิตของผูรับบริการ  สามารถที่จะตัดสนิใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม รวมทั้งใหความรูและคําแนะนํา

ในการปฏิบัติตัวแกผูปวยและญาติใหสามารถดูแลตนเองได 

ยึดมั่นผูกพนัในพนัธะหนาที ่ คือ  การทีพ่ยาบาลเขาใจในภาระหนาทีข่องตนเอง มี

ความรักในวิชาชีพ  รับผิดชอบตองาน  จงึแสดงออกถึงความยินดีและเต็มใจในการปฏิบัติการพยาบาล 

โดยไมแสดงกริิยาเบื่อหนายหรือยอทอ มีความตรงตอเวลา ไมละทิ้งหนาที่ ใหเวลากบัผูรับบริการ มีการ

วางตัวทีเ่หมาะสมกับวชิาชพี  มีบุคลิกภาพทีน่าเชื่อถือ และมีการควบคุมอารมณในขณะที่ปฏิบัติหนาที ่

สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม  คือ  การที่พยาบาลใหการดูแลแกไขปญหาของ

ผูรับบริการโดยคํานงึถงึปญหาในทกุๆดานอยางเปนองครวม ไดแก ปญหาทั้งทางดานรางกาย  จติใจ 

สังคม และจิตวิญญาณ โดยไมไดมุงแตการดูแลปญหาทางดานรางกายเทานัน้ เนื่องจากปญหาทุกดาน 

มีความสาํคัญและมีผลตอเนือ่งซึ่งกนัและกนั  พยาบาลจงึแสดงออกดวยการสนใจ เอาใจใสตอปญหา 

ทุกดาน ไวตอความรูสึกและเขาใจถึงสงัคมของผูรับบริการ  โดยเปดโอกาสใหญาติไดมีสวนรวมในการ

ดูแล  เคารพในความเชื่อและวัฒนธรรมของผูรับบริการ  ไมแสดงอาการดูหมิน่ในสิง่ที่แตกตางหรือความ

เชื่อที่ไมเหมือนกนั  เสริมสรางใหเกิดพลงัใจและพลังจิตวิญญาณ 

 เมื่อเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทัง้ 6 ดานที่ไดจากการศึกษาเชิง

คุณภาพนี้ กับการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัตางๆทีม่ีผูศึกษาไวแลวอยางหลากหลายทัง้ใน

ประเทศและตางประเทศซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหไวในบทที่ 2 พบวาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรมี

องคประกอบ 7 ดานคือ  การมีเมตตากรณุา  การมีความรูและทักษะทางวชิาชพี  การยึดมัน่ผูกพันใน
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ภาระหนาที่   การสรางสมัพนัธภาพที่ไววางใจกัน  การยอมรับและเขาใจในความเปนบุคคล  การแกไข 

ปญหาและสงเสริมภาวะสุขภาพอยางเปนองครวม  และ การสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง 

จะเหน็ไดวามอีงคประกอบที่ใกลเคียงกนั ทัง้นี้เนื่องจากสังเคราะหมาจากงานวิจยัทีห่ลากหลายผลที่ได

จึงครอบคลุมทุกมิติ  จะเหน็ไดวา พฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรมีองคประกอบซึ่งแสดงออกถึงการ

กระทาํที่เปนผลมาจากความคิด ความรูสึก คานิยม หรือเจตคติที่มีตอการกระทํานัน้ และการกระทําที่

แสดงออกถึงความรูความสามารถ หรือทกัษะเฉพาะทางวิชาชพี ซึง่โรช (Roach.1997: 6-7) กลาววา 

การดูแลอยางเอื้ออาทรจะตองประกอบดวยทัง้ 2 สวนหลักๆนี้  เนื่องจากถาดูแลโดยใชแตความรูความ 

สามารถแตปราศจากความรูสึกเหน็อกเห็นใจ ก็จะเปนพฤติกรรมที่แข็งกระดางขาดความเมตตาปราณี 

ในขณะที่ถามแีตความเหน็อกเหน็ใจ แตปราศจากความรูความสามารถ ก็จะเปนพฤติกรรมที่ไมมีความ 

หมาย ดังนัน้ จึงตองมทีั้ง 2 สวน การดูแลนั้นก็จึงจะมทีัง้คุณคาและมคีวามหมาย 

 องคประกอบทั้ง 6 ดานที่ไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดนาํไปสรางแบบวัด

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุม

และความตรงตามเนื้อหาในแตละองคประกอบ  ไดแบบวัดที่มีคุณภาพแลวจึงนาํไปใชในการศึกษา

ประสิทธิผลของรปูแบบการจัดการเรียนการสอนตอไป 

   ผลของการศึกษาวจิัยในขอ(3) และ (4) นี้เปนการตอบคําถามการวจิัยในขอ1.2 และ 

ตอบวัตถุประสงคการวจิัยขอ 1 

(5)  แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศกึษาพยาบาลมีพฤติกรรม

การดูแลอยางเอื้ออาทร  ผลจากการศึกษาในงานวิจัยครัง้นี้สรุปไดวา แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร ควรทําตัง้แตกระบวนการคัดกรอง  

ผูเรียนทีม่ีความชอบหรือมทีศันคติที่ดีตอวชิาชีพเขามาเรียน ในระหวางที่เรียนตองปลกูฝงจิตสํานึกตั้งแต 

ปแรกๆและทําอยางตอเนื่อง ซึ่งการเรียนการสอนภาคปฏิบัติจะสามารถปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยาง 

เอื้ออาทรใหกบันักศึกษาไดดีที่สุดเพราะเปนการเรียนรูในสถานการณจริงเหน็ตัวอยางจริง  ผูที่มีบทบาท

สําคัญในการชี้ประเด็นใหเห็นจริง รวมทัง้เปนแบบอยางใหนักศึกษาเห็นถึงวิธีการดูแลเอาใจใสผูปวยที่ดี 

ไดแก อาจารยพยาบาล และพยาบาลพี่เลีย้งในแหลงฝก  เมื่อนักศึกษาเหน็แบบอยางที่ดีก็จะซึมซบัและ

นําไปสูการปฏิบัติตาม  นอกจากนี้การใชธรรมะมาอบรมกลอมเกลาใหนักศึกษามีจิตใจที่ออนโยนกเ็ปน 

อีกแนวทางหนึ่งที่ดี โดยจะตองหารูปแบบที่ทาํใหนักศกึษาสนใจเรียนรูและนําไปประยุกตใช ผลการวิจยันี ้

สอดคลองกับการวิจยัของชติุมา ปญญาพินิจนกุูร (2540: 119-120) ที่ไดสัมภาษณผูทรงคุณวฒุิทางดาน

จริยธรรมสาขาตางๆเกี่ยวกบัแนวคิดดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมใหกับนกัศกึษา

พยาบาล โดยมีขอเสนอแนะคือ  ควรใชการฝกหรือกิจกรรมที่เนนการคิด การใชปญญาและเหตุผลในทุก

ขณะใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตอบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ เกิดความสุขตอ

การเปนผูใหและทําประโยชนเพื่อสังคม ใหนกัศึกษาไดเรียนรูจากบุคคลตัวอยางในวิชาชพี และควรจะนาํ
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สถานการณในหอผูปวยมาใหฝกมองปญหาและการแกไขปญหาโดยเริ่มจากสถานการณงายๆกอน เชน 

การวางตัว การพูด จากนัน้จงึคอยมองกวางไปถึงปญหาจริยธรรมที่ซับซอนขึ้น นอกจากนี้ควรนาํหลักการ

ทางพทุธศาสนามาใชในการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากมีหลกัสาํคัญมุงเนนทีก่ารพัฒนาปญญาอัน 

เปนพืน้ฐานของการพัฒนาในดานอืน่ๆ  

จากผลการศึกษาดังกลาว  ผูวิจัยจงึออกแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนโดยนําหลกัพทุธธรรมมาบูรณาการในการจัดการเรยีนการสอนภาคปฏิบัติ  เนือ่งจากพทุธศาสนามี

ความเกี่ยวของกับวถิีการดําเนินชีวิตของสงัคมไทย และหลักธรรมมุงเนนที่การพัฒนาทางดานจติใจและ

ปญญา การประยุกตหลกัพทุธธรรมสูปฏิบัติการพยาบาลจะทําใหเกดิคุณคาทั้งตอตัวพยาบาลและผูรับ 

บริการ  โดยจะชวยใหพยาบาลมีความเขาใจในความคดิ ความเชื่อ และความตองการของผูรับบริการ

มากขึ้น นําไปสูการดูแลแบบองครวมคือ คํานงึถึงปจจัยทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

ของผูรับบริการ  พทุธธรรมจงึเปนกุญแจสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแบบยั่งยนืแกบัณฑิต

พยาบาล ใหมคุีณลักษณะของความเมตตากรุณา เอื้ออาทรซึ่งเปนคณุคาที่สําคัญของวิชาชพีพยาบาล 

(ทัศนีย ทองประทีป.2545: 26-29)  

ผลของการศึกษาวิจยัในขอ (5) นี้  เปนการตอบคําถามการวิจัยในขอ1.3  และตอบ 

วัตถุประสงคการวิจัยขอที ่1 
 

2)  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลกูฝงพฤติกรรม
การดูแลอยางเอ้ืออาทรของนักศกึษาพยาบาล   

2.1  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นในงานวิจยัครั้งนี้ มีลักษณะเปนแบบแผน

โครงสรางที่แสดงถึงความสมัพันธขององคประกอบตางๆของระบบการเรียนการสอน ไดแก  แนวคิดและ

หลักการพืน้ฐาน  วัตถุประสงค  ผลลัพธทีค่าดหวงั  สาระการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนการสอน  

และการประเมินประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีการวางแผนออกแบบอยางเปนระบบตาม

หลักการทีก่ลาวไววา  ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ครูผูสอนจะตองคํานงึถงึองคประกอบและรูป 

แบบการจัดเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการวางแผนหรือออกแบบการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

เพราะการจัดการเรียนการสอนจะไดผลดีหรือไมนั้นขึน้อยูกับ 1) ทักษะในการสอน 2) ความเขาใจในระบบ

การเรียนการสอน  และ 3) ความเขาใจในหลักจิตวทิยาการเรียนการสอน  รวมทัง้เขาใจในเนื้อหาวิชาที่

เกี่ยวของ โดยการจัดระบบการเรียนการสอนเปนสวนสําคัญที่จะทาํใหเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล

ตามจุดมุงหมาย (สงัด อุทรานนัท. 2532: 4)  ทัง้นีก้ารออกแบบระบบการเรียนการสอนเปรียบไดกบัการ

ออกแบบเพื่อสรางนวัตกรรม ถาออกแบบไดดีก็จะสามารถสรางคุณภาพใหแกผูเรียนและเกิดประโยชนตอ

สังคม (ชาญชยั ยมดิษฐ. 2548: 44)    

2.2  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษา

พยาบาล   ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนครั้งนี ้มีจุดประสงคเพื่ออบรมปลูกฝงใหนักศึกษา 
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พยาบาลใหมคุีณธรรมจริยธรรม มีความเมตตากรุณาใหการดูแลผูปวยอยางเอื้ออาทร จงึไดนาํหลักพทุธ 

ธรรมคือ ไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4 มาประยุกตใช เนื่องจากพทุธธรรมแสดงหลักการไววา การทีบุ่คคล

จะมีชีวิตที่ดีงาม ประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองและเกือ้กูลผูอ่ืน จะตองมีกระบวนการฝกฝนพัฒนาตน 

ซึ่งไตรสิกขาเปนหลกัธรรมแหงการศึกษาหรือหลักปฏิบัติสําหรับฝกอบรมกายวาจา จิตใจ และปญญาให 

เจริญงอกงาม ชวยในการพฒันาบุคคลใหดําเนนิชีวิตอยางมีความสุขและและมีคุณคา (พระธรรมปฎก.

2547: 123-129)  ซึง่มีผูนํามาประยกุตใชในการจัดการเรียนการสอนและการวิจยัหลายทาน ผลปรากฎ 

วา สามารถปลูกฝงพฤติกรรมจริยธรรมไดอยางมีประสิทธิผล (สุมน อมรวิวัฒน อางถึงในทิศนา แขมมณี. 

2546: 53-54 ; ชุติมา ปญญาพนิิจนกุูร.2540; สุรพงษ ชูเดช. 2542) ในการวิจยัครั้งนี ้ผูวิจัยไดบูรณาการ

หลักไตรสิกขาในวิชาปฏิบัติการพยาบาลโดยจัดไวในกระบวนการเรียนการสอนระหวางการฝกปฏิบัติงาน 

คือ การฝกฝนพัฒนาตนในชวีิตประจําวนัดวยหลกัธรรมไตรสิกขา ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอน 

3 ดานคือ 

            การกํากับพฤติกรรม สํารวมกาย วาจา (ศีล)  เปนกจิกรรมที่ใหนักศึกษาฝกควบคุม 

พฤติกรรมทางกาย วาจาของตนใหถกูตองเหมาะสม ดวยการฝกตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมพื้นฐานในชวีิต 

ประจําวนัใหมรีะเบียบวนิัย รูหนาที ่มีความรับผิดชอบ  และควบคุมการกระทําของตนไมใหเบยีดเบียน 

สรางความเดอืดรอนใหกับตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสังคม อยูรวมกับผูอ่ืนอยาง

เกื้อกูลกนั  ในกิจกรรมนี ้นกัศึกษาจะตองสํารวจตนเอง และกําหนดพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงตวัเอง

รวมทัง้ควบคมุกํากบัตัวเองใหไดตามที่ตนเองกําหนดไว 

     การมีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม (สมาธิ)  เปนกิจกรรมที่ใหนกัศึกษาฝกฝน 

ดานจิตใจใหมสีติต้ังมั่น แนวแนอยูกับส่ิงทีก่ําหนด ไมฟุงซานหวัน่ไหว  มีความสงบเยน็ เบกิบานแจมใส  

เพื่อใหจิตใจทีม่ีความพรอมสําหรับการใชงานทางปญญา  รวมทัง้มคีวามพรอมทีจ่ะมอบความรักและ

ความปรารถนาดีตอผูอ่ืน ในกิจกรรมนี ้ไดใหนกัศึกษาฝกสมาธิและแผเมตตาในชีวิตประจําวนัทกุวนั 

 ไตรตรอง มองเหตุผล รูจักตน รูจักคน รูจกังาน (ปญญา) เปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษา

ฝกฝนดานสตปิญญาใหมีความรูความเขาใจตอส่ิงทัง้หลายตามความเปนจริง ดวยการคิดไตรตรอง มอง

ที่เหตุและผล มองตนหรือพจิารณาตนเพือ่ใหเขาใจตัวเองและผูอ่ืน ละคลายความเหน็แกตัว และกระทาํ

การตางๆที่เกดิประโยชนตอเพื่อนมนุษยและสังคม ในกจิกรรมนี้ ไดใหนักศึกษาฝกพจิารณาตน และฝก

การสะทอนคดิจากกิจวัตรประจําวนั และจากการปฏบัิติการพยาบาลตอผูปวย 

สําหรับหลักพรหมวหิาร 4 คือ  เมตตา กรุณา มฑุิตา อุเบกขา ที่นาํมาประยุกตใชใน 

การวิจยัครั้งนี ้ ไดบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนระหวางการฝกปฏิบัติงานเชนกนั คือ การนํา 

คุณธรรมล้ําคาพรหมวหิาร 4 ไปใชในการดูแลผูปวย  ตามกระบวนการพยาบาล ไดแก  การประเมิน

ปญหา  การวางแผน  การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผล เพือ่ใหเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทร

ตอผูปวย   กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวย การใหนกัศึกษาฝกคิดวิเคราะหวาจะนําหลักธรรม 
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พรหมวิหาร 4 ไปใชในกระบวนการพยาบาลไดอยางไร  เมื่อไดแนวคิดใหนาํไปปฏิบัติจริงพรอมทัง้เขียน 

ลงในแผนการพยาบาล หลงัจากนั้นนํามาแลกเปลี่ยนประสบการณและสะทอนคิดในกลุม 

 เทคนิควธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลักคือ             

ข้ันปริยัติ หรือ ใหความรูควบคูหลักธรรม  เปนการใหความรูความเขาใจแกนักศึกษา

เกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาลและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา และพรหมวหิาร4  ซึ่งมี

กิจกรรมการเรยีนการสอนคอื การใหฟงบรรยายพิเศษ  การสนทนาธรรม การถามตอบขอสงสัย  

ข้ันปฏิบัติ หรือ นอมนําไปสูการปฏิบัติ เปนการนําความรูที่ไดเรียนรูจากขั้นปริยัติไปสู

การลงมือปฏิบัติจริงซึ่งประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 2 ประการคือ  การฝกฝนพัฒนาตนในชวีิตประจําวนั 

ดวยหลกัธรรมไตรสิกขา และการนาํคุณธรรมล้ําคาพรหมวิหาร4 ไปใชในการดูแลผูปวย  ดังที่ไดกลาวไว

แลวในขางตน 

 ข้ันปฏิเวธ หรือ กระจางชัดจากการสะทอนคิด  เปนการเชื่อมโยงความรูจากสิ่งที่ได

เรียนรูและการลงมือปฏิบัติดวยการสะทอนคิด (Reflective Practice)  กิจกรรมการเรยีนการสอนคอื จัด 

ใหนักศกึษาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอนคิดสิ่งที่ตนเองไดปฏิบัติ  โดยมีอาจารยเปนผูนาํการ

สะทอนคิดและมีบทบาทเปนผูเอื้ออํานวยในการเรียนรู 

 ดังนัน้ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลกัพทุธธรรมเพือ่ปลูกฝง

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล ในการวิจัยครัง้นี ้จึงเปนการสงเสริมใหผูเรียน

มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเนนใหเปนผูที่รูจักควบคุมกาํกบัตนเอง และเปนผูที่รูจักคิดวิเคราะหใชเหตุผล 

สอดคลองกับหลักการทีก่ลาวไววา การจดัการเรียนการสอนทางจริยธรรมที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษา

ที่อยูในชวงผูใหญตอนตน ทีก่ําลังศกึษาในระดับอุดมศึกษาคือ การฝกใหคิดวิเคราะห ไตรตรองอยางมี

วิจารญาณ และรับฟงเหตุผลของผูอ่ืนทีน่าเชื่อถือได เพือ่ใหรับรูสถานการณผลดีผลเสียกอนที่จะตดัสิน 

ใจกระทําการตางๆ  เปนการพัฒนาทีมุ่งในดานการคิดและจิตใจมากกวาการพฒันาพฤตกิรรมโดยตรง 

เพราะนักศึกษาวัยนี้ กําลงัพฒันาจากขัน้เชื่อฟงไปสูข้ันความเปนตัวของตัวเองเพื่อสวนรวม (ดวงเดือน 

พันธมุนาวนิ.อางถงึใน ชุติมา ปญญาพินจินุกูร. 2540: 179 ) 

2.3  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้นในงานวิจยัครั้งนี้  สรางขึ้นในลักษณะที่

เนนรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสามารถนาํไปใชไดกับทุกรายวชิา โดยจัดการเรียน 

การสอนตามแนวคิดและหลักการที่กําหนดไวในรูปแบบฯ ซึ่งจุดประสงคหลักคือ การปลูกฝงใหนกัศึกษา

พยาบาลเกิดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  เนื่องจากหลกัธรรมไตรสกิขาและพรหมวิหาร 4 สามารถ

บูรณาการในวชิาปฏิบัติการพยาบาลไดทกุรายวชิา เพราะทกุวิชาตองการใหนักศึกษามีความคิดที่ดี มีจิต 

ใจดี  และมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีตอผูรับบริการ การเรียนการสอนจงึตองหาวธิีการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลใหกบันักศึกษา  ซึง่ไตรสิกขาเปนหลกัธรรมทีมุ่งเนนใหบุคคลมีการ

พัฒนาตนทัง้ 3 ดานคือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา จงึมีความสอดคลองเหมาะสมเปนอยางยิ่ง สวน
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หลักธรรมพรหมวิหาร 4 นั้น  การุณย ประทมุ (2548) ไดนาํไปประยุกตใชในงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ

การสงเสริมพฤติกรรมการพยาบาลแบบองครวมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที ่4 วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ชลบุรี  ที่ฝกปฏิบัติวิชาบรหิารทางการพยาบาล และวิชาเวชปฏิบัติการพยาบาล ผลพบวา การ

พัฒนาการดําเนินชีวิตอยางมีพรหมวหิาร 4 เปนปจจยัสาํคัญที่สงผลทาํใหนักศึกษาพยาบาลมพีฤติกรรม

การพยาบาลแบบองครวมเพิม่ข้ึนมากที่สุด  โดยอธบิายวา  ความเมตตาเปนแรงจงูใจภายในที่กระตุนให

นักศึกษาแสดงความกรุณาทางการใหการพยาบาลแบบองครวม ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ที่ผูวิจยัพัฒนาขึ้นในครั้งนี้จึงนาจะสามารถนําไปประยกุตไดกับทุกรายวชิา 
 

3) ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอ้ืออาทรของนักศกึษาพยาบาล 

    จากการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลกัพทุธธรรมเพือ่

ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรกับนักศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ปที ่4 ปการ 

ศึกษา 2550  ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สามารถอธิบายประสทิธิผลของรูปแบบฯได

ดังนี้        

 3.1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีก่ลุมทดลองประเมิน

ตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบทันที มคีวามแตกตางกันอยาง 

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทาํการเปรียบเทยีบคะแนนพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรระหวาง

กอนการเรียนการสอนกบัหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบเปนเวลา 1 เดือน  กพ็บวา มีความแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เชนเดียวกัน โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลงัการเรียนการสอนทัง้ 2 คร้ัง

มีคาสูงขึ้นทุกดาน แสดงใหเห็นวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผลตอการปลูกฝงพฤติกรรม

การดูแลอยางเอื้ออาทรตามวัตถุประสงคของการวิจัย ปจจัยทีท่ําใหเกดิประสิทธิผลของรูปแบบนาจะเกิด

จากเหตุผล 3 ประการคือ  

         (1)  กระบวนการเรียนการสอนที่ไดรับการออกแบบอยางมีข้ันตอน โดยมีการเตรียม

ผูเรียนและผูสอนกอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอนจริงหรือ“การสรางศรัทธา นําพาใหคิด” เพื่อให

ผูเรียนมีความเขาใจในวัตถปุระสงคการเรยีนการสอนทีมุ่งเนนใหเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร  เปนการสราง

ศรัทธาใหผูเรียนเกิดสัมมาทิฏฐิคือ เหน็ดเีห็นชอบที่จะฝกฝนพัฒนาตนตามหลักการของไตรสิกขา  ดังที่ 

นิเทศ สนัน่นารี. (2547:151-153) ไดกลาวไววา ส่ิงที่ตองตระหนักในการเรียนการสอนในวิชาที่เกีย่วของ

กับคุณ คาในทางความประพฤติหรือการปฏิบัติ เชน วชิาศีลธรรม วชิาจริยธรรม คือ การสอนที่จะไดผลดี

นอกจาก ทําใหเกิดความเขาใจแลว จะตองทาํใหเกิดความรูสึกมองเห็นถึงคุณคาความสาํคัญ จนมีความ

เลื่อมใสศรัทธาที่จะนาํไปประพฤติปฏิบัติดวย   
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 (2)  ส่ิงที่มีผลอีกประการหนึง่ก็คือ ความสมัพันธระหวางนักศึกษากับอาจารย เนื่อง 

จากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ นักศึกษามีความใกลชิดกับอาจารยมากกวาการสอนในรูปแบบ

ปกติเพราะมีกจิกรรมที่ตองทาํรวมกนัตลอด เร่ิมต้ังแตกจิกรรมการสรางความสัมพนัธ ไปจนถงึการขึ้นฝก

ปฏิบัติงานรวมกัน และยงัมกีิจกรรมอื่นๆในรูปแบบการประชุมรวมกนั  สะทอนคิดรวมกนั  รวมทั้งการที่

อาจารยมีบทบาทในการเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษา และการเปนแมแบบที่ดี จงึนาจะมีผลในการทาํ 

ใหผูเรียนตองการที่จะพัฒนาตนใหเปนพยาบาลที่เอื้ออาทรได  ซึง่สอดคลองกับการวิจัยของอาจารย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีในสงักัดวทิยาลยัพยาบาลเครือขายภาคใต (2548: 59) ทีป่รากฏผลวา 

สัมพันธภาพของอาจารยกับนักศึกษา และการเปนกัลยาณมิตรของอาจารยจะมีผลตอการปลูกฝงใหเปน

พยาบาลที่ดี 

(3)  การใชกิจกรรมการสะทอนคิด  เพื่อใหนกัศึกษามกีารเชื่อมโยงสิง่ทีไ่ดเรียนรู

กับประสบการณจากการลงมือปฏิบัติจริง จะทาํใหนักศกึษารูจักคิดวเิคราะห  รับรูและเขาใจผลที่เกิด 

ข้ึนไดดวยตนเอง  ซึง่ถือเปนหลักการสําคญัของพุทธวิธใีนการสอนหรอือาจกลาวไดวาจุดเดนของการ

สอนในพุทธศาสนาอยูที่การเนนผลที่เกิดจากการปฏิบัติ (Pragmatism) ผูที่ศึกษาและปฏิบัติจริงจึงจะ

เปนผูทีม่ีธรรมะอยางแทจริงตามหลกัปริยติั นั่นคือ  ศึกษาภาคทฤษฎ ีแลวนาํไปปฏิบัติ และไดผลคือ 

ปฏิเวธในที่สุด  ซึง่ความรูจะเกิดจากการทีผู่เรียนไดรูจักคิดพิจารณา แยกแยะหาเหตุผล นําไปสูความ

เขาใจดวยตนเอง (นิเทศ สนัน่นารี. 2547: 151-153)   

 3.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทีก่ลุมควบคุมประเมิน

ตนเองระหวางกอนการเรียนการสอนกับหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติทันที พบวา คะแนนเฉลีย่

ไมมีความแตกตางกัน  ถงึแมวาคะแนนเฉลี่ยภายหลังการเรียนการสอนทกุดานจะมคีาสูงกวากอนการ

เรียนการสอนก็ตาม  ปจจัยที่นาจะเปนสาเหตุทาํใหคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนไมแตกตางกนั เนื่อง 

จากนักศึกษากลุมควบคุมไมไดผานกระบวนการที่จะทาํใหตระหนักถงึการมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ

อาทร กิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญจะเนนที่ความรูหรือสมรรถนะหลักตามรายวิชา ซึง่เปนการเนน

ที่การดูแลแกไขปญหาทางดานรางกาย หรือพยาธิสภาพการเกิดโรคและการพยาบาลตามปญหา จะมี

การสอด แทรกปญหาทางดานจิตใจบางเพียงหนึ่งหรือสองปญหา แตไมไดกระตุนอยางสม่ําเสมอเชน

กลุมทดลองทาํใหนักศึกษาประเมินตนเองไมแตกตางกนั  

                 3.3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรที่อาจารยนิเทศประเมิน

กลุมทดลองและกลุมควบคมุหลังการเรียนการสอนทนัทีพบวา คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุมมีความแตก 

ตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยคะแนนเฉลีย่ของกลุมทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคุม

ในทุกดาน อธิบายผลไดดังเหตุผลในขอ 3.1 เนื่องจากนกัศึกษาในกลุมทดลองผานกระบวนการเรยีนการ

สอนทีห่ลากหลาย มีการกระตุนใหตระหนักและมกีารคิดวิเคราะห การสะทอนคิดอยางสม่ําเสมอ ประกอบ
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กับอยูในบรรยากาศของกัลยาณมิตรที่มีความเอื้ออาทรทาํใหนักศึกษามีพฤติกรรมทีแ่ตกตางจากกลุม

ควบคุมซึ่งไมไดรับการกระตุนใดๆใหตระหนักหรือคิดวิเคราะหในสถานการณที่ใหการดูแลผูปวย 

      3.4  ผลการประเมินความพงึพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของกลุมทดลอง 

พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีความพงึพอใจในดานประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมากที่สุด สวนดานกระบวนการเรียนการสอนพบวา มีความพงึพอใจในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม พบวาอยูในระดับมากที่สุด  อภิปรายผล 

ไดวา โดยธรรมชาติแลวนักศึกษามีเจตคติและมีความพรอมที่จะฝกฝนพัฒนาตนเปนพยาบาลทีเ่อื้อ

อาทรอยูแลว เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมพฤติกรรมดังกลาว นักศึกษาไดรับทราบและเขาใจ

ถึงวัตถุประสงค และหลักการแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนจึงมคีวามพึงพอใจในดานประโยชน

ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด ในขณะที่ความพึงพอใจในดานกระบวนการเรียน

การสอนพบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึง่นักศึกษาบางคนไดสะทอนวา การเรยีนการสอนในบาง

กิจกรรมนาเบือ่หรือมีความเครงเครียดเกินไป จึงเปนไปไดที่จะทาํใหความพงึพอใจในดานนี้นอยกวา นั่น

คือ เหน็วามีประโยชน แตอยากเรียนในบรรยากาศที่ผอนคลาย ไมเพิม่ภาระงานมากกวาการเรียนปกติ   

 
ขอสังเกตที่ไดจากการจัดการเรียนการสอน 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้มีขอจํากดัหลายดาน เนื่องจากเปนการวิจัยเชงิทดลองที่จัดในสถานการณ

จริง ผลการวิจยัครั้งนี้จงึตั้งอยูบนเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ ไดแก 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ มุงเนนที่การควบคุมกํากับตนเองของนกัศึกษา ขอดอย

ที่พบก็คือ หากนักศกึษาไมต้ังใจปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัติไดก็อาจจะไมสามารถสรุปไดวา เปนผล

จากการจัดการเรียนการสอน ซึง่ในการวิจยัครั้งนี้ มีผูเรียนที่ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน

ไดอยางครบถวนตามทีก่ําหนด แตผูวิจัยไดใชหลักการของการสะทอนคิดใหผูเรียนพจิารณาไตรตรอง

ขอจํากัดของตนเอง คนหาสาเหตทุี่ปฏิบัติไมได  วิเคราะหผลดีผลเสียของการปฏิบัติกับไมปฏิบัติ สรุป

เปนแนวทางการแกไขปรับปรุงตนเองในครั้งตอไปหรือโอกาสตอไป กลาวคือ มุงเนนใหผูเรียนมีความ

ตระหนักกอน โดยเชื่อวา หากผูเรียนมีความตระหนกั ประกอบกับมีแรงกระตุนจงูใจจากกัลยาณมติร 

คือ ครูและเพื่อน การพยายามปฏิบัติเพื่อเปล่ียนแปลงตนไปในทางที่ดีก็มีโอกาสเกิดขึ้นไดสูง 

2. หลักไตรสิกขาเปนหลักการฝกฝนพฒันาตนอยางเปนองครวมทัง้ 3 ดาน คือ พฤติกรรม 

จิตใจ และ ปญญา ซึ่งการปฏิบัติควรมีควบคูกันไปทุกดาน เนื่องจากมีผลตอเนื่องกัน  แตเมื่อนาํมา

ประยุกตเปนกจิกรรมการเรียนการสอนในเวลาที่จํากัด ทาํใหมกีิจกรรมคอนขางมากเมื่อเปรียบเทยีบ

กับระยะเวลาที่จะใหเหน็ผล ดังนัน้หากไดมีการพจิารณาคัดเลือกกิจกรรมหลักเพยีงกิจกรรมเดียวที่

ครอบคลุมการพัฒนาทัง้ 3 ดาน อาจจะชวยใหกิจกรรมนั้นมีความลึก และผูเรียนมีความเขาใจอยาง

ลึกซึ้ง สามารถนําไปปฏิบัติอยางยั่งยืน 
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3. อาจารยผูสอนและอาจารยนิเทศจะตองมีการศึกษาในหลักธรรมและมีความเขาใจอยาง

ถองแท จึงจะชวยใหผูเรียนเกิดกระบวนการทางปญญา สามารถพฒันาความคิด พฒันาจิตใจ แลวจึง

พัฒนาพฤติกรรมไดอยางถาวร ดังนั้น อาจารยผุสอนหรืออาจารยนิเทศที่เกีย่วของจะตองรวมมือกนั

ทั้งหมด การเรยีนการสอนจงึจะไดผล ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยาง

ดีจากอาจารยนิเทศทุกคน 

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจยั การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลกัพทุธธรรมเพื่อ

ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ผูวิจยัมีขอเสนอแนะดังนี ้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

           เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545  ซึ่งเปนหลกัสูตรที่ปรับปรุงครั้งหลังสุด

เพื่อใชในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลของสถาบนัการศึกษาพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

ทุกแหง เปนหลักสูตรที่สรางขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎีการดูแลอยางเอือ้อาทรมุงเนนใหเกิดการจัดการเรียน

การสอนที่สงเสริมปฏิสัมพันธที่เอื้ออาทรระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการการพยาบาล ดังนั้นการผลิต 

บัณฑิตใหสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร ผูบริหารจึงตองสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนการสอน

ดังกลาว ซึง่จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนีพ้บวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลกัพทุธ

ธรรมสามารถปลูกฝงหรือสงเสริมใหนกัศึกษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจยัจึงมีขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารในการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ที่พัฒนาข้ึนไปใชในสถาบนัการศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนานักศกึษา ดังนี ้

                     1.1  มนีโยบายหรือแนวทางการสงเสริมใหอาจารยผูสอนตระหนักถึงความสําคัญและจัด 

การเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤตกิรรมการดูแลอยางเอือ้อาทรของนักศึกษาพยาบาล เพื่อใหไดบัณฑิต 

ที่มีคุณลักษณะตามจุดประสงคของหลกัสูตร ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาขึ้นนี้ สามารถ

นําไปเปนตัวอยางหรือนาํไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได 

   1.2  ใหการสนับสนนุอยางเปนรูปธรรม เชน สนับสนนุงบประมาณสําหรับการศึกษาวิจัย 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทร  จัดประชุมวิชาการเพื่อระดมสมอง

หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของแตละแหง หรือจัดใหมีเวทีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการดูแลอยางเอื้ออาทร  เปนตน 

   1.3  จัดโครงการครูตนแบบหรือโครงการที่สงเสริมสนบัสนุนใหอาจารยผูสอนมทีกัษะในการ

กระตุนจูงใจใหนกัศึกษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร เชน ทักษะการสะทอนคิด การฝกสติ 

สมาธิ การอบรมธรรมะ เปนตน เนื่องจากผลการวิจยัชี้ใหเหน็วา ครูคือตนแบบที่สําคัญของนักศึกษาในการ

ที่จะมพีฤติกรรมเอื้ออาทรหรือไมเอื้ออาทร 
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 2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสาํหรบัอาจารยพยาบาลในการนาํรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช

ควรดําเนนิการดังนี ้

  2.1  เตรียมอาจารยโดยมีการประชุมรวมกันเพื่อใหเขาใจแนวคิดและหลักการพืน้ฐานสาระ

การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน การประเมนิประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

รวมทัง้วางแผนบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเขากับรายวิชาหลัก โดยสามารถปรับกจิกรรมให

เหมาะสมกับลักษณะวิชาเชน การปรับเวลาในแตละกิจกรรม ปรับตารางกิจกรรมในแตละสัปดาหให

เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของรายวิชาหรือสภาพแหลงฝก 

   2.2  อาจารยผูสอนสามารถปรับกิจกรรมยอยเพื่อใหการเรียนการสอนมีความนาสนใจ มาก

ข้ึน เชน เกมสตางๆในกจิกรรมสรางเสริมความสัมพันธในขั้นนาํเขาสูกระบวนการเรยีนการสอน เปนตน 
3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวจิัยครั้งตอไป 

                       3.1  ควรมีการศึกษาวจิัยใน นักศึกษาพยาบาลตั้งแตชั้นปที่ 2 ที่เพิ่งเริม่มีการฝกปฏิบัติงาน 

ไปจนถึงการศกึษาในนกัศึกษาพยาบาลตัง้แตชั้นปที ่4 ทั้งในแบบตัดขวางและแบบระยะยาว เพื่อศึกษา

พัฒนาการของผูเรียน 

 3.2  ควรมีการศึกษาซ้ําในรายวิชาอื่น เพือ่เปรียบเทียบหรือยืนยันผล รวมทัง้ศึกษาปญหา

และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหสมบูรณข้ึน 

 3.3  ในการทดลองครั้งตอไป อาจมกีารควบคุมตัวแปรบางอยางที่เกีย่วของ เชน  สภาพ 

แวดลอมของแหลงฝก  ความเอื้ออาทรของอาจารยนิเทศหรือกลุมเพือ่น  รวมทัง้อาจจะตองพฒันา

เครื่องมือในการวัดพฤตกิรรมใหมีความละเอียดมากขึ้น หรือมหีลายชิน้มากขึ้น เชน มีการวัดเจตคติ

ของผูเรียนรวมดวย เพื่อใหไดผลที่ครอบคลุมมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 
กัลยา วานิชบัญชา.  (2545).  การวเิคราะหสถิติ : สถิติสําหรับการบริหารและวิจยั.  พิมพคร้ังที่ 6. 

 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

การุณย ประทมุ. (2548).  รูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการพยาบาลแบบองครวมของนักศกึษา 

พยาบาลชัน้ปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี.  ปริญญานพินธวทิยาศาสตรดุษฎี 

บัณฑิต (การวจิัยพฤตกิรรมศาสตร).   กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 

วิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

กุลยา ตันติผลาชีวะ.  (2538, มกราคม).  การฝกประสบการณวิชาชีพ.  วารสารการศึกษาพยาบาล. 

6(1): 35-40. 

กุสุมา ปยะศิริภัณฑ.  (2545).  พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรูของผูปวยใน 

 หอผูปวยหนัก.  วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลอายุรศาสตรและ 

ศัลยศาสตร)   เชียงใหม: บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยเชียงใหม.   ถายเอกสาร. 

กองบรรณาธกิารหมอชาวบาน. (2551: มีนาคม).  เร่ืองเลาความสําเรจ็ใสหัวใจในระบบสุขภาพ. 

 หมอชาวบาน.  29 (347) : 10. 

จริยา ตันติกรกุล.  (2542).  ผลของการฝกคิดสะทอนกลับในการสอนภาคปฏิบัติตอความสามารถใน 

 การแกปญหาทางการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล.   วิทยานพินธพยาบาลศาสตรมหา 

 บัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยมหิดล   .ถายเอกสาร. 

จิระประไพ แกวภราดัย. (2547).   การพฒันารูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคลากรทางการ 

 พยาบาล : กรณีศึกษางานผูปวยนอก โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต.  วิทยานิพนธพยาบาล 

ศาสตรมหาบณัฑิต (การบรหิารการพยาบาล)  ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยบูรพา.

ถายเอกสาร. 

ชาญชัย ยมดษิฐ.  (2548).  เทคนิคและวธิีการสอนรวมสมัย.  กรุงเทพฯ: หลักพมิพ. 

ชาย โพธิสิตา.  (2547).    ศาสตรและศิลปแหงการวิจยัเชิงคุณภาพ.  พิมพคร้ังที ่1.  นครปฐม:  

สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม   มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ชไมพร สถิรลีลา.  (2540).  การศึกษาความตองการการดูแลและการไดรับการดูแลจากพยาบาล 

 ของผูปวยที่หนวยพักคางรอดูอาการ ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช.  วิทยานิพนธ 

 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผูใหญ).    กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั   

 มหาวิทยาลยัมหิดล.   ถายเอกสาร. 

 

 



 195 

ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร.  (2540).   รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมทางการพยาบาลโดย 

บูรณาการแนวคิดเชิงพทุธและการเนนปญหาเปนหลกั. ปริญญานพินธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

(การอุดมศึกษา).   กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 

ดรุณี รุจกรกานต.  (2541).   การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล.   มหาสารคาม: โครงการตํารา   

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.   

ทบวงมหาวิทยาลัย.  (2540).    ประกาศทบวงมหาวทิยาลัยเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรและเกณฑการจัดตั้งและการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร  

พ.ศ. 2539.  กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา  สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 

ทัศนีย ทองประทีป และคณะ.  (2545).   พุทธธรรมเพื่อการพยาบาล.  กรุงเทพฯ:.โครงการตํารา 

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย. 

ทัศนีย ทองประทีป.   (2547, มกราคม-มิถนุายน).    ศิลปะการดูแลดานจิตวิญญาณ : The  Art of  

Spiritual Care.    วารสารเกื้อการุณย.  11(1) : 10-18. 

.         . (2548).  จิตวิญญาณ: มิติหนึง่ของการพยาบาล.  กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ. 

.         . (2549).พยาบาล: เพื่อนรวมทกุขของผูปวยระยะสุดทาย.  กรุงเทพฯ:.โครงการตํารา 

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย. 

ทิพาพนัธ ศศิธรเวชกุล.  (2541, มกราคม-มีนาคม).   จริยธรรมพยาบาลยุคไอ เอ็ม เอฟ.    

สารสภาการพยาบาล.  13(1): 25-30. 

ทิศนา แขมมณี.  (2545).   ศาสตรการสอน.   กรุงเทพฯ:  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

.         . (2546).  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม: จากทฤษฎีสูการปฏบัิติ.  กรุงเทพฯ: 

 เมธีทิปส. 

ที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบนัการศกึษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. (2544).  รางแนวคิด 

            หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สอดคลองกบัการปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย.   ใน  

            ประมวลการสัมมนาพยาบาลศาสตรศึกษาแหงชาติคร้ังที่ 3  การพฒันาการจัดการศึกษา  

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย. 

 วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2544.  ณ โรงแรมดิอิมเมอรัลด.  กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวทิยาลัย. 

ธวัชชัย งามสนัติวงศ.  (2542).   SPSS หลักการและวธิใีชคอมพิวเตอรในงานสถิติเพื่อการวิจัย.  

พิมพคร้ังที ่3.  กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูร่ี. 

นัยนา ภูลม.  (2540).  ผลของการสอนโดยใชโปรแกรมการเรียนรูแบบกรณีศึกษาตอพฤติกรรม 

 การดูแลผูปวยเด็กของนักศกึษาพยาบาล.  วทิยานพินธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ  

(การพยาบาลศึกษา) .  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

 



 196 

นิเทศ สนัน่นารี.  (2547, สิงหาคม).  แนวทางการใหการศึกษาตามแนวพุทธลีลาในการสอน : วธิีสอนที ่

 ยึดผูเรียนเปนสําคัญ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 2 (ฉบับพิเศษ): 

 150 -156  

ประเวศ วะสี.  (2545).   วถิมีนุษยในศตวรรษที่ 21 สูภพภูมิใหมแหงการพัฒนา.   กรุงเทพฯ: มูลนิธ ิ 

 สดศรี-สฤษดิ์วงศ. 

.          . (2546).  การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบพทุธ.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ 

ปยนาถ ประยรู.  (2548).  Systems Thinking : วิธีคิดกระบวนระบบ.  กรุงเทพฯ: โครงการสงเสริมการ 

 เรียนรูเพื่อชมุชนเปนสุข (สรส.) . 

ปซังขาวนอย.(2547,ธันวาคม). Moral Education:สรางคุณคาดีงามสูใจเด็ก. สานปฏิรูป. 7(80):20-23  

พระธรรมปฎก. (ป.อ. ปยุตโต).  (2544ก).   พุทธธรรม ฉบับเดิม.   กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.  

.          . (ป.อ. ปยุตโต).  (2544ข).   พุทธวธิีในการสอน.   กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 

.          . (ป.อ. ปยุตโต).  (2546).    พุทธธรรม ฉบับขยายความ.  พิมพคร้ังที่ 11.  กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 

.          . (ป.อ. ปยุตโต).  (2547).  วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพคร้ังที่ 8.  กรุงเทพฯ: ศยาม. 

พระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ. ปยุตโต).  (2547).   กายหายไขใจหายทุกข.   กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 

.          . (2548).   สูการศึกษาแนวพทุธ.  พิมพคร้ังที ่6.   กรุงเทพฯ: มลูนิธิพทุธธรรม. 

.          . (2548).   รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล.  พิมพคร้ังที ่2.  กรุงเทพฯ : พมิพสวย. 

.          . (2548).  สุขภาวะองครวมแนวพทุธ.  พิมพคร้ังที่ 7.   กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 

พระไพศาล วสิาโล.  (2548).   คุณธรรมคือหนาที.่  (ออนไลน).  แหลงที่มา : http://www.budnet.info.  

 วันที่สืบคน  27 กุมภาพนัธ 2548. 

พยอม อยูสวัสด์ิ.  (2537).  ประสบการณการดูแลผูปวยในการปฏิบัติการพยาบาลวิชาชพี : การศึกษา 

 เชิงคุณภาพ.  ใน  เอกสารการประชุมวิชาการสมาคมศษิยเกาพยาบาลศิริราชฯ คร้ังที่ 8 

 เร่ือง วิจยัทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทศวรรษหนา : ทิศทางและรูปแบบ. 

 หนา 130-143.  ณ หองประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามมนิทร โรงพยาบาลศิริราช 

 วันที่ 12-14  มกราคม 2537.   กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยัมหดิล. 

.          . (2539, มกราคม-มนีาคม).  การดูแล : แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลเชงิมนุษยนยิม. 

วารสารพยาบาลศาสตร.  14(1): 26-34. 

.         .  (2543, พฤษภาคม-สิงหาคม).  ทฤษฎีการดูแลมนุษยของวทัสัน: แนวทางการประยุกต 

สูปฏิบัติการพยาบาล.  วารสารวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.  15(2): 13-23. 

.         .  (2544).  เอกสารประกอบการสอนเรื่อง แนวคดิการดูแลเอื้ออาทรในการพยาบาล. พิษณุโลก : 

 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร .  ถายเอกสาร. 



 197 

พิรุณ รัตนวนชิ.  (2543).   รายงานการวจิัยเรื่อง  การดูแล : ความหมาย ความตองการการดูแล 

ตามการรับรูของผูปวยจากพฤติกรรมของพยาบาล. ตรัง: วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีตรัง  

สถาบนัพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 

พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542.   กรุงเทพฯ:  อักษรเจริญทัศน. 

พวงรัตน บุญญานุรักษ.  (2536).  วิเคราะหแนวคิดของศาสตรการดูแล. ใน เอกสารการสัมมนาเรือ่ง  

ศาสตรการดูแล :แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ.   กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

.          . (2545, พฤษภาคม-สิงหาคม).   กลยุทธในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาล 

วิชาชพีเพื่อการประกันคุณภาพ.   วารสารคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา.   

10(2): 32-48. 

พวงรัตน บุญญานุรักษ.  (2546).   บูรณาการการบรหิาร การบริการ การศึกษา และการวิจยั. ใน   

           เอกสารการประชุมวิชาการเรื่อง วิทยาการกาวหนาทางการพยาบาล: Nursing Update. 

             หนา 88-136.  พวงรัตน บุญญานรัุกษ.(บรรณาธิการ)   . ชลบุรี: คณะพยาบาลศาสตร   

             มหาวิทยาลัยบูรพา.  

ไพพรรณ เกียรติโชติชัย.  (2545).   กระบวนทัศนใหมแหงการศึกษาในศตวรรษที่ 21.   กรุงเทพฯ:  

 การศึกษา. 

ไพลิน นุกูลกิจ. (2546).  การปฏิรูปการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร กรณีสถาบันศึกษาในสงักัด 

 สถาบนัพระบรมราชชนก.  กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ.  ถายเอกสาร. 

ฟาริดา อิบราฮิม.(2541). กระบวนการพยาบาล. กรุงเทพฯ:โครงการพฒันาตาํราสาขาพยาบาลศาสตร 

   คณะพยาบาลศาสตร   มหาวทิยาลยัมหดิล. 

ยี่สุน ใจดี.  (2540).   ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนการดูแลในโรงพยาบาลรามาธิบดี.   วิทยานิพนธ 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลมารดาและทารก).   กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล.  ถายเอกสาร. 

วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศร.ี  (2546).  หลกัการสอนการพัฒนาทักษะชีวิต.  กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ 

 แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั.  

วัฒนาพร ระงบัทุกข.  (2542).  แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง.  กรุงเทพฯ: แอล ที เพลส. 

วาสนา นัยพฒัน.  (2545, พฤษภาคม-สิงหาคม).   ความเอื้ออาทรของอาจารยพยาบาล : เสียงสะทอน 

 จากนักเรียนพยาบาล.   วารสารการศึกษาพยาบาล.  13(2): 20-21. 

วิชัย วงษใหญ.  (2537).   กระบวนการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ.   กรุงเทพฯ: 

สุวีริยาสาสน. 

วิเชียร เกตุสิงห . (2538, กมุภาพนัธ-มีนาคม).  คาเฉลีย่กับการแปลความหมาย : เร่ืองงายๆที่บางครั้ง 

 ก็พลาดได.  ขาวสารวิจัยการศึกษา.  18(3): 8-11. 



 198 

วิศาล เยาวพงศศิริ.  (2547, 25 กันยายน).   เมื่อ“ขวัญ” ปวย กายก็ปวยดวย.   มติชน.  หนา 9. 

ศากุน ชางไม. (2546, กันยายน-ธันวาคม).   การเก็บขอมูล การจัดการกับขอมูล และการวเิคราะห 

ขอมูลเชิงคุณภาพ.  วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน.  9(3): 164-173. 

ศิริรัตน สุกีธร; ทัศนยีวรรณ พฤกษาเมธานันธ; และ เบญจวรรณ คุณรัตนาภรณ.  (2544, กรกฎาคม –  

 กันยายน). รายงานการวิจยั เร่ือง   การรับรูของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับพฤติกรรมความเอื้อ 

 อาทรของอาจารยพยาบาลขณะสอนภาคปฏิบัติ  ณ  หนวยหองคลอด  โรงพยาบาลศิริราช.  

วารสารพยาบาลศาสตร.  19(3): 36-48.  

ศิริอร สินธ;ุ และ สมใจ พทุธาพทิักษผล .  (2542, กรกฎาคม – กันยายน).  การพยาบาลและการดูแล 

 : ความเหมือนที่แตกตาง.   วารสารสภาการพยาบาล .   14(3): 10-23. 

ศรีสุดา งามขํา.  (2539).  พฤติกรรมการดแูลนักศึกษาพยาบาลของอาจารยพยาบาลในการสอนทาง 

คลินิกและทัศนคติตอวิชาชพีการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. 

วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) .  เชียงใหม: 

บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม.   ถายเอกสาร. 

สงัด อุทรานนัท.  (2532).   เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ.  พิมพคร้ังที่ 6.  กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สถาบนัพระบรมราชชนก.  (2546).   คูมือการใชหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ พ.ศ .2545.  

กรุงเทพฯ: สถาบันพระบรมราชชนก  สํานกังานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข. 

สายใจ พัวพันธ.  (2546).    การตัดสินใจอยางใชปญญาในสถานการณการพยาบาลดวยวิธีคิดแบบ 

โยนิโสมนสกิาร.  ใน   เอกสารการประชุมวิชาการเรื่อง  วิทยาการกาวหนาทางการพยาบาล : 

Nursing Update.   พวงรัตน บุญญานุรักษ. บรรณาธกิาร.  หนา 46-66.   ชลบุรี:   

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยับูรพา.  ถายเอกสาร. 

สาโรช บัวศรี.  (2544).   ปรัชญาการศึกษาสําหรับประเทศไทย : จุดบรรจบระหวางพุทธศาสนากบั 

 ประชาธิปไตย.  แปลโดย  สุนทร โคตรบรรเทา.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 

สิวลี ศิริไล.  (2542).  จริยศาสตรสําหรับพยาบาล.  พมิพคร้ังที่ 7. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั. 

สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ; และ เอื้อมพร ทองกระจาย.  (2533).   กระบวนการพยาบาล : วิวฒันาการ  

 ความสาํคัญ แนวคิดและทฤษฎี.   ใน   กระบวนการพยาบาล ทฤษฎแีละการนาํไปใช. 

 สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และคณะ.  บรรณาธิการ. หนา 1-15.  ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ. 

สุภาพร ดาวดี.  (2537).    ศึกษาความตระหนักในตนเองของพยาบาลและพฤติกรรมการดูแลผูปวย 

 ระยะสุดทาย.   วทิยานพินธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผูใหญ)  . 

 กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยมหิดล.  ถายเอกสาร. 

 



 199 

สุรพงษ ชูเดช. (2542).  ผลการฝกอบรมตามแนวไตรสกิขาที่มีตอการพัฒนาวนิัยในตนเองของนกัเรียน 

 ชั้นประถมศกึษาปที ่5. ปริญญานิพนธวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (การวิจยัพฤตกิรรมศาสตร).    

กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .  ถายเอกสาร. 

สุระพรรณ พนมฤทธิ์.  (2541).   บทนํา : กระบวนการพยาบาล  ใน   กระบวนการพยาบาล.  

 สุระพรรณ พนมฤทธิ;์ และ สุภาภรณ อุดมลักษณ.  บรรณาธิการ. หนา 1-11.  นนทบุรี  :   

 โครงการสวัสดิการวิชาการ  สถาบนัพระบรมราชชนก. 

สุวรรณี ละออปกษิณ.  (2546).   การสังเคราะหดัชนีการประเมินพันธภาระการจัดการศึกษาวิชาชพี 

พยาบาล.  ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. (การทดสอบและวดัผล).   กรุงเทพฯ:   

บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .  ถายเอกสาร. 

สมคิด จันทรนวม.  (2539).   การศึกษาพฤติกรรมการดแูลผูปวยของพยาบาลวชิาชีพตามการรายงาน 

ของตนเองและผูปวยในโรงพยาบาลทั่วไป  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลาง.  

วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   ถายเอกสาร. 

สมจิต หนุเจริญกุล.  (2544).  การดูแลกบัทฤษฎีการดูแลทางการพยาบาล. ใน  การพยาบาล : ศาสตร 

 ของการปฏิบัติ. สมจิต หนเุจริญกุล. บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ:  โครงการตําราภาควิชา 

พยาบาลศาสตร   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อภิภา ปรัชญพฤทธ. (2547, มนีาคม-มิถนุายน). การพฒันาคณาจารยโดยการสงเสริมการคิดไตรตรอง 

 เชิงวพิากษ : มุมมองของนกัทฤษฎีเชิงวพิากษและยุคหลังสมยัใหม.   วารสารครุศาสตร. 

 32(3): 49-67. 

อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลเครือขายภาคใต. (2548).  มิติของ 

การดูแลอยางเอื้ออาทรในบริบทของการศกึษาพยาบาลและการบริการพยาบาล.  กรุงเทพฯ: 

สถาบนัพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. 

อิชยา สุวรรณกุล; และ นงนชุ เชาวศิลป.  (2542)   พฤตกิรรมการดูแลผูปวยตามการรับรูของพยาบาล 

และผูใชบริการ.   วารสารวิจยัทางการพยาบาล.  3(1): 45-60. 

องอาจ นัยพฒัน . (2548).   วิธวีิทยาการวิจัยเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤตกิรรมศาสตรและ 

 สังคมศาสตร.   กรุงเทพฯ: สามลดา.   

อรทิพา สองศริิ.  (2545).   การสรางเกณฑการประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิกสําหรับ 

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต.   ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑติ  

(การอุดมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย.  (2543). การคิดอยางมีวิจารณญาณ: การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร.   

 กรุงเทพฯ: ธนาเพรสแอนดกราฟฟค. 



 200 

อําไพ สุจริตกลุ.  (2544).  คุณธรรมครูไทย. ใน  ความรูคูคุณธรรม รวมบทความเกีย่วกับคุณธรรม 

 จริยธรรม และการศึกษา.  ไพฑูรย สินลารตัน. บรรณาธิการ  หนา 226-252.  กรุงเทพฯ:  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

Barnhart, Deborah  A.; et.al.  (1994). Jean Watson : Philosophy and Science of Caring.  In  

Nursing Theorists and Their Work.  Marriner-Tommy, A. Editor. 3 rd ed.  pp.148-161. 

St. Louis: Mosby. 

Bauer, Janet  A.  (2005).  Caring as The Central Focus in Nursing Curriculum Development.  

 (Online).  Available : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcqi?cmd=Retrieve   

 &db=PubMed&list_uids=2308805&dopt=Abstract.   Retrieved  May 11, 2005. 

Beck, Cheryl Tatano.   (1991, May).   How Students Perceive Faculty Caring :  

A Phenomenological Study.   Nursing Educator.  16(5): 18-22. 

.         . (1992, March).  Caring  Among Nursing Students.  Nursing Educator.  17(3): 30-34. 

Bevis,Em Olivia. and  Murray,Joyce P. (1990). The Essence of The Curriculum Revolution : 

 Emancipation Teaching.   Journal of Nursing Education. 29(7) : 326-331 

Bevis, Em Olivia; & Watson, Jean.  (2000).   Toward a Caring Curriculum : A New Pedagogy 

 for Nursing.   London: Jones and Bartlett. 

Chipman, Yvonne.  (1991, April).  Caring : Its Meaning and Place in The Practice of Nursing.   

 Journal of Nursing Education.   30(4): 171-175 

Cresia, Joan L.; & Parker, Babara.  (1996).  Conceptual Foundations of Professional Nursing  

Practice.  2nd ed.  St. Louise: Mosby-Year Book. 

Daly, Willium M.  (1998, February).   Critical Thinking as an Outcome of Nursing Education.  

 What is it?  Why it is Important to Nursing Practice?    Journal of Advanced Nursing.  

28(2): 323-331. 

Davies, Elizabeth.  (1995, April).    Reflective Practice : A Focus for Caring.   Journal of 

Nursing Education.   34(4): 167-174. 

Dick, Walter; & Carey, Lou.  (1996).   The Systematic Design of Instruction.  4 th ed.  

 New York: Longman. 

Doenges, Marilynn E.; Moorhouse, Mary F.; & Burley, Joseph T.  (1992).   Application of  

 Nursing Process and Nursing Diagnosis.   2 nd ed.   Philadelphia: F. A. Davis. 

 

 



 201 

Evans, Bronwynne C.  (2004, May).   Application of the Caring Curriculum to Education of  

 Hispanic/Latino and American Indian Nursing Student. Journal of Nursing Education. 

 43(5): 219-228. 

Eyler, Janet.  (2002, October).   Reflecting on Service : Helping Nursing Students Get Most 

From Service-Learning.   Journal of Nursing Education.    41(10): 453-456. 

Fothergrill-Bourbonnais, F.; & Higuchi, K.S.  (1995, January).  Selecting Clinical Learning 

Experiences : An Analysis of Factors Involved.  Journal of Nursing Education.   

34(1): 37-44. 

Hanson, L.E.; & Smith, M.J.  (1996, March).   Nursing Students’ Perspectives : Experiences  

 of Caring and Not-So-Caring Interaction with Faculty.   Journal of Nursing Education.    

35(3): 105-112. 

Halldorsdotter, Sigridur.  (1990).  The Essential Structure of a Caring and an Uncaring  

 Encounter with a Teacher : The Perspective of Nursing Student.  In  The Caring  

 Imperative in Education.  Leininger, M.; & Watson, J. Editor.  pp. 95-108.  New York:  

 National Leaque for Nursing.  

Jintana Yunibhand.  (1998).  Caring : A Core of Nursing Education.  In   The Proceedings of  

 The 7th Asian Regional Conference of CICIAM; Caring.A Path to Health and Healing.    

 The  Academics Committee of CNG of Thailand. Editor.  p. 24. 9-13 November,1997. 

 Bangkok: The Catholic Nurses’ Guild of Thailand. 

Johns, Christopher. (2000). Becoming a Reflective Practitioner.  London: Blackwell Science. 

Lauterbach, Sarah Steen; & Becker, Patricia Hentz.  (1998).   Caring for Self : Becoming a  

Self-Reflective Nurse.  In   Essential Readings in Holistic Nursing.   Guzzetta, C.E. 

Editor.  pp. 95-107.    Maryland:  An Aspen Publication.  

Lee-Hsieh,Jane; Kuo,Chien-Lin; & Tsai,Ya-Hsun. (2004,September).  An Action Research on  

The Development of a Caring Curriculum in Taiwan.   Journal of Nursing Education.    

43(9): 391-400. 

Leininger, Madeleine  M.  (1988).   Caring an Essential Human Need : Proceedings of the  

Three  National Caring Conferences.    Detroit:  Wayne State University. 

.          . (1993).  Culture Care Theory : The Comparative Global Theory to Advance Human 

Care Nursing Knowledge and Practice.  In  A Global Agenda for Caring.  Guat, D.A.  

Editor.  pp. 3-18.   New York: National League for Nursing.  



 202 

Longman Dictionary of English Language and Culture. 5 th  ed. (1998). New York: :Addison  

 Wesley Longman. 

McGraw, Mary-Jean.  (2002). Watson’s Philosophy in Nursing Practice.  In  Nursing Theory :  

 Utilization and Application.  2 nd ed.   Alligood, M.R.; & Marriner-Tommy, A.  Editor.   

pp. 97-121.  St. Louis:  Mosby. 

Mayeroff, Milton.  (1971).   On Caring.   New York: Harper & Row. 

Morse, Janice. et al.  (1990, Spring).  Concepts of Caring and Caring as A Concept.  

Advances in Nursing Science.  13(1): 1-14. 

Nelms, Tommie P.; Jones, Josephine M.; & Gray, D. Patricia. (1993, January). Role Modeling  

 : A Method for Teaching Caring in Nursing Education. Journal of Nursing Education.  

32(1):18-23. 

Noddings, Nel.  (1988, February).   An Ethic of Caring and Its Implications for Instructional  

 Arrangements.   American Journal of Education.   96(2): 215-230. 

Northern Arizona University.  (2005). (Online)  Available  :  http://www.jan.ucc/nau.edu/~erw 

 /nur301/theory/caring/lesson.html.   Retrieved   May 11, 2005. 

Online Dictionary. (2005). (Online).Available : http://www.onlinedictionary.datasegment.Com  

 /word/caring.  Retrieved   May 11, 2005. 

Paterson, B.; & Crawford, M.  (1994, March). Caring in Nursing Education  :  An  Analysis.  

 Journal of Advanced Nursing.  19(3): 164-173. 

Pay-Fan, Lin. (2001).  Development and Psychometric Evaluation of Caring Behaviors Scale 

of Baccalaureate Nursing Student in Thaiwan.  Dissertation Abstracts International. 

AAI3008609.  (Online).  Available: http://www.thailis.uni.net/dao/printarticles.nsp. 

Retrieved  May 6, 2005. 

Payom  Euswas.  (1997).   The Actualized Caring Moment : The Essence of Caring Nursing  

 Practice.  In  The Proceedings of The 7th Asian Regional Conference of CICIAMS ;  

 Caring. A Path to Health and Healing. The  Academics Committee of CNG of Thailand 

 . Editor.   9-13 November,1997.   Bangkok: The Catholic Nurses’ Guild of Thailand. 

Puangrat Boonyanurak.  (1997).   The Caring Nurse Administrator.  In   The Proceedings of  

 The 7th Asian Regional Conference of CICIAMS ; Caring. A Path to Health and  

 Healing.  The Academics Committee of CNG of Thailand.  Editor.   9-13 November,  

1997.   Bangkok: The Catholic Nurses’ Guild of Thailand. 



 203 

Roach, Simone.  (1997).   A Global Agenda for Human Caring.  In  The Proceedings of The  

 7th Asian Regional Conference of CICIAMS ; Caring .A Path to Health and Healing.  

 The Academics Committee of CNG of Thailand.  Editor.    9-13 November,1997.  

 Bangkok: The Catholic Nurses’ Guild of Thailand. 

Ruth-Sahd, Lisa A.  (2003, November).  Reflective Practice : Critical Analysis of Data-Based  

 Studies and Implications for Nursing Education.    Journal of Nursing Education.  

 42(11): 489-497. 

Saichai Puapan.  (2001).  Creating Wise Choices : Integrating the Concept of Wise Attention 

 into Caring in Nursing Education.  Dissertation Abstracts International. AAI30303659. 

 (Online). Available: http://www.thailis.uni.net/dao/printarticles.nsp. Retrieved May 6,2005.     

Schaefer, Karen  Moore. (2003, March).   Caring Behaviors of Advanced Practice Nursing  

 Students.  Journal of Holistic Nursing.  21(1): 36-51. 

Schattschneider, Hazel.  (1992, November).   Ethics for the Nineties.   The Canadian Nurse.  

88(10) : 16-18. 

Scotto, Carrie J.  (2003, July).   A New View of Caring.   Journal of Nursing Education.  

42(7): 289-291. 

Sheston, Marry Lou.  (1990).    Caring in Nursing Education :  A Theoretical Blueprint.    In   

 The Caring Imperative in Education.  Leininger, M.;& Watson,J.  Editor.   New York:  

 National Leaque for Nursing.  

Swanson, Kristen M.  (2000).   What Is Known About Caring in Nursing Science.  In 

Handbook of Clinical Nursing Research.  Hinshaw, A.S.; Fetham,S.; & Shaver,L. 

Editor.  pp.31-60.  California:  Sage. 

The American Heritage Dictionary of English Language.   4 th ed.  (2000).   New York:  

 Houghton  Mifflin. 

Wassana Juethong.  (1998). Thai Baccalaureate Nursing Students’ Caring and Uncaring 

Lived Experiences with Thai Nursing Instructors. Dissertation Abstracts International. 

AAI9836060.  (Online).  Available: http://www.thailis.uni.net/dao/printarticles.nsp. 

Retrieved  May 6, 2005. 

Watson, Jean.  (1985). Nursing : Human Science and Human care : The Theory of Nursing. 

New York:  National League for Nursing.  

 



 204 

Watson, Jean. (1997, Spring). The Theory of Human Caring : Retrospective and Prospective.  

Nursing Science Quartery.  10 (1) : 49-52. 

.        .  (2005).   Watson’s Caring Theory. (Online).  Available : http://www2.edu/son/ 

 caring/content/wct.asp.   Retrieved  May 11, 2005. 

William, Susan  A.  (1997, June).  The Relationship of Patients’ Perception of Holistic Nursing  

Care to Satisfaction with Nursing Care. Journal of Nursing Care Quality. 11(5):15-29. 

Wolf, Zane Robinson; et.al.  (1994, Summer).  Dimensions of Nurse Caring.   Image : Journal  

 Of Nursing Scholarship.  26(2): 107-111. 

Wong, Frances K.Y.; et.al.  (1997,December).  An Action Research Study into The Development 

of Nurses as Reflective Practitioners. Journal of Nursing Education.  36(10): 476-481. 

Word Reference.  (2005).  (Online) .  Available: http://www.WordReference.Com/definition/

 caring.   Retrieved  May 6, 2005. 

York-Barr,Jenifer.; et.al.  (2001).   Reflective Practice to Improve  Schools : An Action Guide 

 for Educators.  California : Corwin Press. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก. 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 207       

แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน 
ทางการพยาบาลในประเด็นเกี่ยวกับการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) 

 
 
คําชี้แจง :  

ขอ 1  แบบสัมภาษณความคดิเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนทางการ 

พยาบาลในประเด็นเกีย่วกบัการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring)  มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลทีจ่ะนาํ 

ไปสูการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ 

นักศึกษาพยาบาล  ซึ่งเปนการดําเนนิงานตามขั้นตอนที ่1 ของการวิจยัในครั้งนี ้

ขอ 2  ผูทีเ่กี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอนทางการพยาบาลในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก 

อาจารยพยาบาล  นักศกึษาพยาบาล  และ  ผูรับบริการพยาบาล  ซึ่งการเลือกกลุมตัวอยางไดมาโดย 

การกําหนดเกณฑในการคัดเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของการวิจัยเปนหลกั (Purposeful Sampling)  

ขอ 3  ในการสัมภาษณ ผูวจิัยเปนผูดําเนนิการดวยตนเอง  โดยใชวิธกีารสัมภาษณแบบ กึ่ง

โครงสราง (Semi-structured Interview) กับอาจารยพยาบาล และ ผูรับบริการพยาบาล  สําหรับ 

นักศึกษาพยาบาลใชวิธกีารจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  แนวการสัมภาษณมีดังนี ้

 
สวนที่ 1.  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของอาจารยพยาบาล 
 

1)  การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) ในวชิาชีพพยาบาล ตามความคดิเห็นของทาน 

หมายถงึอยางไร………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2)  การดูแลอยางเอื้ออาทรของผูที่อยูในวชิาชีพพยาบาลตอผูรับบริการมีความสําคญัหรือมี 

ความจาํเปนอยางไร……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3)  พฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  จะตองมีองคประกอบหรือลักษณะการแสดงออก 

อยางไรบาง………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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4)  จากประสบการณของทาน  ปจจุบันพยาบาลวิชาชพีมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

ตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด  กรุณายกตัวอยางหรืออธิบายเหตุการณประกอบ……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5)  ทานคิดวา  ปจจยัสําคัญที่จะทําใหพยาบาลวิชาชพีมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  

ตอผูรับบริการมีอะไรบาง………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6)  จากประสบการณของทาน ในการนิเทศภาคปฏิบัติของนักศกึษาพยาบาล  ทานคิดวา 

ปจจุบันนักศึกษาพยาบาล  มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด  กรุณา 

ยกตัวอยางหรอือธิบายเหตุการณประกอบ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7)  ในฐานะที่เปนอาจารยพยาบาล  ทานคิดวาควรจะมแีนวทางการจดัการเรียนการสอน 

อยางไร จงึจะชวยสงเสริมหรือปลูกฝงใหนกัศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร ตอผูรับ 

บริการ โดยเปนอุปนิสัยที่คงทน ยัง่ยนื ตอเนื่องไปจนเปนพยาบาลวชิาชีพ…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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สวนที่ 2.  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชพี 
 

1)  การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) ในวชิาชีพพยาบาล ตามความคดิเห็นของทาน 

หมายถงึอยางไร………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2)  การดูแลอยางเอื้ออาทรของผูที่อยูในวชิาชีพพยาบาลตอผูรับบริการมีความสําคญัหรือมี                           

ความจาํเปนอยางไร …………………………………………………………………………………   . 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3)  พฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  จะตองมีองคประกอบหรือลักษณะการแสดงออก 

อยางไรบาง………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4)  จากประสบการณการทาํงานของทาน  ปจจุบันพยาบาลวิชาชีพมพีฤติกรรมการดูแล 

อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการมากนอยเพยีงใด  กรุณายกตัวอยางหรืออธิบายเหตุการณประกอบ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5)  ทานคิดวา  ปจจยัสําคัญที่จะทําใหพยาบาลวิชาชพีมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  

ตอผูรับบริการขึ้นอยูกับอะไรบาง และ มีปญหาอุปสรรคอะไรที่จะทาํใหไมเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทร 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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6)  จากประสบการณของทาน ในการนิเทศภาคปฏิบัติของนักศกึษาพยาบาล ทานคิดวา 

ปจจุบันนักศึกษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด  กรุณา 

ยกตัวอยางหรอือธิบายเหตุการณประกอบ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7)  ในฐานะที่เปนพยาบาลวชิาชีพ ทานคิดวา สถาบนัการศึกษาพยาบาลควรมีแนวทางการ 

จัดการเรียนการสอนอยางไร  จึงจะชวยสงเสริมหรือปลูกฝงใหนกัศกึษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแล 

อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ โดยเปนอุปนิสัยที่คงทน ยัง่ยนืตอเนื่องไปจนเปนพยาบาลวิชาชีพ   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
สวนที่ 3.  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูรับบริการพยาบาล 
 

1)  เมื่อทานมารับบริการที่โรงพยาบาล ตองการใหพยาบาลวิชาชีพบริการหรือใหการดูแล 

ทานอยางไร………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ทานตองการใหพยาบาลใหการดูแลอยางเอื้ออาทรหรือไม  และการดูแลอยางเอือ้อาทร 

ตามความคิดเห็นของทานหมายถงึอยางไร……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ตามความคิดเห็นของทาน  การดูแลอยางเอื้ออาทรของผูที่อยูในวิชาชีพพยาบาลตอผูรับ 

บริการ  มีความสําคัญหรือมคีวามจาํเปนอยางไร………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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4)  พยาบาลจะตองมีพฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกอยางไรบาง  จงึจะเรียกวาม ี

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5)  จากประสบการณของทาน  ปจจุบันพยาบาลวิชาชพีมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร 

ตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด  กรุณายกตัวอยางหรืออธิบายเหตุการณประกอบ…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5)  ทานคิดวา  ปจจยัสําคัญที่จะทําใหพยาบาลวิชาชพีมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  

ตอผูรับบริการขึ้นอยูกับอะไรบาง………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6)  จากประสบการณของทาน  ทานคิดวาปจจุบันนักศกึษาพยาบาล  มีพฤติกรรมการดูแล 

อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการมากนอยเพยีงใด  กรุณายกตัวอยางหรืออธิบายเหตุการณประกอบ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7)  ในฐานะของผูใชบริการพยาบาล  ทานคิดวาสถาบนัการศึกษาพยาบาลควรมีแนวทาง 

การจัดการเรียนการสอนอยางไร  จงึจะชวยสงเสริมหรือปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการ 

ดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ โดยเปนอุปนิสัยที่คงทน ยัง่ยนืตอเนื่องไปจนเปนพยาบาลวชิาชีพ   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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สวนที่ 4.  แนวการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) กบันักศกึษาพยาบาล 
 

1)  การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) ในวชิาชีพพยาบาล ตามความคดิเห็นของนักศกึษา 

หมายถงึอยางไร………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2)  การดูแลอยางเอื้ออาทรของผูที่อยูในวชิาชีพพยาบาลตอผูรับบริการมีความสําคญัหรือมี 

ความจาํเปนหรือไม อยางไร……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3)  พฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร  จะตองมีองคประกอบหรือลักษณะการแสดงออก 

อยางไรบาง………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4)  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา  ปจจุบันพยาบาลวิชาชีพมพีฤตกิรรมการดูแลอยาง เอื้อ

อาทรตอผูรับบริการมากนอยเพียงใด บอกเหตุผลประกอบดวย………………………… …………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5)  นักศกึษาคดิวา  ปจจัยสาํคัญที่จะทาํใหพยาบาลวชิาชีพมีพฤติกรรมการดูแลอยาง เอื้อ

อาทรตอผูรับบริการขึ้นอยูกบัอะไรบาง …………………………………………………………….. 

………..……………………………………………………………… ………… ……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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5)  จากประสบการณที่เรียนและฝกปฏิบัติการพยาบาล  นกัศึกษาเคยมีความประทับใจตอ  

การดูแลอยางเอื้ออาทรในวชิาชีพหรือไม  กรุณาเลาพรอมบอกเหตุผลความประทับใจนั้น และความ 

ประทับใจในครั้งนัน้ มีผลตอความรูสึกนึกคิดของนักศึกษาหรือไม อยางไร…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6)  ในทางตรงกันขาม นักศึกษาเคยมีประสบการณไดพบเห็นหรือประสบดวยตนเองตอการ 

ดูแลที่ไมเอื้ออาทร ในวิชาชพีหรือไม  เหตกุารณคร้ังนัน้มีผลตอความรูสึกนึกคิดของนกัศึกษาอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7)  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา  ปจจุบันนกัศึกษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยาง 

เอื้ออาทรตอผูรับบริการในขณะฝกปฏิบัติการพยาบาลมากนอยเพียงใด และมีปญหาอุปสรรคอะไรที่ 

จะ ทาํใหไมเกดิพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… ………… ……… …………… …… 

8)  นักศกึษาคดิวา  สถาบนัการศึกษาพยาบาลหรืออาจารยพยาบาลควรจะมีแนวทางการ 

จัดการเรียนการสอนอยางไร จึงจะชวยสงเสริมหรือปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดแูล 

อยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ โดยเปนอุปนิสัยที่คงทน ยัง่ยนื ตอเนื่องไปจนเปนพยาบาลวิชาชีพ   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแล 

อยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล 

 
คําชี้แจง :  

ขอ 1  แบบสัมภาษณความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาลมีจุด 

มุงหมายเพื่อตรวจสอบยืนยนั (Validate) ความถกูตองเหมาะสม และความเปนไปไดของกรอบแนวคิด 

โครงสรางและองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูวจิัยไดสังเคราะหข้ึนในเบื้องตน  

โดยจะรวบรวมความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญไปเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบฯใหมีความ 

ถูกตองเหมาะสมและสมบูรณมากขึ้น   

ขอ 2  ผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณคร้ังนี ้ ไดแก  ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาพยาบาล  

ผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนและการวัดประเมินผล และ ผูเชี่ยวชาญทางดานคุณธรรม จริยธรรมเชิง 

พุทธ  ซึง่การเลือกกลุมตัวอยางไดมาโดยการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของ การ

วิจัยเปนหลกั (Purposeful Sampling)  

ขอ 3  ผูวิจัยดาํเนนิการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง  ใชวิธกีารสมัภาษณแบบกึ่งโครง 

สราง (Semi-structured Interview)  โดยกอนการสัมภาษณไดสงเอกสารเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการ 

วิจัย  โครงสรางและองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจยัสังเคราะหข้ึนในเบื้องตน 

รวมทัง้สงแนวการสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญไดศึกษากอน   แนวการสัมภาษณในขัน้ตอนนี้มีดังนี ้
 

 
 

สวนที่ 1   ความคิดเห็นเกีย่วกับกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
1)  กรอบแนวคิด  มีความชดัเจนและมีความเปนไปไดมากนอยเพยีงใดในการนาํมาใชเปน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาล……………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2)  กรอบแนวคิด  มีประโยชนมากนอยเพยีงใดในการนาํมาใชเปนรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศกึษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ…………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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3)  กรอบแนวคิด  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบททางการศึกษาพยาบาลหรือไม 

เกี่ยวกับ        3.1  หลักพทุธธรรมที่นาํมาใช……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                     3.2  การนาํเขาสูกระบวนการเรียนการสอน……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                     3.3  กระบวนการเรียนการสอนทีน่ํามาใช……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4)  ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใหกรอบแนวคิดมีความสมบรูณยิ่งขึ้นหรือไม อยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
สวนที่ 2  ความคิดเห็นเกีย่วกับโครงสรางและองคประกอบของรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน  

1)  โครงสรางและองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และ 

สอดคลองกับกรอบแนวคิดหรือไม อยางไรเกี่ยวกบั….…………………………….............................. 

                     1.1  หลักการและแนวคิดของรูปแบบ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                     1.2  วัตถุประสงคของรูปแบบ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                     1.3  ผลลัพธทีค่าดหวงัของรปูแบบ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                     1.4  สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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                     1.5  กระบวนการเรียนของรูปแบบ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                     1.6  การประเมินประสทิธิผลของรูปแบบ………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                     1.7  โครงสรางในภาพรวมของรูปแบบ…………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ควรปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางไรเพื่อ 

ใหสามารถปลกูฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลตอผูรับบริการไดดี

ยิ่งขึ้น……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

….……………………………........................................................................................................ 

 

สวนที่ 3   ขอเสนอแนะอืน่ๆเกี่ยวกับการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงให 

นักศึกษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ  

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  ที่ทานไดกรุณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 

ซึ่งมีประโยชนเปนอยางยิ่งในการนําไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  เพื่อปลูกฝงให
นักศึกษาพยาบาลเปนผูที่มีความเอื้ออาทรตอผูรับบริการ ซึ่งเปนคุณคาที่สําคัญยิ่งของวิชาชีพพยาบาล 

 

นาง จนิดามาศ โกศลชื่นวิจติร 

นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแล 

อยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล 

 
คําชี้แจง :  

แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลกัพทุธธรรม เพื่อปลูกฝง 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาลนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อใหทานผูเชี่ยวชาญได 

ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางองคประกอบตางๆของรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนที่ผูวจิัยสรางขึน้ ตลอดจนใหขอเสนอแนะอืน่ๆ เพื่อผูวิจยัจะไดนําไปเปนแนวทางในการแกไข 

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณยิ่งขึน้ 

แบบประเมินมี 2 สวนคือ  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

และ แบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ดังนี ้

 
สวนที่ 1  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน 

 

คําชี้แจง :  ขอใหทานพิจารณาวาองคประกอบตางๆของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  มีความ

เหมาะสมมากนอยเพียงใด  โดยทาํเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของทาน  

 
ระดับความเหมาะสม 

รายการประเมิน มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

ในการปรับปรุง 

1. หลักการและแนวคิดของรูปแบบ       

   1.1  ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชเหมาะสม 

กับบริบทของสังคมไทย 

      

1.2 หลักการและแนวคิดเหมาะสมกับการจัดการเรียน 

การสอนทางการศึกษาพยาบาล 

      

1.3 หลักการและแนวคิดมีความชัดเจนสามารถนําไป 

ใชไดจริง 

      

2. วัตถุประสงคของรูปแบบ       

2.1 วัตถุประสงคเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

      

   2.2  วัตถุประสงคมีความชัดเจนและวัดประเมินผลได       

   2.3  วัตถุประสงคมีประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา       
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ระดับความเหมาะสม 

รายการประเมิน มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

ในการปรับปรุง 

3. ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ       

    3.1  ผลลัพธที่คาดหวังเหมาะสมและสอดคลองกับ 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

      

    3.2  ผลลัพธที่คาดหวังสามารถวัดประเมินผลได       

    3.3  ผลลัพธที่คาดหวังมีประโยชนตอการพัฒนา 

นักศึกษา 

      

4. สาระการเรียนการสอนของรูปแบบ       

    4.1  สาระการเรียนการสอนเหมาะสมและสอดคลอง 

กับแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

      

    4.2  สาระการเรียนการสอนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง       

    4.3  สาระการเรียนการสอนมีประโยชนตอการพัฒนา 

นักศึกษา ทั้งในดานการเรียนและในชีวิตประจําวัน 

      

5. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ       

    5.1  หลักการหรือแนวทางของกระบวนการเรียน การ

สอนเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการจัด การ

เรียนการสอนทางการพยาบาล 

      

    5.2  กระบวนการเรียนการสอนมีประโยชนในการ 

สงเสริมการเรียนรูและพัฒนานักศึกษา 

      

    5.3  กระบวนการเรียนการสอนมีขั้นตอนที่มีความ 

ชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดจริง 

      

    5.4  กระบวนการเรียนการสอนมีกิจกรรมการเรียนรูที่ 

นาสนใจ เหมาะสมกับผูเรียน 

      

    5.5  กระบวนการเรียนการสอนมีกิจกรรมการเรียนรูที่ 

เหมาะสมกับเวลา 

      

    5.6  แผนการสอนมีความถูกตองเหมาะสม นําไปใช  

ไดจริง   

      

   5.7  ส่ือการเรียนการสอนมีความถูกตอง เหมาะสม 

นําไปใชไดจริง   

      

    5.8  คูมือผูสอนมีความถูกตองเหมาะสม นําไปใช ได

จริง   

      

    5.9  คูมือผูเรียนมีความถูกตองเหมาะสม นําไปใช ได

จริง   
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ระดับความเหมาะสม 

รายการประเมิน มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

ในการปรับปรุง 

6. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ       

    6.1 วิธีการประเมินผลมีความเหมาะสม สอดคลอง กับ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

      

    6.2  วิธีการประเมินผลมีความชัดเจน  สามารถนําไป 

ปฏิบัติไดจริง 

      

    6.3  วิธีการประเมินผลสามารถวัดและประเมินผลได 

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค 

      

    6.4  วิธีการประเมินผลถูกตองตามหลักวิธีการวัดและ 

ประเมินผล 

      

    6.5  วิธีการประเมินผลสามารถวัดประเมินผลไดตรง 

ตามสภาพจริง 

      

    6.6  วิธีการประเมินผลเหมาะสมกับผูเรียน       

    6.7  วิธีการประเมินผลเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของกับ 

การจัดการเรียนการสอนไดรวมประเมิน 

      

    6.8  เครื่องมือประเมินผลมีความถูกตอง ตรงกับ 

เนื้อหาสาระของการเรียนการสอน 

      

    6.9  เครื่องมือประเมินผลสามารถวัดและประเมินผล 

ไดตรงตามสภาพจริง 

      

       

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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สวนที่ 2  แบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน 
 

คําชี้แจง :  ขอใหทานพิจารณาวาองคประกอบตางๆของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  มีความ

สอดคลองกันหรือไม  โดยทาํเครื่องหมาย ลงในชองทีต่รงกับความคิดเห็นของทาน  

สอดคลอง      หมายถงึ    องคประกอบในรายการประเมนิมีความสอดคลอง สงเสริม และม ี

                                      สวนเกี่ยวของซึง่กนัและกนั 

ไมแนใจ         หมายถงึ    องคประกอบในรายการประเมนินัน้ๆ ไมชัดเจนที่จะบอกไดวาม ี

                                      ความสอดคลอง สงเสริม และมีสวนเกีย่วของซึ่งกนัและกนั 
ไมสอดคลอง  หมายถงึ    องคประกอบในรายการประเมนิไมมีความสอดคลอง  ไมสงเสริม 

                                      และไมมีสวนเกีย่วของซึง่กนัและกัน 
 

รายการประเมิน สอด 

คลอง 

ไมแนใจ ไมสอด 

คลอง 

ขอเสนอแนะ 

ในการปรับปรุง 

1.  สภาพปญหากบัหลกัการและแนวคิดของรูปแบบ     

2.  หลักการและแนวคิดกับวัตถุประสงคของรูปแบบ     

3.  วัตถุประสงคกับผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบ     

4.  วัตถุประสงคกับสาระการเรียนการสอนของรูปแบบ     

5.  วัตถุประสงคกับกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ     

      5.1  วัตถุประสงคกับกจิกรรมการเรียนรูที่ 1     

      5.2  วัตถุประสงคกับกจิกรรมการเรียนรูที่ 2     

      5.3  วัตถุประสงคกับกจิกรรมการเรียนรูที่ 3     

      5.4  วัตถุประสงคกับกจิกรรมการเรียนรูที่ 4     

      5.5  วัตถุประสงคกับกจิกรรมการเรียนรูที่ 5     

      5.6  วัตถุประสงคกับกจิกรรมการเรียนรูที่ 6     

      5.7  วัตถุประสงคกับกจิกรรมการเรียนรูที่ 7     

      5.8  วัตถุประสงคกับกจิกรรมการเรียนรูที่ 8,10,11,12     

             (เปนกิจกรรมการเรยีนรูเร่ืองเดียวกัน)     

      5.9  วัตถุประสงคกับกจิกรรมการเรียนรูที่ 9     

6.  วัตถุประสงคกับวธิีการประเมินประสทิธิผลของรูปแบบ     
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………... 
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แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล 

(นักศึกษาพยาบาลประเมินตนเอง) 
 
 

ชื่อ/สกุล  นกัศึกษา…………………………ชั้นปที…่……วัน/เดือน/ปที่ประเมิน……………………. 

รายวิชาที่ฝกปฏิบัติงาน…………………….หอผูปวย……………………………………………….. 
 
 
คําชี้แจง :   

แบบประเมินนี้ เปนสวนหนึง่ของการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ 

สอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล” 

เปนการใหนักศึกษาประเมนิพฤติกรรมของตนเองตามความเปนจริงที่ไดปฏิบัติ หรือเปนการฝกวิเคราะห 

และรูจักตนเอง ซึง่การประเมินจะไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด และไมมีผลกระทบตอคะแนนการฝกภาค 

ปฏิบัติแตอยางใด  ผูวจิัยจะประมวลขอมลูและนําเสนอในภาพรวม โดยไมเปดเผยขอมูลของทานเปน 

รายบุคคล 

ขอใหนักศึกษาพิจารณารายการประเมนิพฤติกรรมของตนเองตอผูปวย/ผูรับบริการวา ขณะฝก 

ภาคปฏิบัติในหอผูปวยทานปฏิบัติพฤติกรรมเหลานี้มากนอยเพียงใด  โดยทาํเครื่องหมาย   ลงใน 

ชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติตามความเปนจริงของทานมากที่สุด และขอใหตอบครบทุกขอ   

การพิจารณาระดับของการปฏิบัติมีแนวทางดังตอไปนี ้

ทุกครั้ง       หมายถงึ    กระทําพฤติกรรมนั้นๆ ทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

บอยครั้ง     หมายถงึ    กระทําพฤตกิรรมนั้นๆ เกือบทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

บางครั้ง      หมายถงึ    กระทําพฤตกิรรมนั้นๆ ในลักษณะ ทําบางไมทําบาง ในปริมาณที ่

                                    ใกลเคียงกนั เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

นอยครั้ง     หมายถงึ    เกอืบจะไมไดกระทํา พฤติกรรมนั้นๆ เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

ไมไดทํา      หมายถงึ    ไมไดกระทํา พฤติกรรมดังกลาวเลย เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

 

ขอขอบคุณนักศึกษาที่ใหความรวมมือในการวิจยัครั้งนี ้

 

นาง จนิดามาศ โกศลชื่นวิจติร 

นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัศีนครินทรวโิรฒ 
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ระดับของการปฏิบัติ 

พฤติกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ทุกครั้ง บอย 

ครั้ง 

บาง 

ครั้ง 

นอย 

ครั้ง 

ไมได

ทํา 
      

“ มีมนุษยสัมพันธดี ”      
1.  ยิ้มแยมแจมใส  มีกิริยาทาทางที่อบอุนเปนมิตรตอผูปวยและญาติ      
2.  พูดคุยทักทาย ไตถามทุกขสุขอยางเปนกันเองกับผูปวยและญาติ      
3.  พูดจากับผูปวยและญาติดวยถอยคําที่สุภาพ ไพเราะ      
4.  รับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูปวยและญาติอยางตั้งใจ      
5.  แสดงทาทีเต็มใจในการตอบคําถามหรือขอสงสัยของผูปวยและญาติ      
6.  ใหขอมูลการดูแลรักษาแกผูปวยและญาติเพื่อใหมีความเขาใจและมั่นใจ      
      

“ มีความเมตตากรุณา”      
1.  ตรวจเยี่ยมอาการ  แสดงความหวงใย เอาใจใสผูปวย      
2.  พูดคุยสอบถามความรูสึก  ปญหา  และความตองการของผูปวย      
3.  ชวยเหลือในการทํากิจกรรมและตอบสนองตอความตองการของผูปวย            
4.  ชวยเหลือผูปวยใหสุขสบาย หรือชวยบรรเทาความเจ็บปวดทุกขทรมาน       
5.  แสดงทาทีเต็มใจและใหการชวยเหลือทันทีที่ผูปวยรองขอ      
6.  ปฏิบัติการพยาบาลอยางออนโยน นุมนวล      
7.  สัมผัสใหกําลังใจผูปวย      
8.  แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจในความทุกขของผูปวยและญาติ      
9.  ไมแสดงกิริยาทาทางรังเกียจผูปวยไมวาจะอยูในสภาพใดๆ      

“ เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย ”      
1.  ใหการพยาบาลโดยเคารพสิทธิ์ของผูปวย ขออนุญาตและอธิบายใหเขาใจ  

      ทุกครั้ง 
     

2.  ใหการพยาบาลดวยความสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีของผูปวย เชน  ไมยกสิ่งของ 

      ขามตัว  ระมัดระวังไมเปดเผยรางกายผูปวย    เปนตน 
     

3.  ใชคําพูดที่ใหเกียรติ ไมออกคําส่ัง ตวาด หรือแสดงอํานาจกับผูปวย      
4.  ใหการดูแลผูปวยอยางเสมอภาคกัน ไมเลือกชั้นวรรณะ      
5.  เขาใจในความแตกตางของบุคคล ไมถือโกรธเมื่อผูปวยแสดงอารมณตางๆ      
6.  ไมพูดตําหนิ หรือตอบโตพฤติกรรมดานลบของผูปวย       
7.  มีความยืดหยุนและผอนปรนในการใชกฎระเบียบตางๆ      
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ระดับของการปฏิบัติ 

พฤติกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ทุกครั้ง บอย 

ครั้ง 

บาง 

ครั้ง 

นอย 

ครั้ง 

ไมได

ทํา 
      

“ มีกลยุทธและทักษะในการบริการ ”      
1. ใหการดูแลชวยเหลือผูปวยไดอยางถูกตอง เหมาะสม       
2.  สังเกต ติดตามอาการของผูปวย และใหการชวยเหลือไดทันทวงที      
3.  ปฏิบัติการพยาบาลอยางรอบคอบ ระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาด      
4.  สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาใหกับผูปวยไดอยางเหมาะสม      
5.  ใหความรูและคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกผูปวยและญาติ      
      

“ ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่ ”      
1.  ยินดี และเต็มใจปฏิบัติการพยาบาลโดยไมแสดงกิริยาเบื่อหนาย ยอทอ      
2.  ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอภาระหนาที่      
3.  ใหเวลากับผูปวยและญาติ      
4.  มีการควบคุมอารมณ ไมหงุดหงิดฉุนเฉียวขณะปฏิบัติหนาที่      
5.  วางตัวเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ      
      

“ สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม ”      
1.  ดูแล แกไขปญหาของผูปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ      
2.  ไวตอความรูสึก และสนใจเอาใจใสตอความรูสึกของผูปวย      
3.  เปดโอกาสใหญาติมีสวนรวมในการดูแลผูปวย      
4.  เคารพในความเชื่อ  ศาสนา และวัฒนธรรมของผูปวย  ไมแสดงอาการดูหมิ่น 

      ในส่ิงที่แตกตาง 
     

5.  เอื้ออํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา และ  

     วัฒนธรรมของผูปวยได   
     

6.  ชวยใหผูปวยไดมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นที่มีปญหาคลายกัน      

7.  พูดปลอบโยน ใหกําลังใจแกผูปวยในการแกไขปญหาสุขภาพของตน      
8.  แสดงความยินดีเมื่อผูปวยที่ใหการดูแลมีอาการทุเลา หรือหายจากโรค      
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แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล 
(อาจารยพยาบาลประเมนิ) 

 
 

ชื่อ/สกุล  นกัศึกษา…………………………ชั้นปที…่…………วัน/เดือน/ปทีป่ระเมิน…………………. 

รายวิชาที่ฝกปฏิบัติงาน…………………….หอผูปวย………………………………………………….. 
 
 

คําชี้แจง :   
แบบประเมินนี้ เปนสวนหนึง่ของการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ 

สอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล”  

เปนการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาวา มีการปฏิบัติตอผูรับบริการตามความเปนจริงอยูในระดับใด 

เพื่อประโยชนสําหรับการพฒันานักศกึษา  การประเมนิจะไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิดและไมมีผลกระทบ 

ตอคะแนนการฝกภาคปฏิบัติ 

ขอใหอาจารยนิเทศกรุณาพจิารณารายการประเมินพฤตกิรรมของนักศกึษาพยาบาลวา  ขณะ 

ฝกปฏิบัติงานในหอผูปวยไดปฏิบัติพฤติกรรมเหลานี้มากนอยเพียงใด  โดยทาํเครื่องหมาย  ลงใน 

ชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติตามความเปนจริงมากที่สุด และขอใหตอบครบทุกขอ   

การพิจารณาระดับของการปฏิบัติมีแนวทางดังตอไปนี ้

ทุกครั้ง        หมายถงึ     กระทําพฤติกรรมนั้นๆ ทุกครัง้ เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

บอยครั้ง      หมายถงึ    กระทําพฤตกิรรมนั้นๆ เกือบทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

บางครั้ง       หมายถงึ    กระทําพฤตกิรรมนั้นๆ ในลักษณะ ทําบางไมทําบาง ในปริมาณที ่

                                     ใกลเคียงกนั เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

นอยครั้ง      หมายถงึ    เกอืบจะไมไดกระทํา พฤติกรรมนั้นๆ เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

ไมไดทํา       หมายถงึ    ไมไดกระทํา พฤติกรรมดังกลาวเลย เมื่อปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

 

 

 

ขอขอบพระคุณคะ  

 

นาง จินดามาศ โกศลชื่นวิจติร 

นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ระดับของการปฏิบัติ 

พฤติกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ทุกครั้ง บอย 

ครั้ง 

บาง 

ครั้ง 

นอย 

ครั้ง 

ไมได

ทํา 
      

“ มีมนุษยสัมพันธดี ”      
1.  ยิ้มแยมแจมใส  มีกิริยาทาทางที่อบอุนเปนมิตรตอผูปวยและญาติ      
2.  พูดคุยทักทาย ไตถามทุกขสุข อยางเปนกันเองกับผูปวยและญาติ      
3.  พูดจากับผูปวยและญาติดวยถอยคําที่สุภาพ ไพเราะ      
4.  รับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูปวยและญาติอยางตั้งใจ      
5.  แสดงทาทีเต็มใจในการตอบคําถามหรือขอสงสัยของผูปวยและญาติ      
6.  ใหขอมูลการดูแลรักษาแกผูปวยและญาติเพื่อใหมีความเขาใจและมั่นใจ      
      

“ มีความเมตตากรุณา”      
1.  ตรวจเยี่ยมอาการ  แสดงความหวงใย เอาใจใสผูปวย      
2.  พูดคุยสอบถามความรูสึก  ปญหา  และความตองการของผูปวย      
3.  ชวยเหลือในการทํากิจกรรมและตอบสนองตอความตองการของผูปวย            
4.  ชวยเหลือผูปวยใหสุขสบาย หรือชวยบรรเทาความเจ็บปวดทุกขทรมาน       
5.  แสดงทาทีเต็มใจและใหการชวยเหลือทันทีที่ผูปวยรองขอ      
6.  ปฏิบัติการพยาบาลอยางออนโยน นุมนวล      
7.  สัมผัสใหกําลังใจผูปวย      
8.  แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจในความทุกขของผูปวยและญาติ      
9.  ไมแสดงกิริยาทาทางรังเกียจผูปวยไมวาจะอยูในสภาพใดๆ      

“ เคารพในคุณคาของความเปนมนุษย ”      
1.  ใหการพยาบาลโดยเคารพสิทธิ์ของผูปวย ขออนุญาตและอธิบายใหเขาใจ  

      ทุกครั้ง 
     

2.  ใหการพยาบาลดวยความสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีของผูปวย เชน  ไมยกสิ่งของ 

      ขามตัว  ระมัดระวังไมเปดเผยรางกายผูปวย    เปนตน 
     

3.  ใชคําพูดที่ใหเกียรติ ไมออกคําส่ัง ตวาด หรือแสดงอํานาจกับผูปวย      
4.  ใหการดูแลผูปวยอยางเสมอภาคกัน ไมเลือกชั้นวรรณะ      
5.  เขาใจในความแตกตางของบุคคล ไมถือโกรธเมื่อผูปวยแสดงอารมณตางๆ      
6.  ไมพูดตําหนิ หรือตอบโตพฤติกรรมดานลบของผูปวย       
7.  มีความยืดหยุนและผอนปรนในการใชกฎระเบียบตางๆ      
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ระดับของการปฏิบัติ 

พฤติกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ทุกครั้ง บอย 

ครั้ง 

บาง 

ครั้ง 

นอย 

ครั้ง 

ไมได

ทํา 
      

“ มีกลยุทธและทักษะในการบริการ ”      
1. ใหการดูแลชวยเหลือผูปวยไดอยางถูกตอง เหมาะสม       
2.  สังเกต ติดตามอาการของผูปวย และใหการชวยเหลือไดทันทวงที      
3.  ปฏิบัติการพยาบาลอยางรอบคอบ ระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาด      
4.  สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาใหกับผูปวยไดอยางเหมาะสม      
5.  ใหความรู และคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกผูปวยและญาติ      
      

“ ยึดมั่นผูกพันในภาระหนาที่ ”      
1.  ยินดี และเต็มใจปฏิบัติการพยาบาลโดยไมแสดงความเบื่อหนาย ยอทอ      
2.  ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอภาระหนาที่      
3.  ใหเวลากับผูปวยและญาติ      
4.  มีการควบคุมอารมณ ไมหงุดหงิดฉุนเฉียวขณะปฏิบัติหนาที่      
5.  วางตัวเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ      
      

“ สงเสริมใหมีสุขภาพดีแบบองครวม ”      
1.  ดูแล แกไขปญหาของผูปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ      
2.  ไวตอความรูสึก และสนใจเอาใจใสตอความรูสึกของผูปวย      
3.  เปดโอกาสใหญาติมีสวนรวมในการดูแลผูปวย      
4.  เคารพในความเชื่อ  ศาสนา และวัฒนธรรมของผูปวย  ไมแสดงอาการดูหมิ่น 

      ในส่ิงที่แตกตาง 
     

5.  เอื้ออํานวยความสะดวกใหสามารถปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา และ  

     วัฒนธรรมของผูปวยได   
     

6.  ชวยใหผูปวยไดมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นที่มีปญหาคลายกัน      

7.  พูดปลอบโยน ใหกําลังใจแกผูปวยในการแกไขปญหาสุขภาพของตน      
8.  แสดงความยินดีเมื่อผูปวยที่ใหการดูแลมีอาการทุเลา หรือหายจากโรค      
      

 
 

ลงชื่อ…………………………..อาจารยนิเทศผูประเมิน 
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แบบสัมภาษณผูรับบริการเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล 

 

ชื่อ/สกุล ผูปวย……………………อาย…ุ……ป  หอผูปวย………………………………………….. 

ชื่อ/สกุล นักศกึษาที่ดูแล…………………………ชั้นปที…่……รายวิชาที่ฝกปฏบัิติงาน.…………… 

วัน/เดือน/ปทีสั่มภาษณ……………………………………………………………………………….. 
 
 
คําชี้แจง :  

ขอ 1  แบบสัมภาษณนี้  มีจดุมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลที่เปนความคดิเห็นหรือความรูสึก 

ของ ผูรับบริการเกี่ยวกับพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษาพยาบาล ในขณะที่ฝกภาค 

ปฏิบัติ เพื่อนาํไปประกอบการอภิปรายผลการประเมนิตนเองของนักศกึษาพยาบาล และ การประเมิน 

โดยอาจารยพยาบาล ซึ่งเปนการดําเนนิงานตามขั้นตอนที ่3 ของการวิจัยในครัง้นี ้

ขอ 2  ผูรับบริการพยาบาลในทีน่ี้ ไดแก  ผูรับบริการที่นกัศึกษาพยาบาลในกลุมตัวอยางได 

รับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแลในระหวางการฝกปฏิบัติงาน ซึง่อยูในชวงระยะเวลาของการวิจยั  

ขอ 3  ในการสัมภาษณ ผูวจิัยเปนผูดําเนนิการดวยตนเอง  โดยใชวิธกีารสัมภาษณแบบ กึ่ง

โครงสราง (Semi-structured Interview)  แนวการสัมภาษณมีดังนี ้

 
 

ขอ 1  นักศึกษาพยาบาลที่ใหการดูแลทาน  เปนอยางไรบาง…………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

         1.1  ยิ้มแยมแจมใส  พูดคุยไตถามทุกขสุขอยางเปนกนัเองหรือไม……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

         1.2  พูดจากับผูปวยและญาติดวยถอยคําที่สุภาพ ไพเราะหรือไม…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

         1.3  รับฟงคําบอกเลาและปญหาของผูปวยและญาติอยางตั้งใจหรือไม……………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

         1.4  ใหขอมูลการดูแลรักษา และแสดงทาทีเต็มใจในการตอบคาํถามหรือขอสงสัยแก 

ผูปวยและญาติหรือไม……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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ขอ 2  เมื่อปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลใหการดูแลอยางไร……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

         2.1  ใหความสนใจ ดูแลเอาใจใส ตรวจเยี่ยมผูปวยอยางสม่ําเสมอหรือไม…………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

         2.2  สัมผัสและใหการพยาบาลผูปวยอยางนุมนวล หรือไม…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2.3  พูดคุยสอบถามความรูสึก ปญหา หรือความตองการของทานขณะใหการพยาบาล 

หรือไม…………………………………………………………………………………………………….. 

         2.4  ชวยเหลือในการทํากจิกรรมและตอบสนองตอความตองการของทานหรือไม…… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2.5  ชวยเหลือใหสุขสบาย หรือบรรเทาความเจ็บปวดทุกขทรมานหรือไม…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 2.6  มีทาทีเหน็อกเห็นใจ และเขาใจในความทกุขของผูปวยและญาตหิรือไม…………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2.7  หงุดหงิด อารมณเสียเมือ่ใหการดูแลหรือแสดงกิริยาทาทางรังเกียจผูปวยหรือไม 

…………………………………………………………………………………………………

………….ขอ 3  นักศึกษาพยาบาลปฏิบัติตอผูปวยและญาติอยางไร………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 229       

แบบประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
(สําหรับนักศกึษา) 

 
 
คําชี้แจง :  

แบบประเมินฉบับนี้ มจีุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาไดทีผ่านการเรียนรูตามรูปแบบการจัด การเรียน

การสอนโดยบรูณาการหลกัพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของ นกัศึกษาพยาบาล 

ประเมินความพึงพอใจตลอดจนใหขอเสนอแนะตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังกลาว   การประเมิน

ไมมีคําตอบทีถู่กหรือผิด และไมมีผลกระทบตอคะแนนการฝกภาคปฏิบัติของ นักศกึษาแตอยางใด   ผูวิจัย

จะประมวลขอมูลและนาํเสนอในภาพรวมโดยไมเปดเผยขอมูลของทาน 

เปนรายบุคคล เพื่อที่จะไดนาํไปเปนแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีความ 

สมบูรณยิ่งขึ้น   ขอใหนักศกึษาพิจารณารายการประเมนิ แลวทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับ ความ

คิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

 

ขอขอบคุณนักศึกษาที่ใหความรวมมือในการวิจยัครั้งนี ้

นาง จนิดามาศ โกศลชื่นวิจติร 

นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย 

 

นอย 

ที่สุด 
      

1. ประโยชนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน      
    1.1   มีประโยชนตอการปฏิบัติการพยาบาล      
    1.2   มีประโยชนตอการพัฒนาตนเอง      
    1.3   มีประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพ      
    1.4   สงเสริมใหมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ      
      

2.  กระบวนการเรียนการสอน      
     2.1  การปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบ      
     2.2  กิจกรรมการนําเขาสูกระบวนการเรียนการสอน      
     2.3  เนื้อหาสาระการเรียนการสอน      
     2.4  เอกสารประกอบการสอน (คูมือ ใบงาน  เอกสารประกอบการบรรยาย)      
     2.5  ส่ือการเรียนการสอน  (วีดิทัศน  โสตทัศนูปกรณ  อุปกรณอื่นๆ)      
      2.6   กิจกรรมการเรียนการสอน      
     2.7   งานที่มอบหมาย      
     2.8   ระยะเวลาของการเรียนการสอน       
     2.9    วิธีการประเมินผล      
     2.10  อาจารยผูสอน       
     2.11  อาจารยนิเทศ      
     2.12  วิทยากรพิเศษ      

      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….…… 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝง

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล 
 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ 

   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทัศนีย  ทองประทีป 

      ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร-ศัลยศาสตร   วทิยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย 

3.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกนุช  ชืน่เลิศสกุล 

                      คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยับูรพา 

4.   พระครูปลัดสุวัฒน  พรหมคุณ 

วัดญาณเวศกวัน  จ. นครปฐม 

5.   พระมหาพงษนรินทร  ฐิตวังโส 

วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพฯ 

6. ดร.การุณย  ประทุม 

                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีชลบุรี 

               7.  ดร. วิลเลียม  วิมุกตายน 

                      สถาบนัการจดัการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต / ประธานชมรมพุทธจิตสุนทรีย 

    8.  ดร. งามนิตย  รัตนานกุูล 

                      วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ 

               9.  ดร. สุมนา  โสตถิผลอนันต 

           วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

               10.  อาจารย ภิญญา หนูภักด ี

                       วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ 

               11.  อาจารย นิรามัย  อุสาหะ 

                       วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ 

                12.  อาจารย วนัดี  ไชยทรพัย 

                       วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ 
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ภาคผนวก ง. 
แผนการสอน 
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ภาคผนวก จ. 
เอกสารประกอบการสอน 
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คูมือประกอบการใช 
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือปลูกฝง 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศกึษาพยาบาล 
 
 
 

 
 
 
 
 

พัฒนาโดย 
จินดามาศ  โกศลชื่นวจิิตร 

นิสติปริญญาเอก สาขาการวิจยัและพัฒนาหลกัสตูร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 
 

การดูแลอยางเอ้ืออาทร (Caring)  เปนหัวใจและเปนเอกลักษณของวิชาชีพที่พยาบาลสามารถ

ปฏิบัติบทบาทหนาทีน้ี่ไดอยางเปนอิสระ  จึงเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหผูที่จะเปนพยาบาลไดตระหนกัถึงความ 

สําคัญ มีเจตคติ และมีพฤติกรรมที่เอ้ืออาทรตอผูรับบริการอยูเสมอ    ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยพยาบาล 

จึงไดพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนําหลกัพทุธธรรมมาบูรณาการในกิจกรรมการเรยีนการสอน 

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการชวยเหลือเกื้อกูล

เพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพด ีนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลที่มีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ  

ดังนัน้  ผูวิจัยจึงไดจัดทําคูมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนขึ้น  เพือ่ใหอาจารยผูสอน และ

นักศึกษาพยาบาล มีความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ  วัตถุประสงค  สาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  

และวิธีการประเมินผล  ตามแนวทางของรูปแบบ 

ผูวิจัยหวงัเปนอยางยิ่งวา  คูมือฉบับนี้จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อปลูกฝงและสงเสริมใหนกัศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ ไดอยางมี

ประสิทธิผลในโอกาสตอๆไป 

 
จินดามาศ  โกศลชื่นวิจิตร 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลกัพทุธธรรมเพื่อปลกูฝง 
พฤตกิรรมการดูแลอยางเอือ้อาทรของนกัศกึษาพยาบาล 

 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

วิชาชพีพยาบาล  เปนวิชาชพีที่ใหบริการสงัคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บปวยของประชาชน 

งานของพยาบาลจึงเปนงานที่เกีย่วของกับธรรมชาติชีวิตมนุษยคือ  การเกิด  การเจรญิเติบโต  การเจ็บปวย 

และการตาย  ท้ังนี้การเจ็บปวยและการตายถือเปนความทุกขอยางหนึง่ของชีวิต สัมพนัธภาพระหวางเพื่อน

มนุษยที่ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกนัในยามทีเ่ผชิญกับความทุกขจึงเปนสิ่งที่มีคุณคาเปนอยางยิง่  โดยปกติ

เมื่อบุคคลเกิดการเจ็บปวยและอยูในสภาพที่ตองการความชวยเหลือทัง้ทางดานรางกายและจิตใจ บุคลากร

ในวิชาชีพสุขภาพจะเปนผูปฏิบัติการใหความชวยเหลอืเพื่อใหกลับคนืสูสภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซ่ึงพยาบาล

เปนบุคลากรทีม่ีบทบาทหนาที่ในการเฝาดแูลผูปวยที่เขามารับการรักษาพยาบาลจึงเปนผูทีท่ํางานใกลชิดกับ

ผูปวยมากที่สุด  ตองเผชิญกับปญหาและสถานการณตางๆของผูปวยตลอดเวลา  การปฏิบัติการดูแลจึงตอง

ดําเนนิไปอยางมีมนุษยธรรม มีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรตอมนษุยในยามที่มีความทกุขยากจากความเจ็บ 

ปวยเปนพืน้ฐาน 

การปฏิบัติการพยาบาลใหการดูแลผูปวยอยางมีมนุษยธรรม มีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรถือเปน

การชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยและจัดเปนการสรางกศุลในชีวิตประจําวนัอยางหนึง่ พลังแหงความเอื้ออาทร

ระหวางพยาบาลกับผูปวย จะชวยสงเสริมเยียวยาใหผูปวยฟนหายจากโรคภัยไขเจ็บท่ีกําลงัเผชิญอยู  ซึง่การ  

ดูแลอยางเอื้ออาทรนัน้ จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือพยาบาลมปีฏิสัมพันธที่ดีกับผูปวย  มกีารดูแลที่เขาถงึจิตใจซึ่งกนั

และกัน (Transpersonal Caring) เขาใจความรูสึกนึกคิด และใหความสําคัญกับคณุคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย จึงเปนการดูแลทีใ่สใจกับมิติทางสุขภาพทุกๆมิติ ไดแก กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ใหมีความ

เหมาะสมลงตัว ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนเราเปนผลลัพธท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธอันละเอียดออนระหวางกาย 

ใจ สังคม และจิตวิญญาณ   ความสาํเร็จของการดูแลรักษาผูปวย จึงไมไดอยูที่ความสามารถในการรักษาโรค

ทางกายเทานัน้  หากอยูที่ความสามารถในการชวยใหผูปวยเผชิญและผานโรคตางๆไปไดอยางผาสุก  รวมทั้ง

การชวยประคับประคองจิตใจใหเปนปกติและคงไวซ่ึงศกัดิ์ศรีของความเปนมนุษย  การดูแลอยางเอื้ออาทร 

(Caring)  จึงเปนสารัตถะทีสํ่าคัญหรือเปนหวัใจของวชิาชีพพยาบาล  ดังนัน้ ผูที่จะเปนพยาบาลวชิาชีพจงึตอง

มีความเขาใจถึงปฏิสัมพนัธท้ังหมดนี ้ และจะตองเรียนรูทั้งศาสตรและศิลปะทางการพยาบาลอยางเปนระบบ

เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพและการเจ็บปวยของบุคคลแบบองครวมได  
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การนาํเอาความรูในศาสตรตางๆ  มาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับความตองการดานสุขภาพ

ของผูรับบริการแตละบุคคล โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและความเอื้ออาทร เอาใจใส  ถือไดวาเปนศิลปะใน

การดูแลบุคคล (Art of Caring)  เพราะการดูแลบุคคลเปนงานที่ตองมคีวามเขาใจชวีิต และละเอยีดออนตอ

ความเปนมนษุย  เนื่องจากในการปฏิบัติงานของพยาบาลจะตองพบกับผูปวยที่มีความแตกตางหลากหลาย

ทั้งในดานกายภาพ  ความรูสึกนึกคิด  ปฏิกิริยาตอบสนอง  ฯลฯ  ซ่ึงทาํใหมีความตองการการบําบัดรักษาที่

แตกตางกนั   การเรียนรูเพื่อใหเขาถงึมิติทีล่ะเอียดออนตอความเปนมนุษยนี้ จึงไมเพียงตองการความเขาใจ

เทานัน้  แตตองเปนการเรียนรูที่เขาไปในใจและกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน  เปยมดวยความมีเมตตากรุณา 

เห็นอกเหน็ใจ  หวงใยเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย  อันเปนศิลปะของการพยาบาลที่กอใหเกิดความอบอุนใจแก

บุคคลที่อยูในภาวะของความเจ็บปวย   ผลของการสัมผัสลึกลงไปในจติใจ จะทาํใหพยาบาลมองเห็นคุณคา

ความเปนมนษุยของผูปวย  พฤตกิรรมที่แสดงออกในการดูแล จึงเปนไปอยางมีเมตตากรุณา  มีมาตรฐานที่

เทาเทียมกนัทกุคนโดยไมเลอืกชั้นวรรณะหรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม มกีารใชคําพูด และกิริยาทาทางที่

เหมาะสม แสดงถึงการยอมรับและเคารพในความเปนบคุคลของผูปวย ทาํใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกัน และ

ชวยใหพยาบาลตอบสนองความตองการของผูปวยแตละคนไดตรงตามที่ตองการ  รวมทัง้เหน็ความสําคัญ

ของการมีปฏิสัมพันธตอกัน  ซึ่งเปนแกนสาํคัญอยางหนึง่ของปฏิบัติการพยาบาล และเปนทักษะที่พยาบาล

ทุกคนตองฝกฝนพัฒนาตนตลอดเวลาทีท่าํหนาที่ในวิชาชีพนี ้ 

ในภาวะปจจุบันที่สภาพสงัคมเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานตางๆ 

รวมทัง้เทคโนโลยีทางดานการรักษาพยาบาลที่มีความกาวหนาเปนอยางมาก  จนสามารถนาํมาพัฒนาระบบ

การใหบริการใหมีประสทิธิภาพและมีประสิทธิผลในการรักษาพยาบาลไดเปนอยางดี   อยางไรก็ตาม จากผล

การศึกษาวิจัยพบวา  ในการปฏิบัติงานของวิชาชีพพยาบาลยังมีจุดออนปรากฏอยูหลายเรื่อง ปญหาที่พบได

มากก็คือ  การปฏิบัติงานตามงานประจาํ ซ่ึงเนนที่การทาํงานดานการแพทยเปนสวนใหญ  ทําใหมีระบบการ

พยาบาลเกิดข้ึนในงานนอย (พวงรัตน บุญญานุรักษ. 2545: 37)  รวมไปถึงการใหความสําคัญกับการปฏิบัติ 

งานดานเทคนคิ หรือการดูแลเอาใจใสเครื่องมือมากกวาเอาใจใสความตองการของผูรับบริการซึ่งเปนมนุษย  

มีการปฏิบัติตอผูรับบริการเหมือนเครื่องจกัร   เวลาและทรัพยากรตางๆถูกจัดสรรใหกับการดูแลดานรางกาย

มากกวาดานความสัมพันธหรือการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ  ซ่ึงบางครั้งก็มีเสยีงติติงจาก 

ผูที่มารับการรักษาพยาบาลถึงพฤติกรรมตางๆทีพ่ยาบาลแสดงออก เชน  เฉยชา ไมทุกขรอน  มทีาทหีางเหิน  

ขาดความนุมนวล พูดจาไมไพเราะ ใชอารมณ หงุดหงิดโมโหงาย แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ  นาํเร่ืองที่ไมควร

เปดเผยของผูปวยมาพูดอยางสนุกสนาน  ไมสํารวมกิริยาเทาที่ควร  เปนตน  ซ่ึงพฤตกิรรมดังกลาว แสดงถึง

ปฏิบัติการพยาบาลที่ขาดความเอื้ออาทรหรือขาดสิ่งทีเ่ปนคุณคาสําคญัของวิชาชพี (Schattschneider.1992 

:16, Williams.1997: 2, ทิพาพนัธ ศศิธรเวชกุล. 2541: 25)   
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จากปญหาที่กลาวมานี ้ มีผูต้ังขอสังเกตวา นักศึกษาพยาบาลเมื่อแรกเริ่มเขามาสูวชิาชีพ จะมีจิต 

สํานึกที่เต็มเปยมไปดวยการเสียสละเพื่อผูอ่ืน  ไวตอความรูสึก (Sensitive)  มีความเมตตา  และตระหนักถึง

ศักดิ์ศรี คุณคาของความเปนมนษุย  แตเมื่อสําเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติหนาที่ ภาพลักษณท่ีปรากฏมักจะ

ออกมาในลกัษณะของความเย็นชา (Insensitive) ไมเอื้ออาทร และไมตอบสนองตอความตองการของผูปวย 

ซ่ึงสาเหตุอาจจะเกิดจากภาระงานหนักทีต่องเผชิญ ทาํใหเกิดความเคยชินและมุงทํางานเฉพาะหนามากกวา

การคํานงึถงึเรือ่งจิตใจที่มีความลึกซึง้ละเอยีดออน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่มีความเจริญ 

กาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหระบบของกระบวนการใหบริการทางสุขภาพมุงเนนการใช

เทคโนโลยีบาํบัดอาการของโรคมากกวาการคํานงึถงึจิตใจของผูปวย  อีกทั้งเนื้อหาของวิชาการเรียนทีห่นกัไป

ในทางวิทยาศาสตร สวนเนือ้หาทางจริยศาสตรมักจะอยูในลักษณะของการสอดแทรกมากกวาที่จะสอนอยาง

จริงจัง ประกอบกับลักษณะการทาํงานของพยาบาลไมเปดโอกาสใหคํานงึถงึหรือไตรตรองปญหาทางจริยธรรม 

ดวยเหตน้ีุความเปนศิลปะของการพยาบาลจึงดูไมเดนชดัมากเทากับบทบาทของความเปนศาสตร (สิวลี ศิริไล. 

2542:10-12. อางถงึ  Fromer,J.M.1983. Community Health Care and Nursing Process)  ซึง่สอดคลอง

กับผลการวจิัยหลายเรื่องในประเทศไทยทีศึ่กษาเกีย่วกับพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล ที่พบ 

วา มีพฤติกรรมการดูแลอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง  โดยพฤติกรรมที่ผูปวยสวนใหญตองการใหพยาบาล

ปฏิบัติก็คือ การใหความชวยเหลือทันทีเมือ่ขอรอง คําพดูปลอบใจ และการสบสายตาดวยความเปนมิตร  สวน

พฤติกรรมที่ผูปวยสวนใหญไมชอบคือ การพูดจาไมไพเราะ ตะคอก ดูถูก ไมเปนมิตร ไมใหเกียรติ ไมเสมอภาค 

แสดงทาทีไมสนใจ ไมเอาใจใส  รังเกียจ หงุดหงิด โมโหงาย  ใหการพยาบาลไมนุมนวลหรือทาํโดยไมพูดไมจา 

หยอกลอกันเอง และไมใหญาติเขามาเยีย่ม เหลานี้เปนตน   ผลการวิจัยยงัพบอีกวา ผูปวยมีการรับรูพฤติกรรม 

การดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลต่ํากวาที่พยาบาลคิด โดยเฉพาะในผูปวยสามัญ (สมคิด จันทรนวม.2539, 

ยี่สุน ใจด.ี2540, อิชยา สุวรรณกุล และ นงนุช เชาวศิลป.2542, พิรุณ รัตนวนิช.2542) นอกจากนี้ ผลการศึกษา

ยังพบวา ปญหาที่สําคัญของวิชาชีพพยาบาลในประเทศไทยก็คือ การรับภาระงานที่สูงมาก เนื่องจากพยาบาล

ตองใชเวลาสวนใหญกับงานที่ไมใชงานพยาบาลอยางแทจริง รวมไปถงึการไมเหน็คุณคาของงานที่สามารถใช

ศาสตรทางการพยาบาลไดอยางอิสระ (Care)  แตจะเหน็ความสาํคัญของงานดานการรักษา (Cure) มากกวา 

(สายใจ พัวพนัธ ใน พวงรัตน บุญญานุรักษ.บรรณาธิการ.2546:47)  จากผลการศึกษาวิจยัทีก่ลาวมานี้ แสดง

ใหเหน็วา  ความเอื้ออาทรเปนคุณลักษณะสําคัญของพยาบาลวิชาชพีที่สังคมตองการ ดังนัน้ จึงมีความจาํเปน

ที่จะตองมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพยาบาลในระบบบริการใหมีความเอื้ออาทรมากขึ้น รวมทัง้จะ 

ตองปลูกฝงใหผูที่จะเปนบัณฑิตทางการพยาบาลเหน็ถงึความสาํคัญ และมีพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร

ตอผูปวย ซ่ึงสถาบนัการศึกษาพยาบาลมบีทบาทหนาทีโ่ดยตรงในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติสอดคลองกับ

ความคาดหวงัของสังคมดังทีก่ลาวมาแลว  
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การปลูกฝงพฤติกรรมการดแูลอยางเอื้ออาทรในวิชาชีพพยาบาล  ควรเริ่มปลูกฝงตั้งแตเม่ือยังเปน

นักศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนจึงเปนสิง่สําคัญที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  เนื่องจากการ

พยาบาลเปนวชิาชีพที่ตองปฏิบัติตอเพื่อนมนุษย  การดแูลอยางเอื้ออาทรจึงควรเปนสิ่งสาํคัญที่ฝงแนนอยูใน

มิติของการปฏิบัติ  ซึ่งศิลปะในการสอนภาคปฏิบัติก็คือ  การแสดงใหนักศึกษาเห็นถึงการถายโยงทฤษฎีไปสู

การกระทําและมีเจตคติท่ีดีในการดูแลเพื่อนมนษุย ฉะนัน้ครูผูสอนจะตองสรางบรรยากาศการเรยีนรูท่ีดีและ

เปนตัวอยางในการดูแลเอื้ออาทรตอผูอ่ืน ตลอดจนมีความเอื้ออาทรตอลูกศิษยและเพื่อนรวมงาน  เพราะถา

หากขาดตนแบบและความเอื้ออาทรจากครู  นกัศึกษาอาจขาดประสบการณการดูแลที่จะสงตอใหกับผูปวย  

การคาดหวังวานักศกึษาจะเปนพยาบาลทีดี่ก็จะเปนเรื่องทีย่าก (ดรุณี รุจกรกานต.2541: 189-190)   

ภารกิจสําคัญของการศึกษาก็คือ การฝกอบรมบุคคลใหพัฒนาปญญา เกิดความรูความเขาใจใน

สภาวะของสิง่ทั้งหลาย มีเจตคติที่ดี และปฏิบัติจัดการกับส่ิงทั้งหลายตามที่ควรจะเปน   การพฒันาปญญา 

จะตองเกิดจากความรูความเขาใจที่เกิดข้ึนในตัวบุคคลเทานัน้ ผูอืน่จะนาํมายัดเยียดหรือบังคับใหรับไวไมได  

การเรียนการสอนจึงตองใชวธิีการแหงปญญา ซึ่งผูเรียนตองเปนอิสระในการใชความคิดและการสืบเสาะคน 

หาความจรงิตางๆ  โดยเฉพาะในเรื่องที่เกีย่วของกับคุณคาในทางความประพฤติปฏิบัติหรือในดานจริยธรรม   

การสอนที่จะไดผลดีนอกจากทําใหมีความรูความเขาใจแลว  จะตองทําใหเกิดความรูสึกที่เห็นถึงคุณคาและ

เห็นความสาํคญั จนมีความเลื่อมใสศรัทธาในการที่จะนําไปประพฤติ ปฏิบัติตน  ภารกิจของผูสอนหรือผูให

การศึกษาทัง้หลาย จึงเปนเพียงผูช้ีนาํหรอือํานวยโอกาสใหผูเรียนดาํเนินเขาสูปญญา ส่ิงที่ดีที่สุดที่ผูสอนที่ดี

จะทาํไดก็คือ ต้ังใจชวยเหลอื พยายามสรรหาอุบาย จัดสภาพการเรียนและกลวิธีสอนที่จะชวยใหผูเรียนเขา 

ถึงปญญาอยางไดผลดีที่สุด (พระธรรมปฎก.2544: 6-9) 

การฝกอบรมบุคคลใหพัฒนาปญญาเพือ่ใหมีชีวิตที่ดีงาม มีการคิดดีปฏิบัติดี มีอยูในหลกัธรรมทาง

พุทธศาสนา โดยพุทธธรรมแสดงหลักการวา การที่จะดาํเนนิชีวิตใหถกูตองหรือมีชีวติที่ดีงามไดนัน้ ตองมีการ

ฝกฝนพัฒนาตนซึ่งก็คือ กระบวนการของ การศึกษาหรือสิกขา ที่ตองมีการฝกฝนใหคิดเปนเพื่อชักนําไปสูการ 

มีความคิดเหน็และมีความเชื่อที่ถูกตองที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ เมื่อมีความคิดเห็นถูกตองแลว การพูด การกระทาํ 

การแสดงออกตางๆก็จะถูกตองดีงามไปดวย กระบวนการศึกษาภายในตัวบุคคลจะเริ่มตนและดําเนนิไปไดตอง

อาศัยการติดตอเกี่ยวของกบัสภาพแวดลอมภายนอกเปนสิ่งผลกัดันหรือเปนปจจัยกอตัว ถาไดรับการถายทอด 

แนะนาํจากแหลงความรูความคิดที่ดีก็จะทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ  ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิจึงมี 2 ประการคือ ปจจัย

ภายนอกหรือวิธีการแหงศรัทธา ซ่ึงเปนอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสงัคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง กัลยาณมิตร และ 

ปจจัยภายในหรือวิธีการแหงปญญา คือ การรูจักคิดพิจารณาดวยตนเอง   กระบวนการของการศึกษาภายใน

ตัวบุคคลนี้มีองคประกอบ 3 ประการคือ ศีล สมาธ ิปญญา หรือเรียกวา ไตรสิกขา หมายถงึ  การอบรมความ

ประพฤติ  ฝกฝนจิต  และ ฝกฝนปญญา  เพื่อนาํไปสูการดําเนนิชีวิตที่ดีงาม (พระธรรมปฎก. 2547: 7-18) 
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นอกจากกระบวนการทางการศึกษาเพื่อพฒันาชวีิตใหดีงามแลว พุทธธรรมยังมีคําสอนที่สามารถนํา 

ไปเชื่อมโยงสูการปฏิบัติทางการพยาบาล เพื่อชวยใหพยาบาลมีจิตใจที่มีความเมตตากรุณา เอ้ืออาทรตอผูปวย 

นั่นคือ พรหมวหิาร4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา ซึง่การที่มีพรหมวิหาร4 เปนคุณธรรมประจําใจ

จะทาํใหประพฤติปฏิบัติตนเกื้อกูลผูอ่ืนดวย สังคหวัตถ4ุ คือ ทาน ปยวาจา อัตถจรยิา และ สมานัตตา อันเปน

หมวดธรรมทีม่ีความสมัพนัธกัน เปรียบเสมือนจริยธรรมภาคปฏิบัติท่ีตองเจริญควบคูกัน เพื่อใหเกิดผลดีในการ

ชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน (ทัศนยี ทองประทีป.2545:26-55) จะเห็นไดวา พุทธธรรมมีประโยชนเปนอยางมากซึง่ผูท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพยาบาล  สามารถนําไปประยุกตใชเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการปลกูฝงคุณธรรม 

จริยธรรมใหกบันักศึกษาพยาบาล ทัง้นี้เนือ่งจากพทุธศาสนาเปนศาสนาประจาํชาตไิทย หลักพุทธธรรมจึงผสม 

ผสานอยูในแบบแผนการดาํเนนิชีวิตของคนไทยมาชานาน   คานิยมของบุคคล ไดรับอิทธิพลมาจากวฒันธรรม

ประเพณีแบบชาวพุทธ เชน การออนนอมถอมตน การมเีมตตากรุณา เปนตน พยาบาลไทยจงึควรมีความเขาใจ

ในหลักพทุธธรรม ซ่ึงจะชวยทําใหความสมัพันธระหวางพยาบาลกับผูรับบริการดีข้ึน  

สถาบันการศกึษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุทําหนาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรมานาน 

กวา 50 ป  จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคือ เพือ่ผลิตพยาบาลที่มีความรู 

ความสามารถในการใหบริการสาธารณสุขชุมชนทุกระดบั โดยมุงเนนการดูแลสุขภาพแบบองครวม หลักสูตรที่

สถาบนัการศกึษาในสังกัดใชไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยมาโดยตลอด สําหรับหลักสูตรที่

ใชอยูในปจจุบนัเปนหลักสูตรแบบบูรณาการ  ซ่ึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา

และการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยใชมโนทัศนหลกัเปนตวักําหนดเนื้อหา และใชกระบวนการทางปญญาในการ

สงเสริมการเรียนรูของนักศกึษา ปฏิสัมพนัธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการอยูบนพื้นฐานของทฤษฎกีาร

ดูแลดวยความเอื้ออาทร (สถาบันพระบรมราชชนก.2546:1,7)  การที่หลกัสูตรจะบรรลุวัตถุประสงค ไดผลผลิต

ตามความคาดหวัง ส่ิงที่เปนปจจัยสาํคัญคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะตองดําเนนิการตามแนวทาง

ของหลักสูตร  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธภิาพจึงเปนสิง่ที่มีความสําคญั เนื่องจาก

แนวคิดของการดูแลอยางเอือ้อาทรยงัมีความเปนทฤษฎหีรือเปนนามธรรมสูง 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่ไดกลาวมาในเบื้องตน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย

เพื่อพัฒนาหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตร ซึ่งผูวิจัยเห็นวา การนําหลักพุทธธรรม

มาบูรณาการเขากับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนเปนแนวทางที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย  รวมทั้ง

ยังสอดคลองกับแนวคิดการดูแลอยางเอือ้อาทรซึ่งเปนศาสตรสากลทางการพยาบาล  ผูวิจัยคาดหวงัวา ผลของ

การวิจัยในคร้ังนี ้ จะเปนประโยชนตอสถาบันการศึกษาพยาบาล ในสงักัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวง

สาธารณสุข สําหรับเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม  เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมี

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการตามความมุงหวังของหลักสูตร   
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แนวคดิในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้  มีจุดมุงหมายสาํคัญเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษา

พยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการการพยาบาล จึงไดบูรณาการปรัชญาและแนวคิด

ตามหลกัพทุธธรรมมาเปนหลักสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมกับการนําแนวคิดทฤษฎีการ 

ดูแลมนุษยอยางเอื้ออาทร (Caring Theory)  แนวคิดของหลกัสูตรแบบเอื้ออาทร (Caring Curriculum) และ 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของกลุมมนุษยนิยม (Humanism)  มาประยกุตใชในการจัดการเรียนการสอนดวย   

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของพบวา  พุทธธรรมมีหลกัการที่สัมพันธกบัการมองชวีิต

มนุษยและธรรมชาติทัง้หมด  การประยุกตหลักพทุธธรรมสูการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล จะชวย

ใหนักศกึษาพยาบาลเรียนรู และมีประสบการณจากธรรมชาติชีวิตของผูปวย  ทาํใหมีความเขาใจในความคิด 

ความเชื่อ และความตองการของผูปวย/ผูรับบริการมากขึ้นนําไปสูปฏบัิติการพยาบาลแบบองครวมที่คํานึงถึง

ปจจัยทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูรับบริการ  กระบวนการเรียนการสอนตามหลัก

พุทธธรรมมุงเนนที่การฝกฝนพัฒนาตนทัง้ทางดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา  ใหมีความรูความ เขาใจ มี

เจตคติที่ดี และเหน็คุณคาของการปฏิบัติจนมพีฤติกรรมที่เปนอุปนิสัย   นอกจากนี ้หลักพทุธธรรมยังมีความ

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีมนุษยนยิมและทฤษฎีการดแูลมนุษยอยางเอื้ออาทร ที่ใหความสําคัญกับคุณคา

และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  โดยเชื่อวา  มนุษยมีศักยภาพและมแีรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาตนเองไปสู

ความเปนมนษุยที่สมบูรณหากไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ    การจัดการเรียนการสอนที่เนนคุณคาของความ

เปนมนุษย จึงชวยใหนักศกึษาพยาบาลเขาใจผูอ่ืนและมมีนุษยสัมพนัธที่ดีตอผูปวย/ผูรับบริการ 

 

วัตถุประสงคและผลลพัธที่คาดหวังของรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน  
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมมาประยกุตใชในกิจกรรม 

การเรียนการสอน  มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงหรือสงเสริมใหนกัศึกษาพยาบาลมีคุณสมบัติของการเปนผูดูแล

สุขภาพที่เขาถงึจิตใจของบุคคล  มีความเมตตากรุณา  เอ้ืออาทร  สนใจเอาใจใสตออารมณ ความรูสึก ความ

ตองการ และเคารพในศักดิศ์รี สิทธิของผูรับบริการในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสงเสริมสุขภาพ  ปองกนัโรค  

ดูแลรักษาความเจ็บปวย และฟนฟูสภาพของบุคคลใหมดุีลยภาพในตนเอง สามารถดูแลตนเองไดตามสภาวะ 

ตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิต 

 ผลลัพธที่คาดหวัง : 
(1)  นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติในการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ 

(2)  นักศึกษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ 
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หลกัการพืน้ฐานในจัดการเรยีนการสอนของรูปแบบ 
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนการนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการใน

รายวิชาภาคปฏิบัติ กล ุมวิชาชีพทางการพยาบาล โดยจัดก ิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศกึษาพยาบาลได

เรียนรูจากการฝกฝนพัฒนาตนควบคูไปกบัการลงมือปฏิบัติจริง ในสถานการณจริง  ตามแนวคิดของ ประเวศ 

วะสี (2546: 46-47)  ทีก่ลาวไววา  ในการเรียนรูใดๆจะมมีิติทางจริยธรรมอยูในนัน้เสมอ  การเรียนการสอนจึง

ควรเชื่อมโยงบูรณาการมิติทางจริยธรรมใหเห็นความเปนไปทั้งหมดโดยไมแยกเอาจริยธรรมไปเปนวิชาๆหนึ่ง

แบบแยกสวน ซ่ึงจะทาํใหไมคอยไดผล  จากการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหหลักพทุธธรรมและแนวคิดทฤษฎี

ตางๆ ทําใหไดหลักการพืน้ฐานในจัดการเรยีนการสอนของรูปแบบดังนี ้

1)  กระบวนการเรียนการสอนมุงถายทอดแนวคิดของการดูแลอยางเอือ้อาทรและปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมในการชวยเหลือเกือ้กูลเพื่อนมนุษยใหมีสุขภาพดีทัง้ทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

2)  การปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการ 

อาศัยกระบวนการฝกฝนพฒันาตนตามหลักพุทธธรรมคือ  ไตรสิกขา  ไดแก  ศีล สมาธ ิปญญา  ซ่ึงเปนการ

ฝกฝนทั้งทางดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา  ใหเปนผูที่มีความคิดดี  จิตใจดี และมีการปฏิบติัดี   

3)  คุณธรรมสําคัญที่นาํมาใชสงเสริมใหเกดิการปฏิบัติการพยาบาลที่เอ้ืออาทรตอผูรับบริการ  คือ 

พรหมวหิาร 4  ไดแก เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา  และ  สังคหวตัถุ 4  ไดแก  ทาน ปยวาจา อัตถจริยา 

สมานัตตา  ซ่ึงเปนหลักธรรมที่ควรปฏิบัติควบคูกันในการชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน 

4)  กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนของนักศกึษาพยาบาล ดําเนนิการตามพุทธวธิีในการสอน ไดแก 

ปรยัิติ ปฏบิตัิ ปฏิเวธ คือ การไดรับฟง รับรูหลักการหรือทฤษฎี แลวนําไปลงมือปฏิบัติ และเชื่อมโยงความรู

กับการปฏิบัติดวยการสะทอนคิด จนเกิดผลลัพธคือ การมีเจตคติและพฤติกรรมที่ดี 

5)  กระบวนการเรียนรูของนกัศึกษาใหความสําคัญกับ ปจจัยภายนอก หรือ ปรโตโฆสะ คือ การ

เรียนรูจากอาจารย เพื่อน ทีม่ีความเปน กลัยาณมิตร  และ  ปจจัยภายใน หรือ โยนิโสมนสิการ คือ การคิด

พิจารณาไตรตรอง หรือการคิดสะทอนกลบัจากการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจในตนเองและผูอ่ืน 

6)  ปฏิสัมพนัธระหวางผูสอน ผูเรียน และผูรับบริการตั้งอยูบนพื้นฐานของการดูแลอยางเอื้ออาทร 

ที่ยึดหลักการดูแลเอาใจใสมนุษย และการเห็นคุณคาของมนษุย 

7)  ใชกระบวนการพยาบาลที่เนนปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม ในการบูรณาการประสบการณ

การเรียนรูอยางเปนระบบ ซ่ึงการเรียนรูจะเกิดจากการที่ไดนําหลักพทุธธรรมไปใชในกระบวนการพยาบาลและ

มีการสะทอนคิดเพื่อเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติ จนมคีวามเขาใจ ตระหนกัรู มีความสุข และเหน็คุณคาของ

การปฏิบัติ สงผลใหเกิดเจตคติท่ีดีและมีพฤติกรรมการดแูลที่เอ้ืออาทรตอผูรับบริการเสมอ 
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สาระการเรยีนการสอนของรูปแบบ  
 

 ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของรูปแบบ  นอกเหนือจากการใหความรูและหลักการใน

วิชาปฏิบัติการพยาบาลที่จะตองฝกปฏิบติัตามหลักสูตรแลว   สาระสําคัญที่อาจารยผูสอนจะตองใหความรู

เพิ่มเติมแกนักศึกษาพยาบาลมี 3 สวน คือ 
 

(1)  ความหมายและความสําคัญของการดูแลอยางเอื้ออาทรในวิชาชพีการพยาบาล  ซ่ึงมี

สาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

     การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring)  เปนปฏิสัมพนัธระหวางบุคคลตอบุคคล หรือระหวางบุคคล 

ตอสัตวและสรรพสิ่งตางๆ ทีแ่สดงออกถึงความมเีมตตากรุณา หวงใยเอาใจใส  เขาใจและเห็นใจในความทุกข

ของผูอ่ืน  จึงเปนปรากฏการณที่เปนสากลและเปนคุณธรรมที่ทาํใหมนุษยดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

และมีคุณคา  การดูแลอยางเอื้ออาทรถือเปนคุณธรรมจริยธรรมที่สําคญัของวิชาชพีพยาบาลที่มีบทบาทหนาที่

ในการดูแลผูปวยเปนงานหลกั เนื่องจากเปนสิ่งที่จะทําใหผูที่เจ็บปวยสมัผัสไดถึงคุณคาของการบริการที่มีหวัใจ

ของความเปนมนุษย   สัมพนัธภาพที่ดี สัมผัสที่น่ิมนวล วาจาที่สุภาพไพเราะ จริงใจ และใหเกยีรติ จะสงผลให

ผูปวยมีความอบอุนใจ ปลอดภัย เชื่อถือไววางใจในการรักษาพยาบาลและมีกําลงัใจที่จะตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ 

เพื่อการฟนหายจากโรคและการฟนฟูสุขภาพใหเปนปกติ ในขณะเดียวกันพยาบาลก็ไดเรียนรูท่ีจะเปนผูใหหรือ

เปนผูทีท่าํอะไรใหผูอ่ืนกอนดวยใจ ทําใหมีความปติ รูสึกมีคุณคา และมีความสุขอยางลกึซึ้ง ซ่ึงจะเปนแรงเสริม

ใหมีพลงักายพลังใจในการดูแลเอาใจใสผูปวยใหมีคุณภาพยิง่ขึ้น   
  

(2)  การฝกฝนพฒันาตนเพื่อการเปนพยาบาลที่เอ้ืออาทรดวยหลักธรรมไตรสิกขา   มีสาระ 

สําคัญโดยสรุปดังนี ้  

 การพยาบาล เปนงานที่ตองปฏิบัติกับคนที่มีชีวิตจิตใจที่มีความเจ็บไขไดปวย หรืออยูในภาวะที่

มีความแปรปรวนทัง้รางกายและจิตใจซึ่งกอใหเกิดความทุกข  พยาบาลจึงเปนผูที่อยูบนวิถีแหงการปฏิบัติธรรม 

เนื่องจากตองเปนผูท่ีเอ้ือเฟอ เอ้ืออาทรตอความทุกขของผูอ่ืน ดังนัน้ หากพยาบาลขาดความเขาใจในธรรมชาติ

ของชีวิตมนษุย ขาดความเขาใจในงานทีท่ํา ขาดความเขาใจในผูทีเ่จบ็ปวย และ ขาดความเขาใจในตนเอง กจ็ะ

ทําใหงานดาํเนินไปโดยไมราบรื่น เกิดปญหาในตนเอง ทําใหไมมีความสุขในการทํางานในวิชาชพี  

 ปจจัยที่จะชวยใหพยาบาลทําหนาที่ใหไดผลดี แบบที่เรยีกวา“งานก็ไดผลตัวคนก็เปนสุข” จึงเกิด

จากการฝกฝนพัฒนาตนใหเปนผูทีม่ีปญญารูเทาทนัโลกและชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และ เปนผูที่ควรแกงาน 

ซ่ึงหลกัพทุธธรรม ไตรสิกขา มีหลกัการและแนวทางการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้เพราะ ไตรสิกขาเปนหลักธรรมแหง

การศึกษาหรือการพัฒนาชีวติมนุษยอยางเปนองครวม คือ การพัฒนากาย (การกระทําหรือพฤติกรรม)  พัฒนา

ใจ (จิตใจ) และ พฒันาปญญา (ความรูความเขาใจ)  ผูที่มีการพัฒนาแลวจึงเปนผูทีคิ่ดดี จิตใจดี และปฏิบัติดี  
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กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา มหีลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก  ศีล สมาธิ 

และปญญา  ซึ่งการพัฒนาทั้ง 3 ดานนี ้จะดําเนนิประสานควบคูกันไปตลอดเวลาและสงผลตอกนั ดังตอไปนี ้  

 ศีล   เปนการฝกฝนพัฒนาตนดานพฤติกรรมใหมีความดีงาม เกื้อกูลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

ที่แสดงออกดวยการกระทาํทางกายวาจาที่มีความสุจริตเปนปกติ   ซึง่ก็คือ การฝกฝนตนเองใหมรีะเบียบวนิัย 

เพื่อควบคุมความประพฤตหิรือการกระทาํของตนใหเหมาะสม ไมเบยีดเบียนสรางความเดือดรอนใหกบัตนเอง

และสังคม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดดี เอื้ออํานวยแกการมีชีวิตที่ดีงามรวมกัน   

สมาธ ิ เปนการฝกฝนพัฒนาตนดานจิตใจหรือเจตจํานง  ซ่ึงก็คือ การพัฒนายกระดบัคุณสมบัติ

ในดานตางๆของจิตใจ  ไดแก  ดานความสามารถ คือ การควบคุมความนึกคิดใหอยูในสภาพที่ม่ันคง มีจิตใจที่

แนวแน มีสติต้ังม่ันในสิ่งที่กาํหนด ไมฟุงซานวอกแวกสายไปมา ดานคณุภาพ คือ การมีคุณธรรมหรือการมีจิตที่

ดีงาม และ ดานสุขภาพของจิต คือ การมคีวามสุขทางจติใจ หรือการมีจิตที่เบิกบาน ผองใส ไมเครียด ไมขุนมวั 

จิตที่มีคุณสมบัติเหลานี้จะอยูในสภาพที่สงบ ปลอดโปรง พรอมสําหรับการใชงาน ทําใหมองเหน็สิ่งตางๆไดตาม

ความเปนจริง ซ่ึงเปนพืน้ฐานของการพฒันาทางปญญาอยางไดผลดีทีสุ่ด 

ปญญา  เปนการฝกฝนพัฒนาตนดานปญญา หรือการมีความรูทีถู่กตองตรงตามความเปนจริง  

ซ่ึงก็คือ การพฒันาดานความรู ความเขาใจ เจตคติ คานยิมใหถูกตองดวยการไตรตรองมองดู พินจิพิเคราะหจน

รูจักและเขาใจสิ่งตางๆตามความเปนจริง ไมยึดติด รูเทาทันธรรมดาของโลกและชวีิต  โดยมองเหน็เหตุและผล 

กระทาํการตางๆดวยสติ รูจักวางใจ วางทาทีปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดถูกตองเหมาะสม  ปญญา ทาํใหมีจิตใจที่

กวางขึ้น รูจักที่จะรัก รูจักการให และยอมรับความหลากหลายทางความคิด อันเปนผลจากอัตตาที่ลดลง นาํไป 

สูความตั้งใจทีจ่ะทาํประโยชนเพื่อผูอืน่ และดํารงชีวิตเพือ่ใหเกิดคุณคาแกสังคมอยางแทจริง  
 

(3)  พรหมวหิาร 4  และ สังคหวัตถุ 4  หลักธรรมเพื่อการปฏบิติัการพยาบาลดวยความเอื้อ
อาทร  มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

มนุษยในยามที่ประสบกับความเจ็บปวยยอมทําใหเกิดความทุกข ทอแทส้ินหวงั แตเมื่อไดสัมผัส 

กับความเอื้ออาทรของเพื่อนมนุษยดวยกัน  โดยเฉพาะผูท่ีใหการดูแลเยียวยา ประคับประคองใหหายจากความ

ปวยไข ยอมทาํใหเกิดความอบอุนใจ มพีลงัใจ และซาบซึ้งในคุณธรรมของผูที่ใหการดูแลเปนอยางยิ่ง ดังนัน้ผูท่ี 

อยูในวิชาชพีพยาบาล จึงตองไดรับการอบรมปลูกฝงใหเปนผูที่มีความเอื้ออาทรตอคนเจ็บปวยจนเปนคุณธรรม

ประจําใจตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในวชิาชพี   พทุธศาสนามหีลักธรรมที่เปนพืน้ฐานของคุณธรรม จริยธรรมเกีย่ว 

กับความเอื้ออาทรและการชวยเหลือสงเคราะหผูอ่ืน ไดแก พรหมวหิาร4 และ สังคหวัตถุ 4  ซึ่งเปนหลกัธรรมที่

สงเสริมซ่ึงกันและกันหรือพงึปฏิบัติคูกัน  หากพยาบาลไดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจะเปนการฝกฝนพัฒนาตน

ทางดานจิตใจที่กอใหเกิดประโยชนสุขทัง้ตอตนเองและผูอ่ืน  หลักธรรมดังกลาวมหีลกัปฏิบัติคือ 
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 พรหมวหิาร 4  หรือหลักธรรมที่ทาํใหมีความเอื้ออาทรตอผูอ่ืน ประกอบดวย 

เมตตา คือ ความเปนมิตรหรือการมีไมตรีจิต ปรารถนาอยากใหผูอ่ืนมีความสุข จึงเปนคุณธรรม 

พื้นฐานที่ชวยพัฒนาจิตใจใหเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน พยาบาลที่มีจิตเมตตาจะแสดงออกทางกายวาจา อยางออนโยน 

นุมนวล มีน้าํใจไมตรี ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ ไมหงุดหงิดโมโห ในขณะที่ใหบริการแกผูปวยและญาติ  

กรุณา คือ  ความสงสาร เหน็อกเห็นใจเมือ่เห็นผูอืน่เดือดรอนและตองการชวยเหลือใหพนทกุข  

อาชีพพยาบาลตองใชความกรุณาเปนอยางมากโดยมีเมตตาเปนพื้นฐาน  เมื่อพบผูปวยที่มีความทุกขทรมาน

จากการเจ็บปวย  พยาบาลที่มีจิตกรุณาจะกระตือรือรน เอาใจใส และเต็มใจชวยเหลอื เพื่อบรรเทาอาการและ

ความไมสุขสบายใหกับผูปวย  

มุทิตา คือ  ความรูสึกยินดีเม่ือเหน็ผูอ่ืนประสบความสุข ความสาํเร็จหรือทําในสิง่ทีถ่กูตองดีงาม 

การแสดงออกถึงมทุิตาจิตของพยาบาลในการปฏิบัติหนาที ่คือ การชื่นชมยินดีเมื่อเหน็ผูปวยมีอาการดีข้ึน หรือ

หายจากโรคภัยไขเจ็บไดกลับไปใชชีวิตกับครอบครัวตามปกติ รวมทั้งการใหกาํลังใจ สงเสริมสนับสนุนใหผูปวย

ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองและฟนฟูสุขภาพเพื่อใหหายจากการเจ็บปวยอีกดวย  

อุเบกขา คือ การวางใจเปนกลาง ใหความเสมอภาคกบัทุกคนโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง มองตาม

ความเปนจริงตอการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือรายตามเหตุปจจัย   พยาบาลที่มีอุเบกขา จะดูแลเอาใจใสผูปวย

อยางเสมอภาคกันโดยไมเลอืกปฏิบัติ และเมื่อไดปฏิบัติหนาทีโ่ดยใชความรูความสามารถอยางเตม็ที่แลว ไมวา 

ผลเปนอยางไรก็สามารถทาํใจใหเขาใจ ยอมรับและประคับประคองจิตใจใหม่ันคง ไมดีใจหรือเสียใจมากเกินไป  

สังคหวัตถุ 4   เปนหลกัธรรมในการชวยเหลือหรือสงเคราะหผูอ่ืน  ประกอบดวย 

ทาน หรือ  การเอื้อเฟอแบงปน  คือ  การให การเสยีสละ เอ้ือเฟอแบงปนในสิ่งที่ตนมี เพื่อเปน

ประโยชนตอผูอ่ืน อาจจะเปนการใหส่ิงของเงนิทอง ใหเวลา ใหความรูความเขาใจ หรือใหอภัย  โดยไมหวงัผล 

ตอบแทนใดๆ  ในการปฏิบัติงาน  พยาบาลสามารถเอื้อเฟอแบงปนใหกับผูปวยไดตลอดเวลา ดวยการเอาใจใส

รับฟงปญหา ใหเวลา ใหการชวยเหลือ ใหคําแนะนํา รวมทั้งใหกาํลังใจในการตอสูกบัโรคภัยไขเจ็บแกผูปวย  

ปยวาจา หรือ การมีวาจาอนัไพเราะ  คือ การรูจักพูดจาดวยถอยคําสุภาพ ไพเราะ พูดในส่ิงที ่

เปนประโยชนและมีเหตุผล  ซ่ึงพยาบาลตองใชวาจาในการติดตอส่ือสารกับผูปวยและญาติอยูเสมอ เพื่อทราบ

ปญหาและใหการดูแลชวยเหลือไดถูกตอง  นอกจากนี ้การมีปยวาจาทีแ่สดงถึงความหวงใย เอ้ืออาทร เห็นอก

เห็นใจ ยงัมีผลทําใหผูปวยอบอุนใจ และมีกําลังใจในการตอสูกับโรคภัยไขเจ็บอีกดวย  

อัตถจริยา หรือ การสงเคราะหประชาชน  คือ  การทําตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืนและสังคม 

ดวยการทําตนใหมีคุณคา ทาํคุณงามความดี หรือชวยเหลือสงเคราะหใหผูอืน่ไดรับประโยชนสุข  ซ่ึงพยาบาล

สามารถกระทาํตนใหเปนประโยชนตอผูปวยและญาติไดตลอดเวลา  ต้ังแตการดูแลชวยเหลือในการทํากิจวัตร

ประจําวนั ไปจนถงึการอนุเคราะห สงเคราะหในดานตางๆ เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ  



 246 

สมานัตตตา หรือ  การวางตนเหมาะสม   คือ  การวางตนเสมอตนเสมอปลายตอบคุคลตางๆ 

โดยไมเลือกทีรั่กมักที่ชัง ไมดูถูกเหยียดหยามหรือยกตนขมทาน เคารพในความเปนบุคคลและออนนอมตอผูอ่ืน  

ในการปฏิบัติการพยาบาล การวางตนเหมาะสมเปนจรยิธรรมที่มีความจําเปนเปนอยางยิ่ง โดยพยาบาลตองให

การดูแลผูปวยทุกรายอยางเทาเทียมกนั  ไมเลือกปฏิบัติตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  เคารพในสิทธิและ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูปวย  รวมไปถึงการไมเพิกเฉยตอหนาที่และความรับผิดชอบของตน  
 

              สาระสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังที่ไดกลาวมานี้ จะชวยในการฝกฝนพัฒนาตนของ

นักศึกษาพยาบาล ใหเปนผูท่ีเขาใจความคิด ความเชื่อ และความตองการของผูอ่ืน  นําไปสูการมีพฤติกรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูปวย/ผูรับบริการ   สําหรับรายละเอียดของเนือ้หาทั้ง 3 สวน จะมีอยูในเอกสารประกอบ 

การเรียนการสอน และในสวนที่ตองฝกฝนปฏิบัติตนจะอยูในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

กระบวนการเรียนการสอนของรปูแบบ 
  

กระบวนการเรยีนการสอนของรูปแบบ ประกอบไปดวย 2 สวนหลักคือ  

1)  การนาํเขาสูกระบวนการเรียนการสอน  หรือ  “การสรางศรทัธา  นําพาใหคิด” 

       เปนการเตรียมผูเรียนและผูสอนกอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอน  ประกอบดวยกิจกรรม

สําคัญ 2 ประการคือ  

 1.1  การชี้แจง  เกี่ยวกับแนวคิด หลกัการ วัตถุประสงค สาระสําคัญ กระบวนการเรียนการสอน 

และการประเมินผล  เพื่อใหเห็นความสาํคญัและเขาใจในแนวทางของรูปแบบการจัดเรียนการสอนทีพ่ัฒนาขึน้   

 1.2  การสรางความสัมพนัธ  ระหวางอาจารยกับนกัศึกษาพยาบาล เพื่อสรางบรรยากาศของ

ความเปนกัลยาณมิตรระหวางครูกับศิษย ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกที่จะชกันําใหนักศึกษาใชปจจัยภายในหรือการ

รูจักคิดพิจารณาจนเกิดสัมมาทิฏฐิคือ การเห็นชอบ การมีจิตสํานกึที่ดี มีแรงจูงใจที่จะฝกฝนพัฒนาตนและเขาสู

กระบวนการเรยีนการสอนดวยความตั้งใจ เพื่อใหเปนผูที่มีเจตคติและมีพฤติกรรมทีดี่งาม 

2)  กระบวนการเรยีนการสอน  ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลกัคือ               

      2.1  ขัน้ปริยัติ หรือ “การใหความรูควบคูหลักธรรม”   เปนการใหความรู ความเขาใจในหลกั 

พุทธธรรม ไดแก  ไตรสิกขา พรหมวหิาร4 และ สังคหวัตถุ 4  ซ่ึงเปนหลักธรรมสําคญัที่ไดนํามาประยุกตใชเพื่อ

การปลูกฝงและสงเสริมใหนกัศึกษาเปนพยาบาลที่เอ้ืออาทร ควบคูไปกับการใหความรูทางวิชาการพยาบาลที่

จะตองนาํไปปฏิบัติในการดูแลผูปวย/ผูรับบริการ   การใหความรูควบคูหลักธรรมในขณะที่มีการฝกปฏิบัติการ

พยาบาล จะทาํใหนักศึกษาสามารถบูรณาการธรรมะไปสูการปฏิบัติไดจริง  รวมทัง้ยังสามารถเห็นผลของการ

นําไปปฏิบัตินัน้ไดกระจางชดัยิ่งขึ้น 
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2.2  ขั้นปฏบิติั หรือ “การนอมนาํไปสูการปฏบิัต”ิ  เปนการนาํความรูที่ไดเรียนรูจากขั้นปริยัติ

ไปสูการลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมหลกัที่สําคัญ 2 ประการคือ   

     2.2.1  การฝกฝนพฒันาตนในชวีิตประจําวนัดวยหลักธรรมไตรสิกขา   ประกอบดวย

การฝกฝนพัฒนาตนใน 3 ดานคือ  

                   ศีล  หรือ  “กํากบัพฤติกรรม  สํารวมกาย วาจา”   เปนการฝกฝนพัฒนาตนใน ดาน

พฤติกรรม ใหเปนผูทีม่ีวิถชีีวติที่ถูกตอง ดีงามทัง้ทางกาย วาจา  ดวยการฝกตนเองเกีย่วกับกิจกรรมพื้นฐานใน

ชีวิตประจําวันใหมีระเบียบวินัย รูหนาที ่มีความรับผิดชอบ  และควบคุมกํากับการกระทาํของตนใหเหมาะสม 

ไมเบียดเบียนสรางความเดอืดรอนใหกับตนเองและผูอืน่  ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทของสงัคม อยูรวมกับ

ผูอ่ืนดวยดีมีความเกื้อกูลกัน   

              สมาธิ  หรือ “มีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม”   เปนการฝกฝนพัฒนาตนใน

ดานจิตใจ ใหมีสติต้ังมั่น  แนวแนอยูกับส่ิงทีก่ําหนด ไมฟุงซานหวัน่ไหว  มีความสงบเย็น เบิกบาน แจมใส และ

มีความดงีามดวยคุณธรรม เพื่อใหจิตใจทีม่ีความพรอมสําหรับการใชงานทางปญญาคือ  คิดพิจารณาสิ่งตางๆ

ในการดําเนนิชีวิตประจําวันใหถูกตอง ไดผลดี รวมทัง้มีความพรอมทีจ่ะมอบความรัก ความปรารถนาดีตอผูอ่ืน 

 ปญญา  หรือ  “ไตรตรอง มองเหตุผล  รูจักตน รูจักคน รูจักงาน”   เปนการฝกฝน 

พัฒนาตนใน ดานสติปญญา ใหมีความรู ความเขาใจตอส่ิงทัง้หลายตามความเปนจริง  ดวยการคิดไตรตรอง 

มองที่เหตุและผล   มองตนหรือพิจารณาตนเพื่อใหเขาใจตัวเองและผูอ่ืน จนสามารถหลุดพนจากความยึดติด

ถือมั่น ละคลายความเหน็แกตัว และกระทาํการตางๆที่เกิดประโยชนตอเพื่อนมนุษยและสังคม  
     2.2.2  การนาํคุณธรรมลํ้าคา พรหมวหิาร4  และ สังคหวัตถุ 4  ไปใชในการดูแลผูปวย 

เปนการนาํหลกัธรรมที่ไดจากเรียนรู คือ  พรหมวิหาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 ซ่ึงถือเปนคุณธรรมสําคัญของวิชาชพี

พยาบาล ไปใชในการปฏิบติัการพยาบาลทุกข้ันตอนตามกระบวนการพยาบาล ไดแก  การประเมินปญหา  การ

วางแผน  การปฏิบัติการ  และ การประเมนิผล  เพื่อใหเกิดการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูปวย/ผูรับบริการ 

     2.3  ขัน้ปฏิเวธ หรือ  “กระจางชัดดวยการสะทอนคิด”   เปนการเชื่อมโยงความรูดวยการคิด

สะทอนกลับ จากสิ่งที่ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติ (Reflective Practice) ดวยตนเอง   ซ่ึงหมายถงึ  การเรียนรูใน

หลักธรรมแลวนอมนาํไปสูการปฏิบัติดวยการฝกฝนพัฒนาตนและนาํหลักธรรมไปใชในการปฏิบติัการพยาบาล 

การสะทอนคดิเปนกระบวนการทางปญญาที่จะทาํใหเกดิการรูชัด รูแจงในผลของการปฏิบัติ นําไปสูการหาแนว 

ทางแกปญหาและการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน   กระบวนการของการสะทอนคิดม ี5 ข้ันตอน ไดแก  การบรรยาย

ความรูสึกและประสบการณ  การแลกเปลีย่นประสบการณ   การประเมินและวเิคราะหประสบการณ   การสรุป

แนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา  และ การวางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนาํไปใช 
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บทบาทอาจารย  
 

การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลกัพทุธธรรมเพือ่ปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร

ของนักศึกษาพยาบาล   ผูทีม่ีบทบาทสาํคัญที่สุดที่จะทําใหวัตถุประสงคของการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จก็

คือ อาจารยท่ีทําหนาที่ดูแลนักศึกษาในขณะที่ฝกปฏิบติังาน  เนื่องจากประสบการณที่ดีจากการมีสัมพนัธภาพ

ที่เอ้ืออาทร (Caring Interaction) ระหวางครูกับศิษยในกระบวนการเรยีนการสอน จะสงเสริมใหนกัศึกษาเกิด

ความปรารถนาที่จะใหการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการอีกทอดหนึ่ง  ดังนัน้ อาจารยจึงควรมบีทบาทดังนี ้

1)  เปนกัลยาณมิตร (Good Friend) คือ  การเปนแหลงความรู หรือเปนเสียงแหงความถูกตองดีงาม

ที่คอยบอกกลาวชี้แจง แนะนํา ส่ังสอน ชวยเหลือ และเปนตัวอยางที่ดีที่ชักนําใหศิษยเกิดสัมมาทฎิฐิคือ คิดชอบ 

เห็นชอบ นําไปสูการประพฤติปฏิบัติตนดวยความถกูตองดีงาม  ซ่ึงในการฝกปฏิบัติการพยาบาล อาจารยท่ีเปน

กัลยาณมิตรตอนักศึกษาจะแสดงออกดวยการมีไมตรีจติ ยิ้มแยมแจมใส ทักทายใหความสนใจ หวงใยเอาใจใส 

ในทุกขสุข เขาใจ เหน็อกเห็นใจ และใหคําแนะนําชวยเหลอืเม่ือมีปญหา  สัมพันธภาพที่เอ้ืออาทรดังกลาวจะทาํ

ใหนักศกึษารูสึกอบอุนใจ เชื่อมั่นในตนเองและวิชาชีพ  สามารถใหการดูแลอยางเอือ้อาทรตอบุคคลอื่นๆได 

2)  เปนแบบอยางที่ดี (Role Model) คือ  การแสดงออกถงึการเปนตัวอยางที่ดีในเชิงวิชาชพีหรือเปน

พยาบาลตนแบบ (Nurse Model) ทีท่ําใหนักศึกษารูสึกศรัทธาอยากประพฤติปฏิบติัตาม ดังนั้น ถาอาจารยเปน

ผูที่มีความสามารถเชงิวิชาชพีคือ มีความรู และทักษะทางการพยาบาลเปนอยางดี  รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่อบอุน 

ออนโยน เอ้ืออาทรตอผูปวยในขณะที่ปฏบิัติการพยาบาลรวมกนั ยอมเปนแบบอยางที่ดีที่มีอิทธพิลตอนักศึกษา

มากที่สุด เพราะเปนประสบการณตรงที่สามารถเรยีนรูไดทันที ดังคาํกลาวที่วา “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” 

3)  เปนผูใหคําแนะนําปรึกษา (Counselor)  เมื่อนกัศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาคบัของใจทั้งในเรื่อง

การเรียนและเรื่องสวนตวั  อาจารยจะใหเวลา พรอมที่จะรับฟงปญหา ใหคําปรึกษา ช้ีแนะ เพื่อชวยใหนกัศึกษา

มีความมั่นคงอบอุนทางจิตใจ และหาวิธีแกไขปญหาไดดวยตนเอง 

4)  เปนผูสนับสนุนและเสริมแรง (Supporter)  คือ  เปนผูกระตุน สนับสนุนใหนกัศึกษาไดศึกษาและ

ลงมือปฏิบัติกจิกรรมตางๆในการฝกฝนพฒันาตนและนาํหลักธรรมไปใชในการปฏิบติัการพยาบาล  เสริมสราง

บรรยากาศของการเรียนการสอนที่มีความเอื้ออาทรตอกนั  รวมทั้งเสรมิแรงดวยการชมเชย และใหกําลังใจแก

นักศึกษาอยูเสมอ เพื่อใหมีเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่เอ้ืออาทรตอผูปวย 

5)  เปนผูประเมินผลและใหขอมูลยอนกลบั (Evaluator and Reflector)  คือ  การทาํหนาที่ประเมิน 

เจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษาในการปฏิบัติการพยาบาล หลังจากทีไ่ดเรียนรู และ 

ฝกฝนพัฒนาตนตามแนวทางของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งใหขอมูลยอนกลับแกนกัศึกษา เพื่อ 

ใหมีการแกไขปรับปรุงตนในสวนที่ยงับกพรองอยูใหดียิง่ข้ึน 
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บทบาทของผูเรียน  
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหเกิดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูปวยนี้  เปน

การสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงเปนเร่ืองของการพัฒนาจิตใจและสติปญญาเพื่อนําพา

ใหเกิดการพฒันาพฤติกรรมที่ดีงาม จึงตองอาศัยความตั้งใจและการฝกฝนพัฒนาตนเปนสิง่สําคญั บทบาทของ

ผูเรียนจงึควรปฏิบัติดังนี้    

1) ศึกษาคูมือประกอบการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค 

สาระการเรียนการสอน และแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบ  

2)  เปนผูที่ต้ังใจจะสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง  โดยยึดหลกั “เปดใจ เปดเผย เปดโอกาส” 

ดังตอไปนี้            

 “เปดใจ” คือ  เปนผูท่ีต้ังใจมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง โดยเปดใจกวางเพือ่เรียนรูและรับเอาหลกัธรรม

ตางๆมาปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั เพื่อใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในตนเอง 

  “เปดเผย” คือ  เมื่อตั้งใจจะประพฤติปฏบัิติตนตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม  แตไมสามารถปฏิบติัได 

ก็ใหยอมรับวา ตนเองยังมีขอบกพรอง เพือ่ที่จะไดแกไขปรับปรุงใหเกดิผลสําเร็จตามที่ต้ังใจไว 

  “เปดโอกาส” คือ  ปวารณาตนใหสามารถยอมรับคําเตือนหรือความคดิเห็นของผูอ่ืน ดวยการรับฟง

แลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณ  แลวนาํมาสองสะทอนพิจารณาตนเองเพื่อการปรับปรุงแกไข 

3)  เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง   เม่ือมีความตั้งใจมั่นที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง

ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ  การฝกปฏิบัติใหรูแจงเห็นจริง ไมใชรูแคเพียงทฤษฎีหรือรูในหลักธรรมเทานัน้  เชน  การฝก

ระงับใจ ลด ละ เลิกสิง่ที่ไมดีตางๆ หรือการฝกใจใหมีสมาธิ มีความเมตตากรุณา เปนตน  การฝกปฏิบัตินับเปน

การสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในระดับสูง เพราะการปฏิบัติเทานั้นที่จะทําใหรูได เห็นไดอยางแทจริง 

4)  เปนผูที่มีวนิัย  มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน  ดวยการเตรียมตนใหพรอม  กระตือรือรน 

ใฝรูใฝเรียน  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย  รวมทาํกจิกรรม  รวมแสดงความคิดเห็น  ตลอดจนแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับเพื่อนและอาจารย 

5)  เปนกัลยาณมิตร  ดวยการสรางบรรยากาศที่อบอุน เปนมิตรในระหวางเพื่อน  มีการเรียนรูซ่ึงกัน

และกัน  เขาใจและคํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล  มนี้ําใจ ใหความชวยเหลือเอ้ืออาทรกนั  สนับสนุนให

กําลังใจกัน  การมีเพื่อนรวมแนวทางจะชวยสงเสริมใหการฝกฝนพัฒนาตนสําเร็จไดงายขึ้น  

6)  ประเมินเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของตนเอง ในระหวางที่ฝกปฏิบัติใหการ

พยาบาลตอผูปวยตามความเปนจริง  พรอมทั้งยอมรับการประเมนิของผูอ่ืน และนาํผลการประเมินไปปรับปรุง

พัฒนาตนเอง 
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แนวทางการประเมินผลของรูปแบบ  
 

การประเมนิผลร ูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาขึ้นนี ้ แบงเปน 2 สวนคือ 

(1)  ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  เปนการประเมินวา  รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนมีประสทิธิผลตอการปลูกฝงใหนักศึกษาพยาบาลมีเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรมากนอยเพียงใด ซ่ึงประเมินไดดังนี ้

1. น ักศึกษาพยาบาลประเมนิเจตคติและพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของตนเองตามความ

เปนจริง กอนและหลังการเรยีนการสอน โดยใชแบบประเมินเจตคติและแบบประเมนิพฤติกรรมการดูแลอยาง

เอ้ืออาทรท่ี ผูวจัิยสรางขึน้ 

2. อาจารยพยาบาลประเมนิพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของน ักศึกษาพยาบาล กอนและ

หลังการเรียนการสอนจากการสังเกตพฤตกิรรมในระหวางการฝกปฏบิัติงาน โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการ

ดูแลอยางเอื้ออาทรที ่ผูวิจัยสรางขึ้น 

3. ผูวิจัยสัมภาษณความคิดเห็นของผูปวย / ผูรับบริการ ท่ีไดรับการดูแลจากน ักศึกษาพยาบาล

เกี่ยวกับพฤตกิรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของน ักศึกษาพยาบาล เพือ่เปนขอมูลประกอบการวิเคราะห

ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

(2)  ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน   เปนการประเมนิความคิดเห็น

ของน ักศึกษาพยาบาล และอาจารยพยาบาล เกีย่วกับความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวามี
มากนอยเพียงใด มีอุปสรรคและขอเสนอแนะอยางไร เพือ่ใหการจัดการเรียนการสอนมีความสมบรูณมากขึ้น 

โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจท่ี ผูวิจัยสรางขึ้น 

 การประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ จะไมนําไปรวมกบัคะแนนการ
ฝกปฏิบัติงานตามปกติของนักศึกษา  การประเมินจงึไมมีผลตอคะแนน  แตจัดทาํข้ึนเพื่อใหทราบถึง

ประสิทธิผลความพึงพอใจ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ   ดังนัน้ ในการประเมินแตละครั้ง จึงขอให

อาจารยและนกัศึกษาประเมนิตามความเปนจริงทุกครั้ง 
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หนวยการเรยีนรูที่ 1  สรางศรทัธา..นาํพาใหคิด 
 (การนาํเขาสูกระบวนการเรยีนการสอน) 

 
 

แนวคิด 
 

กอนที่จะเขาสูกระบวนการพฒันาบุคคลหรือพัฒนาพฤตกิรรมมนุษยตามหลกัพทุธธรรม

นั้น จะ ตองมกีารเตรียมความพรอมทางดานความคิดความเชื่อที่ถกูตองที่เรียกวา สัมมาทิฎฐิ ใหเกิด

ข้ึนกับบุคคลเปนขั้นตอนแรก  เนื่องจากความคิดความเชื่อที่ถูกตองเปนปญญาในระดับหนึง่  ซึ่งเปน

พื้นฐานสาํคัญหรือเปนจุดเริม่ตนที่จะนาํบคุคลไปสูการฝกฝนพัฒนาตนในขั้นตอไปใหประสบ

ผลสําเร็จ ข้ันตอนแรกจึงเปนการ เตรียมหรือนําผูเรียนเขาสูกระบวนการเรียนการสอน โดยอาศัย

ปจจัยภายนอกคือ กัลยาณมิตร เปนผูชกันํา ใหผูเรียนเกิดความรูสึกศรัทธา จนมีปจจัยภายในคือ 

รูจักคิดพิจารณาดวยตนเอง เกิดแรงจงูใจ และมีความพรอมที่จะเขาสูกระแสของการพัฒนาหรือ

กระบวนการฝกฝนพัฒนาตน  
 

วัตถุประสงคการเรยีนการสอน       
 

1.  เพื่อเตรียมนักศึกษาใหมคีวามรูความเขาใจและมีความพรอมสําหรับการเรียนรูตาม

แนวทาง 

ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2.  เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีและเกิดแรงจูงใจที่จะฝกฝนพัฒนาตนตามแนวทางของ

รูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอน 

3.  เพื่อสงเสรมิใหเกิดสัมพนัธภาพที่ดีและการเปนกัลยาณมิตรตอกันระหวางอาจารยนิเทศกับ 

นักศึกษา และระหวางนักศึกษาดวยกัน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน     
   

ประกอบดวยกิจกรรมการเรยีนการสอน  2  กิจกรรมคือ 

กิจกรรมที ่1    เรียนรูอยางเขาใจ : เปดใจ เปดเผย เปดโอกาส 

กิจกรรมที ่2   สัมพันธภาพทีเ่อื้ออาทร 
 

ระยะเวลาดาํเนินกิจกรรม        3  ชั่วโมง 
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กิจกรรมที่ 1    
 เรียนรูอยางเขาใจ : เปดใจ  เปดเผย  เปดโอกาส 

 
แนวคิด 

 

กระบวนการเรยีนการสอนเพือ่ปลูกฝงใหนกัศึกษาพยาบาลเปนผูที่มีความเอื้ออาทรจะดําเนนิไป

ไดอยางกาวหนา  ในขัน้ตนจะตองมีการเตรียมนักศึกษากอนที่จะเขาสูกระบวนการเรียนการสอนใหมีความ

เขาใจในแนวทาง มีความศรัทธา เหน็ดีเหน็ชอบ และ เกดิแรงจูงใจที่จะศึกษาปฏิบัติดวยความตระหนกัรูใน

คุณคาของการปฏิบัตินั้น  อาจารยจงึมีบทบาทเปนกัลยาณมิตรของศิษยที่จะตองทาํหนาที่เปนผูบอกกลาว

ชี้แจงใหเขาใจ  ไปจนถึงใหคําแนะนํา ชวยเหลือ หวงใย เอาใจใส สงเสริม สนับสนุน  และเปนแบบอยางที่ดี

ตลอดกระบวนการเรียนการสอน นัน่คือ ทําหนาที ่ ชี้ใหชัด  สงเสริมใหปฏิบัติ และ สัมผัสผลไดดวยปญญา  

สําหรับบทบาทหนาที่ของนกัศึกษาจะตองเริ่มตนจากการเปนผูที่  เปดใจ เปดเผย เปดโอกาส  ซึ่งหมายถงึ

การเปดใจกวางเพื่อการเรียนรู  ยอมรับในขอบกพรองของตน  และพรอมที่จะแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน เมื่อเขา

สูกระบวนการเรียนการสอนก็จะตองเปนผูที่ เรียนรูอยางเขาใจ นาํไปปฏิบัติ และ สัมผัสผลภายใน  ผลของ 

การเรียนรูและฝกฝนพัฒนาตนจะนาํไปสูการเปนผูที่มพีฤติกรรมเอื้ออาทรตอผูปวยและผูที่อยูรอบขางเสมอ 
 

วัตถุประสงคการเรยีนการสอน     เมื่อจบกิจกรรมการเรียนการสอนนี ้นกัศึกษา   
 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ  แนวทางการดําเนินการเรียนการสอน และ

การประเมนิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี ้

2. ตระหนักถงึคุณคาของการดูแลอยางเอือ้อาทรในวิชาชีพพยาบาล และเหน็ความสาํคัญของ

การฝกฝนพัฒนาตนเพื่อการเปนพยาบาลที่เอื้ออาทรตอผูรับบริการ 
 

ระยะเวลาดาํเนินกิจกรรม        1  ชั่วโมง 30 นาท ี
 

สื่อประกอบการเรยีนการสอน 
 

1. วีดีทัศนเร่ือง  คํามั่นสัญญา 

2. คูมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

3.   เอกสารประกอบการสอนเรื่อง   การดแูลอยางเอื้ออาทร : หัวใจสาํคัญของวิชาชพีพยาบาล 

4.   เอกสารประกอบการสอนเรื่อง   ไตรสิกขา : หลักพทุธธรรมล้ําคาในการฝกฝนพฒันา

ตนเพื่อเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร 

5.   เอกสารประกอบการสอนเรื่อง พรหมวหิาร 4 และ สังคหวัตถุ 4 : คุณธรรมสําคัญของ

พยาบาล 
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วิธีดําเนินกจิกรรมเรยีนการสอน   
 

1. อาจารยประจําวชิาและอาจารยนิเทศพบนักศึกษา ทกัทาย และตอนรับเขาสูการเรียนการสอน 

2. สรางความสนใจและนาํเขาสูการเรียนการสอนโดยใหนกัศึกษาดูวดีีทัศนเร่ือง คํามั่นสัญญา ซึง่

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยดวยจิตใจที่หวงใย เอื้ออาทร 

3. ใหอภิปรายแสดงความคดิเห็นตอกรณศึีกษาในวีดีทศันวา  นักศึกษารูสึกอยางไรตอการดูแลนั้น 

และนักศกึษาไดแงคิดอะไรบาง  อาจารยสรุปขอคิดเห็นของนักศึกษาไวเปนขอมูลในการจัดการเรียนการ

สอนครั้งตอไป 

4. ใหนักศึกษาทุกคนหลับตาและลองนึกภาพวา  ตนเองเจ็บปวยเชนเดียวกับกรณีศึกษา ซึ่ง

ญาติตองนาํสงโรงพยาบาลและใหอยูในความดูแลของแพทย พยาบาล  นกัศึกษาอยากใหพยาบาลทีห่อ

ผูปวยใหการดแูลอยางไร   เขียนพฤติกรรมที่แสดงถงึการดูแลผูปวยอยางเอื้ออาทรตามความคิดเห็นของ

แตละคนลงในกระดาษที่แจกให   

5. แบงนักศึกษาออกเปน 3 กลุม ใหแตละกลุมรวบรวมลกัษณะพฤติกรรมการดูแลผูปวยอยาง

เอื้ออาทร  แลวนาํเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูและสรุปรวมใหเปนขอมลูของกลุมใหญที่ทุกคนเห็นชอบ

รวมกัน  

6. อาจารยประจําวชิาสรุปประเด็น และนําเขาสูการชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล 

ซึ่งเปนการใหขอมูลเพื่อใหนกัศึกษาเขาใจแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน วิธี 

การประเมนิผลของรูปแบบ บทบาทของอาจารย และบทบาทของนักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน  

รวมทัง้เปดโอกาสใหซกัถามขอของใจหรือแสดงความคดิเห็นตางๆ โดยอาจารยเก็บรวบรวมขอมูลไวเพื่อ

เปนประโยชนในการปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

7. มอบหมายงานใหนักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอน 3 เร่ือง ซึง่เปนสาระในการเรียนรู

ของกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งตอไป              
 

การประเมินผล    ประเมนิจาก 
 

1. การสังเกตการมีสวนรวมของนักศึกษาในกจิกรรมที่มอบหมายใหทํา 

2. การแสดงความคิดเห็น หรือใหขอเสนอแนะตางๆ 

3. การซักถามปญหาของนักศกึษา 
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กิจกรรมที่ 2    
สัมพันธภาพที่เอ้ืออาทร 

 
 

แนวคิด 
 

 กัลยาณมิตร  มีบทบาทสาํคัญในการเตรียมปจจัยสําคัญ 2 ประการ ไดแก  ปจจยัภายนอก หรือ

สภาพแวดลอมที่ดี  คําแนะนําที่ดี  ที่สนับสนุนใหเกิด ปจจัยภายใน นอมนําใหผูเรียนเกิดความสนใจ ใสใจ

คิดพิจารณาอนัจะนําไปสูกระบวนการเรียนรูและการฝกฝนพัฒนาตนอยางตอเนื่องจนเปนวิถชีีวิต สามารถ

ที่จะยอนกลับไปเปนกัลยาณมิตรใหกับผูอ่ืนไดตอไปเชนกนั  ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการศึกษา

พยาบาล อาจารยนิเทศจะทาํหนาที่เปนกลัยาณมิตรของนกัศึกษาพยาบาล  สัมพันธภาพที่ดีและความเอื้อ

อาทรตอกันจึงเปนสิ่งที่ตองสงเสริมใหเกิดขึ้นอยูเสมอ  เนือ่งจากการที่นกัศึกษาไดรับประสบการณการดูแล

อยางเอื้ออาทรในชีวิตประจาํวนัของกระบวนการเรียนการสอนจะเปนสิ่งสงเสริมใหเกิดความปรารถนาที่จะ

ใหการดูแลอยางเอื้ออาทรตอผูรับบริการอีกทอดหนึ่ง 
 

วัตถุประสงคการเรยีนการสอน       
 

1. เพื่อสงเสรมิสัมพนัธภาพที่ดีระหวางอาจารยนิเทศกับนักศึกษา และระหวางนักศึกษาดวยกัน 

2. เพื่อสงเสรมิใหนกัศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของกัลยาณมิตร และสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร  

3. เพื่อสงเสรมิใหนกัศึกษารูจักการเรียนรูและเขาใจผูอ่ืน 
 

ระยะเวลาดาํเนินกิจกรรม        1  ชั่วโมง 30 นาท ี
 

สื่อประกอบการเรยีนการสอน 
 

1. อุปกรณในการเลนเกมส  ไดแก  รูปภาพ บัตรคํา กระดาษส ีสลากชือ่ ใบคําถาม ใบใหคะแนน 

2.  ใบงานที ่1  “คุณครูในดวงใจ ลูกศิษยในฝน” 

3.  เพลงบรรเลง  “กําลงัใจ”   
 

วิธีดําเนินกจิกรรมเรยีนการสอน 
   

1. อาจารยประจําวชิาบอกแนวคิดและวัตถุประสงคของกิจกรรมการเรยีนการสอนในครั้งนี ้

2. นําเลนเกมส  “รูหนา ก็รูใจ”  โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 2.1  แบงนกัศึกษาออกเปน 3 กลุม ใหตัวแทนแตละกลุมจับสลากชือ่อาจารยเขารวมกลุมๆละ 

2-3 คน (ข้ึนอยูกับจํานวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม) 

 2.2  ใหนกัศึกษาและอาจารยแตละกลุมพดูคุยทําความรูจักกันเกี่ยวกบัอุปนิสัยใจคอ  กิจวัตร 

ประจําวนั  ส่ิงที่ชอบ ฯลฯ ใหเวลา 10 นาท ี
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    2.3  หลังจากนัน้ใหแตละกลุมเลือกอาจารย 1 คนและนักศึกษา 1 คน ออกมาเปนตัวแทนกลุม 

เพื่อใหเพื่อนทีอ่ยูในกลุมทายใจ 

2.4  แจกใบคําถามเกี่ยวกับอุปนิสัยสวนตวั  ส่ิงที่ชอบ  การตัดสินใจหรือการแสดงออกเมื่อพบ

เหตุการณตางๆ  เปนตน  ใหอาจารยและนกัศึกษาทุกคนตอบคําถาม  แลวใหเก็บไวกอน  ยกเวนของผูที่

เปนตัวแทนกลุมจะถูกเก็บไวที่อาจารยผูนาํเลนเกมสเพือ่เปนคําเฉลยในการทายใจ 

2.5  เร่ิมเลนเกมสแรก โดยใหตัวแทนกลุมที่ 1 ดูบัตรคําที่บอกใหแสดงกิริยาทาทางตางๆ  เชน 

“ดีใจจนสุดจะบรรยาย” “เสียใจอยางสุดซึง้” “โกรธจนหนามืดตาลาย” เปนตน จากนั้นใหตัวแทนทั้ง 2 คน 

ทั้งอาจารยและนักศึกษาแสดงกิริยาทาทางตามบัตรคําที่เลือกขึ้นมา  ตางคนตางทําไมใหปรึกษากนั แลว

ใหเพื่อนที่อยูในกลุมทายคําบอกอาการนัน้  ถาทายถกูให 1 คะแนน ผิดให 0 คะแนน  บันทึกไวในใบให

คะแนนของกลุม เลนจนครบ 5 คํา  แลวเปลี่ยนเปนกลุมที่ 2 และ 3  แจงคะแนนของแตละกลุมใหทกุคน

รับทราบ 

2.6  เกมสที่สอง  ทายใจอาจารย   ผูนําเลนเกมสอานคาํถามในใบคําถามเพื่อใหเพื่อนในกลุม

แตละกลุมปรึกษาหารือกนัเพื่อทายใจอาจารยที่เปนตัวแทนกลุมของตนวาจะเลือกคาํตอบใด  โดยแตละ

กลุมจะชกูระดาษคําตอบขึ้นพรอมๆกนัจากนัน้จงึเฉลยคําตอบและใหคะแนนแตละกลุม ถูกให 1 ผิดให 0 

คะแนน  

2.7  เกมสที่สาม  ทายใจเพื่อน  ทําเชนเดยีวกับทายใจอาจารย แตเปลี่ยนมาเปนทายใจเพื่อนที่

ถูกเลือกเปนตวัแทนกลุมแทน  ใหคะแนนเชนเดียวกนั   

2.8  รวมคะแนนของแตละกลุมทัง้ 3 เกมส  ประกาศผล  และถามเทคนิคที่ทาํใหกลุมทายใจ

เพื่อนและอาจารยไดถูกตอง หรือถามสาเหตุที่ทาํใหทายใจไมถูก เพื่อใหทุกคนไดสนกุสนานและไดขอคิด

ในการเลนเกมสรวมกัน 

2.9  ใหนักศกึษาที่ไมไดออกมาเปนตัวแทนกลุมลองแลกเปลี่ยนกนัดูคําตอบของเพือ่นในกลุม 

เพื่อใหรูจักกันมากขึ้น  

2.10  อาจารยผูนําเลนเกมสใหนักศกึษาบอกขอคิดที่ไดจากการเลนเกมสในครั้งนี ้ แลวสรุปส่ิงที่

ควรจะไดจากเกมสนี้คือ    

   การอยูในสังคม เราจะตองเจอกับคนในลกัษณะตางๆกนั ซึ่งเราจะตองเรียนรูที่จะเขาใจ

และรับรูความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน เห็นอกเห็นใจบุคคลทีแ่ตกตางจากเรา รูจักใชคําพูดและภาษาทาทาง

เพ่ือการสื่อสารและมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน รูจักปรับตัวเพื่อใหอยูรวมกับผูอ่ืนได ทาํงานดวยกันได  รวมไป

ถึงการรูจักคิดในทางบวก มองในสิ่งที่ดีของผูอ่ืน รักและเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน ส่ิงเหลานี้จะทาํใหเราอยูใน

สังคมไดอยางมีความสขุ 

3.  ทํากิจกรรมกลุมตามใบงานที ่1 “คุณครูในดวงใจ ลูกศิษยในฝน”  มีกิจกรรมดังตอไปนี้ 
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3.1  แบงนักศกึษาออกเปน 3 กลุม โดยไมใหอยูซ้ํากลุมเดิม  เพื่อที่จะไดมีสัมพันธภาพและ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับเพื่อนคนอื่นๆไดมากขึ้น 

3.2  แจกใบงานใหนักศึกษาทุกคน เขียนความคิดเห็นในประเด็นตางๆเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

อาจารยในดวงใจลงในชอง “ทัศนะของขาพเจา” จากนัน้ใหนาํมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุมและสรุป

ความคิดเหน็ลงในชอง “ทัศนะของกลุม”   

3.3  ใหตัวแทนแตละกลุมออกมาเสนอขอคิดเห็นตามทศันะของกลุม แลวหาคุณลักษณะที่เปน

ความคิดเหน็รวมกนัของทุกกลุม เขียนลงในชอง“ทัศนะของกลุมใหญ” โดยจัดเรียงลาํดับตามความสําคัญ

กอนหลัง  

3.4  ใหอาจารยนิเทศทีน่ักศกึษาอยากฟงความคิดเหน็ จํานวน 3 คน  ออกมาพูดถงึลักษณะของ 

“ลูกศษิยในฝน”  เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนกัศึกษา  

3.5  อาจารยประจําวิชาเกบ็รวบรวมขอมลูและแจงใหนกัศึกษาทราบวา  จะนําขอมลูเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของอาจารยในดวงใจไปแจงใหอาจารยนเิทศทุกคนรับทราบ เพื่อสงเสรมิใหเกิดความเขาใจที่ดี

ตอกันและสงเสริมความเปนกัลยาณมิตรระหวางอาจารยกับนกัศึกษาในระหวางการฝกปฏิบัติงานถาหาก

นักศึกษามีปญหาใดๆหรือมีส่ิงที่อยากพดูคุยปรึกษา ใหบอกกับอาจารยนิเทศประจําหนวยฝกไดทันที เพื่อ 

ที่จะไดพูดคุยปรึกษากนัเปนการสวนตวัหรือเปนกลุมตามความตองการของนักศกึษาซึง่อาจารยนิเทศใน

แตละหนวยฝกจะจัดเวลาพดูคุยกับนักศกึษาแตละคน 1 คร้ัง/สัปดาห  คร้ังละ 10-15 นาที  

3.6  อาจารยประจําวิชาใหนักศึกษาสรุปขอคิดที่ไดจากการทํากจิกรรมกลุมในครั้งนี้  รวมทั้ง

สามารถเสนอแนะความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะปลูกฝงและสงเสริมใหใหนักศกึษาเปน

พยาบาลที่เอื้ออาทรตอผูรับบริการ 

3.7  เปดเพลงบรรเลง  “กําลงัใจ”  ใหอาจารยและนกัศึกษาไดต้ังปณิธานรวมกนั ในการที่จะ

ฝกฝนพัฒนาตนเพื่อเปนพยาบาลที่เอื้ออาทรตอผูรับบริการเสมอ   
 

การประเมินผล    ประเมนิจาก 
 

1. บรรยากาศในการเลนเกมสและทํากิจกรรมกลุม 

2. การสังเกตการมีสวนรวมของนักศึกษา 

3. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของนักศกึษา 

4. ขอคิดเห็นตางๆที่เขียนในใบงานทีม่อบหมายใหทํา 
 
 
 
 
 



 258

หนวยการเรยีนรูที่ 2   
ศึกษา ฝกฝน พัฒนาตนสูการเปนพยาบาลที่เอ้ืออาทร 

 (กระบวนการเรียนการสอน) 
 

 

แนวคิด 
 

กระบวนการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาบุคคลตามหลกัพทุธธรรม มุงเนนที่การฝกฝนพฒันาตนเอง 

ทั้งทางดานพฤติกรรม จิตใจ และ ปญญา ใหเปนผูที่รูจกัคิดไตรตรอง  มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม

เปนหลกัยึดเหนี่ยวเพื่อใหมีการกระทาํหรือการแสดงออกที่ดี  ซึง่ก็คือ เปนผูที ่คิดดี จิตใจดี และ ปฏิบัติดี  

กระบวนการเรยีนการสอน จงึเปนการบูรณาการหลักธรรมเขาสูวิถชีีวิตประจําวนั และการปฏิบัติหนาที่ของ

นักศึกษา เพื่อใหรูจักเชื่อมโยงหลักคิดที่มคุีณคาไปสูการฝกฝนพฒันาตนหรือการลงมือปฏิบัติจริงจนเห็น

ผลของการปฏบัิตินั้นไดดวยตนเอง   

กลยุทธในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงใหนักศกึษาพยาบาลมพีฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ 

อาทรตอผูปวย จึงประกอบไปดวย 3 ข้ันตอนที่สําคัญคอื ใหความรูควบคูหลักธรรม(ปริยัติ)  นอมนําไปสู

การปฏิบัติ(ปฏิบัติ)  และ กระจางชัดดวยการสะทอนคดิ(ปฏิเวธ)  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจในหลกัธรรมควบคูไปกับความรูทางการพยาบาล  แลวนําหลักธรรมนั้น

ไปใชในการฝกฝนพัฒนาตนในชวีิตประจาํวนั รวมทัง้นาํไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลอยางตอเนื่อง ใน

ขณะเดียวกนัก็จัดใหมีการสะทอนคิดควบคูกันไป  เพื่อเชื่อมโยงความรูกับการปฏิบัติจนเกิดความตระหนัก

รู และเหน็คุณคาของการฝกฝนปฏิบัติตน  สงผลใหมีเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมการดแูลที่เอื้ออาทรตอ

ผูรับบริการ 
 

วัตถุประสงคการเรยีนการสอน       
 

1. เพื่อใหนกัศกึษาตระหนกัถึงความสําคญัของการดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) ซึ่งเปนคุณธรรม

จริยธรรมที่สําคัญของวิชาชพีพยาบาล 

2. เพื่อปลูกฝงใหนักศกึษาเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมี

สุขภาพดีทั้งทางกาย ใจ สังคม และจิตวญิญาณ 

3. เพื่อใหนกัศกึษามีความรูความเขาใจในหลักพุทธธรรม  เหน็คุณคา และสามารถนาํไปประยุกต 

ใชในการดําเนนิชีวิตประจาํวนัและการปฏิบัติการพยาบาลได 

4. เพื่อใหนกัศกึษามมีีเจตคติที่ดี และตระหนกัในความสําคัญของการฝกฝนพฒันาตนใหเปนผูที่

คิดดี จิตใจดี และปฏิบัติดี นําไปสูการปฏิบัติงานในวชิาชีพพยาบาลดวยความเอื้ออาทรตอผูรับบริการ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน     
   

ประกอบดวยกิจกรรมการเรยีนการสอน 10 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที ่  3    ฝกฝน พฒันาตน        

กิจกรรมที ่  4    ฝกจิต พัฒนาใจ 

กิจกรรมที ่  5    เร่ิมที่ใจใฝคุณธรรม 

กิจกรรมที ่  6    สํารวจปญหาเพื่อพัฒนาตน 

กิจกรรมที ่  7    กํากับพฤติกรรม สํารวมกายวาจา 

กิจกรรมที ่  8    สะทอนคิด (1)   

                         : ผลของการปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 

กิจกรรมที ่   9    เอาใจเขามาใสใจเรา 

กิจกรรมที ่ 10    สะทอนคิด (2)   

                         : ผลของการปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 

            กิจกรรมที่  11    สะทอนผล (3)   

                             : ผลของการฝกผนพัฒนาตนทัง้ 3 ดาน 

กิจกรรมที ่ 12    สะทอนคิด (4) 

                                                  : ผลของการปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 
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กิจกรรมที่ 3 
ฝกฝน พัฒนาตน 

 
แนวคิด 

 

วิชาชพีพยาบาลมีหนาที่ใหบริการสังคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บปวยของประชาชน งานของ

พยาบาลมีความเกีย่วของกบัวัฏจักรธรรมชาติชีวิตมนุษย   ผูที่เปนพยาบาลจงึเปนผูที่อยูในวิถีแหงการปฏิบัติ

ธรรม เนื่องจากตองมีความเขาใจในธรรมชาติของชีวิต เขาใจในผูที่เจบ็ปวยและมีจติใจที่มีความเมตตากรุณา 

เอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยในยามที่มีความทุกขเปนพืน้ฐาน  ซึง่การที่จะปฏิบัติไดดังนี้ตองอาศัย การอบรมและ

การฝกฝนพัฒนาตนอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงตนใหดีงาม ควรแกการปฏิบัติภารกิจตามหนาที ่

กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนเพื่อใหเปนผูที่  “คิดดี  จิตใจดี และปฏิบัติดี”  มีอยูในหลักพทุธธรรม

ไตรสิกขา   โดยมีแนวคิดหรือหลักการที่สัมพันธกับการมองชีวิตมนุษยและธรรมชาติทั้งหมด  เพือ่การเขา

สูความดี ความงาม และความจริงภายใน ที่เนนการพฒันาตนเองทั้งทางกายวาจา จติใจ และ ปญญา  ทํา

ใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งตางๆตามเหตุปจจัย  มีความเปนอยูอยางฉลาด รูเทาทันอารมณ ความคิด 

และธรรมชาติ จนตระหนกั ปลอยวาง และใหอภัยแกผูอ่ืน   การประยุกตหลกัธรรมไตรสิกขามาใชในการ

ดําเนนิชีวิตและการปฏิบัติการพยาบาล จงึเปนสิง่ที่มีประโยชนและมีคุณคามากมายทั้งตอตัวพยาบาลและ

ตอผูรับบริการ โดยจะชวยใหพยาบาลมีความเขาใจในความคิดความเชือ่และความตองการของผูรับบริการ 

มากขึ้น นําไปสูการดูแลแบบองครวมคือ คํานึงถึงปจจัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ 

ของผูรับบริการเพื่อใหสามารถเผชิญกับความเจ็บปวยไดอยางมกีําลงัใจ การเรียนรูและประสบการณจาก

ธรรมชาติชีวิตของผูปวยยงัมคุีณคาตอการพัฒนาตนเองของพยาบาลใหเปนผูมีความเมตตากรุณา เอื้อ

อาทร  ซึ่งเปนคุณคาที่แทจริงของวิชาชพีพยาบาล  
 

วัตถุประสงคการเรยีนการสอน   เมื่อจบกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ นักศึกษา      
 

1. มีความรูความเขาใจในแนวทางของกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลกัพทุธธรรมไตรสิกขา  

2. ตระหนักถงึความสาํคัญของการฝกฝนพัฒนาตนเพื่อใหเปนผูที่คิดดี จิตใจดี และปฏิบัติดี  

3. สามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชวีิตประจําวนั เพื่อการพัฒนาตนเองทั้งทางกายวาจา ใจ 

และ ปญญา  นําไปสูการปฏิบัติงานในวชิาชีพพยาบาลดวยความเอื้ออาทรตอผูรับบริการ 
 

ระยะเวลาดาํเนินกิจกรรม        3  ชั่วโมง  
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สื่อประกอบการเรยีนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง   ไตรสิกขา : หลักพทุธธรรมล้ําคาในการฝกฝนพฒันาตนเพื่อเปน

พยาบาลที่เอื้ออาทร 

2.  Power Point ประกอบการบรรยาย 

3.  ใบงานที ่4  “ปุจฉา วิสัชนา”   

4.  แบบประเมินเจตคติและพฤติกรรมการพยาบาลอยางเอื้ออาทรของนกัศึกษาพยาบาล 
 

วิธีดําเนินกจิกรรมเรยีนการสอน 
 

1. อาจารยประจําวชิาบอกแนวคิดและวัตถุประสงคของกิจกรรมการเรยีนการสอนในครั้งนี ้

2. นักศึกษาและอาจารยนิเทศฟงบรรยายจากวทิยากรเรื่อง   ไตรสิกขา : หลกัพทุธธรรมล้ําคาใน 

การฝกฝนพัฒนาตนเพื่อเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร โดยกอนฟงบรรยายไดมอบหมายใหนกัศึกษาอานเอกสาร

ประกอบการสอนมาลวงหนา เพื่อเตรียมคาํถาม ขอคิดเห็น หรือส่ิงที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวทิยากรและ 

ผูเขารับฟงคนอื่นๆ 

3. กิจกรรมตามใบงานที ่4  “ปุจฉา วิสัชนา”  ดังนี ้

3.1  แจกใบงานใหนักศึกษากอนที่จะฟงบรรยายจากวทิยากร  

3.2  ใหนักศกึษาสรุปประเดน็ความรูที่ไดรับในขณะทีฟ่งบรรยาย ลงในชอง “สรุปความรู” 

3.3  เขียนขอคําถามในประเด็นตางๆที่ยงัมีขอสงสัยลงในชอง “ปุจฉา” แลวซักถามวทิยากร

หลังจากที่จบการบรรยายและเปดโอกาสใหซักถาม  บันทกึคําตอบทีไ่ดลงในชอง “วิสัชนา” 

3.4  เมื่อจบกจิกรรมอาจารยประจําวิชาเกบ็รวบรวมใบงานเพื่อใชในการประเมนิผลกิจกรรม

การเรียนการสอน หลังจากนัน้จึงสงคืนใหนกัศึกษาเก็บรวบรวมไวศึกษาทบทวนรวมกบังานชิ้นอืน่ๆ 

4. แจกแบบประเมินเจตคตแิละพฤติกรรมการพยาบาลอยางเอื้ออาทรใหนกัศึกษาประเมนิตนเอง 

โดยใหคิดทบทวนจากการฝกปฏิบัติการพยาบาลที่ผานมา นักศึกษาคิดวาตนเองมเีจตคติและพฤติกรรม

การพยาบาลอยางไร ใหประเมินอยางซื่อสัตยตอตนเองเนื่องจากการประเมินไมมีผลตอคะแนนการฝก

ปฏิบัติงานแตจะนาํผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับประเมินตนเองหลังจากเสร็จส้ินการเรียนการสอน

ตามรูปแบบฯ 
 

การประเมินผล    ประเมนิจาก 
 

1. ความสนใจของนักศึกษาในขณะทีฟ่งบรรยาย 

2. การซักถามและแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ฟงบรรยาย 

3. ขอคิดเห็นตางๆทีเ่ขียนในใบงานที่มอบหมายใหทํา 
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กิจกรรมที่ 4     
การฝกจิต พฒันาใจ 

 

 

แนวคิด 
 

ชีวิตตองประกอบไปดวยกายที่อยูควบคูกนักับจิตเสมอ ถามีแตกายไมมีจิตอยูดวยกถ็ือวาไมมชีีวิต 

จิตจะทําหนาที่เชื่อมโยงการรับรูหรือการรูสึกแปลงไปเปนการคิดที่ไปส่ังใหกายแสดงออกดวยการกระทาํ

หรือการพูด จติจึงเปนตวักําหนดการแสดงออกของกายวาจา พฤติกรรมทุกอากัปกิริยาที่คนเราแสดงออก 

มาดวยทาทางตางๆไมวารัก ชอบ ดีใจ เสียใจ โกรธ กาวราว ลวนเกิดจากการที่จิตสั่งกายจงึมีคํากลาววา 

จิตเปนนาย  

กายเปนบาว นอกจากนี ้จิตยังทําหนาที่ส่ังสมพฤติกรรมที่ทาํอยูเปนประจํากาํหนดเปนบุคลิก 

ลักษณะและวถิี ชีวิตของคนแตละคน  ถาจิตสะสมแตพฤติกรรมที่ดีจติก็จะคุนชนิและสงผลใหมพีฤติกรรม

ที่ดีเชนนัน้เสมอ ถาสะสมแตพฤติกรรมที่ไมดีก็จะสงผลใหมีพฤติกรรมที่ไมดีตามความเคยชนิของจิต เราจึง

สามารถดูจิตใจคนไดจากการกระทํา หรือพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายวาจา จะสะทอนถึงคุณภาพจิต

ของผูกระทาํนัน่เอง  ดังนัน้ เราจึงควรฝกจติพัฒนาใจใหต้ังมั่นในกุศล เพราะจิตที่ต้ังมั่นในกุศลจะสั่งการให

พูดดีทําด ีในทางกลับกันกายและวาจาที่ดําเนนิไปดวยด ีก็จะกลับมาสงผลใหจิตใจของเราดียิง่ๆขึ้น  

การฝกจิตพฒันาใจเปนสิ่งทีต่องฝกฝนมากกวาการฝกในดานอื่นๆ  ถาเราฝกจิตได ส่ิงอื่นๆก็จะถกู

ฝกทัง้หมด จิตที่ถูกฝกดีแลวจะมีสมรรถภาพ คุณภาพ และสุขภาพจิตที่ดี จนสามารถพิจารณาความเปน

จริงของชีวิตได ชวยใหมีสติ เขาใจตนเอง ควบคุมตนเอง และดํารงชวีติอยางรูเทาทนั นอกจากนี้ภาวะจิตใจ 

ที่ดีงามจากการฝกฝนยงัเกื้อหนนุใหดําเนนิชีวิตอยางมีคุณธรรม จริยธรรม สรางสรรคแตส่ิงที่เปนประโยชน

และเกื้อกูลตอเพื่อนมนุษย  ซึ่งเปนพืน้ฐานของการพฒันาชีวิตใหมีคุณคาและมีความสุขอยางแทจริง 
 

วัตถุประสงคการเรยีนการสอน   เมื่อจบกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ นักศึกษา    
 

1. มีความรูความเขาใจในแนวทางของการพัฒนาจิตใจใหมีสมรรถภาพ คุณภาพ และสุขภาพจิตที่ดี 

2. ตระหนักถงึความสาํคัญของการฝกฝนพัฒนาจิตใจ ซึ่งเปนพืน้ฐานสําคัญของการพัฒนาชีวิตให  

มีคุณคาและมคีวามสุขอยางแทจริง 

3. สามารถฝกการเจริญสมาธิ เพื่อพัฒนาจติใจใหมีความสงบตั้งมัน่ แนวแนอยูกับส่ิงที่กําหนด 

4. สามารถฝกการเจริญสติ เพื่อพัฒนาจิตใจใหมีความระลึกรู มีสติรูตัวอยูกับปจจุบัน 

5. สามารถฝกการเจริญเมตตา เพื่อพัฒนาจิตใจใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอือ้อาทรตอผูอ่ืน 

6. มีเจตคติที่ดี และมีพัฒนาการทางดานจิตใจในการดาํเนนิชีวิตและการปฏิบัติหนาทีท่ี่รับผิดชอบ 
 
ระยะเวลาดาํเนินกิจกรรม        2  ชั่วโมง  
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สื่อประกอบการเรยีนการสอน 
 

1.  เอกสารประกอบการสอนเรื่อง   การฝกจิตและพัฒนาใจเพื่อการทํางาน  

 2.  เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  การฝกใจใหมีสมาธ ิ: มีจิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม 

2.  วีดีทัศน และ Power Point ประกอบการบรรยาย 

3.  ใบงานที ่3  “ฟงเขาใจ ไดขอคิด” 
 

วิธีดําเนินกจิกรรมเรยีนการสอน 
 

1. อาจารยประจําวชิาบอกแนวคิดและวัตถุประสงคของกิจกรรมการเรยีนการสอนในครั้งนี ้

2. นักศึกษาและอาจารยนิเทศฟงบรรยายจากวทิยากรเรื่อง  การฝกจติและพฒันาใจเพื่อการ 

ทํางาน   โดยกอนฟงบรรยายไดมอบหมายใหนกัศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนมาลวงหนา  เพื่อ

เตรียมคําถาม ขอคิดเห็นหรือส่ิงที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวทิยากรและผูเขารับฟงคนอืน่ๆ 

3. วิทยากรสอนวิธกีารฝกเจริญสติ เจริญสมาธิ และเจรญิเมตตา พรอมกับใหนักศึกษาและอาจารย 

นิเทศฝกปฏิบัติตามไปดวยรวมทัง้ซักถามขอของใจเพื่อใหไดแนวทางในการนําไปปฏิบัติจริงในชีวติประจําวนั 

4. กิจกรรมตามใบงานที ่3  “ฝกใจใหมีสมาธ”ิ ดังนี ้

4.1  แจกใบงานใหนักศึกษากอนที่จะฟงบรรยายจากวทิยากร  

4.2  ใหนักศกึษาสรุปประเดน็ความรูที่ไดรับในขณะทีฟ่งบรรยาย ลงในใบงานสวนที ่1  

ชอง “สรุปความรู”   เขยีนคําถามในประเดน็ตางๆที่มีขอสงสัยลงในชอง  “คําถามที่อยากรู” และ

ซักถามวทิยากรเมื่อจบการบรรยายและเปดโอกาสใหซกัถาม  บันทึกคําตอบที่ไดลงในชอง “คําตอบ” 

4.3  ใหนักศกึษาฝกเจริญสติ  เจริญสมาธ ิและ เจริญเมตตา ในชวีิตประจําวนั ตามวิธีการที่

วิทยากรไดใหความรู โดยกําหนดเวลาที่เหมาะสมสาํหรบัตัวเอง เชน กอนนอน หรือในตอนเชาตรูของทุกวัน

แลวเขียนสรุปผลการฝกปฏบัิติลงในใบงานสวนที ่2  ซึ่งใหบอก วันที่  ระยะเวลาที่ฝกปฏิบัติ  ผลของการฝก

ปฏิบัติ  และสิง่ที่ต้ังใจจะปรบัปรุงแกไขในแตละวัน   เมือ่มีกิจกรรมการสะทอนคิดตามทีก่ําหนดไวในตาราง

กิจกรรมการเรยีนการสอน ใหนาํใบงานนี้ไปใชทุกครั้ง 

4.4  อาจารยนิเทศจะเปนผูที่คอยสอบถามและกระตุนใหนกัศึกษาไดฝกปฏิบัติและบันทกึ

ผล ไวทกุวนัในระหวางทีน่ิเทศการฝกปฏบัิติงานของนกัศึกษาบนหอผูปวย  

 

การประเมินผล    ประเมนิจาก 
 

1. ความสนใจของนักศึกษาในขณะทีฟ่งบรรยาย 

2. การซักถามและการแสดงความคิดเหน็หลังจากที่ฟงบรรยาย 

3. สรุปผลการฝกปฏิบัติและขอคิดเห็นตางๆที่เขียนไวในใบงานตามที่มอบหมายใหทาํ 
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เอกสารประกอบการสอนที่ 1       
การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring) :  
หัวใจสําคัญของวิชาชีพพยาบาล 

                             

                                                   ☺                        ☺ 
 

คุณธรรมล้ําคาของวิชาชีพพยาบาล 
  

การดูแลอยางเอื้ออาทร (Caring)  เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคลหรือระหวางบุคคลตอ

สัตวและสรรพสิ่งตางๆตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบทางสังคมโดยมีความรัก ความเมตตากรุณา 

ความสนใจเอาใจใส เปนพืน้ฐานเพื่อการดํารงอยูของชวีิตและสรรพสิ่ง เชน  แมดูแลลูก พี่ดูแลนอง ครูดูแล

ศิษย เปนตน  การดูแลอยางเอื้ออาทรจึงเปนปรากฏการณที่เปนสากลและเปนคุณธรรมที่ทําใหมนษุยดํารง

อยูในสังคมไดอยางมีความสขุและมีคุณคา ทัง้นี้เพราะมนุษยไมสามารถจะอยูไดเพยีงลําพัง ทกุคนตองการ

เพื่อนและคนเขาใจ  ตองการเปนคนที่มีความหมายสําหรับญาติมิตร  ปจจยัที่จะนาํไปสูความสุขและความ 

รูสึกมีคุณคาในตนเองจึงมีทีม่าจากความรัก  ความผกูพนั  ความอบอุนเอื้ออาทร ที่ไดรับจากญาตมิิตรและ 

ผูคนรอบขาง ขณะเดียวกนัมนุษยก็มีความสามารถที่จะรักและเอื้อเฟอตอผูอ่ืนแมจะแตกตางกนัในเชื้อชาติ 

ศาสนา และเผาพนัธุ   ความสามารถนี้เกดิจากการที่จิตใจมีความเมตตากรุณา  เหน็อกเห็นใจ  และเหน็ใน

คุณคาของความเปนมนษุยของคนอื่นอยูเสมอ 

สัมพันธภาพระหวางเพื่อนมนุษย และการชวยเหลือเกื้อกูลกันนัน้  เปนสิ่งที่มีคุณคาเปนอยางยิ่ง  

โดยเฉพาะในเวลาที่ตองเผชญิกับความทุกขยากในชีวิต  เชน  ในยามทีเ่จ็บไขไดปวย  ซึ่งเปนภาวะที่คนเรา

ตองการความชวยเหลือทัง้ทางดานรางกายและจิตใจ  เนื่องจากเมื่อคนๆหนึ่งลมปวยลง  เขาไมไดเจ็บปวย

ทางกายเทานัน้ แตใจของเขายังพลอยปวยไปดวย ซึง่อาจจะเกิดจากความกลวั ความวิตกกังวล ความหดหู

เศราหมองระคนดวยความโกรธหรือการไมยอมรับความเจ็บปวยที่เกดิขึ้นกับตัวเอง  การเจ็บปวยทางใจนี้มี

ผลตอการเจ็บปวยทางกายเปนอยางมากและไมสามารถรักษาดวยยาหรือเทคโนโลยีทางการแพทยเชนการ

รักษาทางกาย  ส่ิงที่จะเยียวยาไดก็คือ ใจที่เปนกุศล  เร่ิมต้ังแตใจของผูปวยเองไปจนถงึใจของผูอยูรอบขาง 

อาทิ  ญาต ิ มติร  แพทย  พยาบาล ที่ใหการดูแลรักษา  ซึ่งบุคคลที่อยูรอบขางเหลานี้ มีสวนชวยเยียวยาให

ผูปวยฟนหายจากโรคไดทั้งทางกายและทางใจ ดวยการดูแลเอาใจใส อดทน และหวงใยผูปวยอยางแทจริง 

 พยาบาล  เปนผูที่อยูในวชิาชีพที่มหีนาทีใ่หบริการสงัคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บปวยของ

ประชาชน  จงึมีโอกาสและมบีทบาทสําคญั ในการดูแลชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิดในยามที่ตองเผชิญกับ

ความทุกขทรมานจากโรคภัยไขเจ็บ  การปฏิบัติการพยาบาล ใหการดูแลผูปวยอยางมมีนุษยธรรม  มีความ

เมตตากรุณา เอื้ออาทร ถือเปนการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนษุย และจัดเปนการสรางกุศลในชีวิตประจําวนั  

พลังแหงความเอื้ออาทรระหวางพยาบาลกับผูปวยจะชวยสงเสริมเยยีวยาใหผูปวยฟนหายจากโรคภัยไขเจ็บ  

ที่เผชิญอยู  ขณะเดียวกนัพยาบาลที่ดูแลก็จะมีกาํลังใจในการทํางาน และรูสึกมีคุณคาในตนเองดวย 
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เยียวยาดวยหัวใจ  เอาใจใสในคุณคาของมนุษย 
 

การดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล จะเกิดขึ้นไดเมื่อพยาบาลมีปฏิสัมพันธกับผูปวย มีการดูแล

ที่เขาถงึจิตใจซึ่งกนัและกนั (Transpersonal Caring)  เขาใจความรูสึกนึกคิดและใหความสําคัญตอคุณคา

และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งผูปวยทุกคนลวนตองการการยอมรับ การใหเกียรต ิและการดูแลที่เทาเทียม

กันจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่อ่ืนๆเชนเดียวกนัทกุคน ความเปนเพื่อนมนุษยที่ปรารถนาดีตอกันจงึ 

เปนสิ่งจาํเปนในการชวยเหลือเกื้อกูลผูปวยที่มารับการรกัษาพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนเราเปน 

ผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธอันละเอียดออนระหวางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ   ความสําเร็จของการดูแล

รักษาผูปวยจึงไมไดอยูที่ความสามารถในการรักษาโรคเทานัน้  หากอยูที่ความสามารถในการชวยใหผูปวย

เผชิญและผานโรคตางๆไปไดอยางผาสุก  ประคับประคองจิตใจใหเปนปกติ  และคงไวซึ่งศกัดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย  ดังนัน้ในการดูแลรักษาผูปวยจึงตองทําความเขาใจถงึปฏิสัมพันธทัง้หมดนี้ 

การดูแลผูปวยที่ใสใจกับมติิทางสุขภาพทุกๆมิติคือ  กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ  ใหมีความ

เหมาะสมลงตัว เปนงานที่ตองใชทัง้ศาสตรและศิลปะ  ซึง่ศิลปะในการดูแลเยียวยาผูปวย ตองอาศยัความ

เขาใจชีวิตและละเอียดออนตอความเปนมนุษย  เนื่องจากผูปวยแตละคนจะมีความแตกตางกนั ทั้งในดาน

กายภาพ ความรูสึกนึกคิด ความตองการ กิริยาทาทาง ปฏิกิริยาตอบสนอง ฯลฯ การเรียนรูเพื่อใหเขาถึงมิติ

ที่ละเอียดออนตอความเปนมนุษยนี้จงึไมเพียงตองการความเขาใจเทานั้น แตตองเปนการเรียนรูทีเ่ขาไปใน

ใจและกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน เพราะการบริการทางสุขภาพถือเปนสวนหนึ่งของศลีธรรมทางสังคมคือ 

เปนโอกาสทีม่นุษยจะไดชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยมนุษยธรรม  เปนเพือ่นรวมทุกขกนัคือ เขาถึงและเขาใจใน

ความทุกขดวยการรับรูปญหา  เห็นอกเหน็ใจ  ไมดูถูก  เคารพในศักดิศ์รีความเปนคน  เหน็ความสาํคัญของ

คุณคาทางจิตวิญญาณ ความอบอุน และความมนี้าํใจ  ซึง่ผลของการสัมผัสลึกลงไปในจิตใจระหวางผูปวย

กับผูดูแลนี้จะสามารถเยียวยาผูปวยใหฟนคืนสูสภาพสมบูรณอยางเปนองครวมคอื เยียวยาทัง้ทางรางกาย 

จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเปนสิ่งสาํคัญและเปนศิลปะสูงสุดของการดูแลรักษาเยยีวยาผูปวย 
ในการปฏิบัติงานของพยาบาล จะตองพบและสัมผัสกับผูปวยที่มีความแตกตางหลากหลาย  ซึง่

สวนใหญลวนแลวแตมีความทุกขและตองการการบําบดัรักษาทัง้ทางรางกายและจติใจ หากพยาบาลเขาใจ 

และสัมผัสในคุณคาความเปนมนุษยของผูปวยแตละคน  ยอมทําใหการปฏิบัติการพยาบาลเปนไปโดยเนน

มนุษยเปนสาํคัญ พฤติกรรมที่แสดงออกในการดูแลผูปวยก็จะเปนไปอยางมีเมตตากรุณา  ดวยมาตรฐานที่

เทาเทียมกนัทกุคนโดยไมเลอืกชั้นวรรณะหรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม  มีการใชคําพูดและกิริยาทาทางที่

เหมาะสม แสดงถึงการยอมรับและเคารพในความเปนบคุคลของผูปวย ทัง้นี้การทําหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย

ดวยหวัใจที่ออนโยนตอความเปนมนุษยนัน้มีคุณคามากกวาการเปนภารกิจตามหนาที่แตจะเปนคณุความดี

ที่เปนพลงัใจใหกับชวีิตทัง้ของผูปวยและตัวพยาบาลเอง นอกจากนีก้ารเหน็คุณคาของผูอ่ืนและการปฏิบัติดี

ตอผูอ่ืนยงัเปนการสรางคุณคาใหกับตนเองดวยเชนเดียวกัน 
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บริการอยางเขาใจ เอาใจเขามาใสใจเรา 
 

เนื่องจากบริการพยาบาลเปนงานที่ตองปฏิบัติกับมนุษยที่มีชวีิตจิตใจ ซึ่งพยาบาลมีบทบาทหนาที่

ในการดูแลชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ตองมีปฏิสัมพนัธกับผูปวยและญาติตลอดเวลา  พยาบาลจึงจําเปน 

ตองเรียนรูธรรมชาติของมนษุยและการสรางความสัมพนัธที่ดีตอกัน เพื่อใหสามารถสัมผัสไดถึงความรูสึกนกึ

คิดและใหการชวยเหลือที่เหมาะสมตรงตามความตองการอยางแทจริง ในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันนี้

ตองอาศัยทกัษะการบริการดวยความเขาใจหรือความรูสึกเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน ซึง่เปนความสามารถในการรับ 

รูอารมณและความรูสึกของผูอ่ืน ดวยการใหความเอาใจใสและใหความสนใจอยางแทจริง  ทางพทุธศาสนา

เรียกวา การเอาใจเขามาใสใจเรา  นัน่คือ การเขาใจและยอมรับวา คนแตละคนยอมมีโลกสวนตัวของตัวเอง 

มีความคิดความรูสึกที่แตกตางจากคนอืน่  อีกทัง้ความเคยชินในการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

ภาษา และศาสนาที่นับถือกอ็าจจะแตกตางกนั   การบริการดวยความรูสึกเห็นอกเหน็ใจ รูจักเอาใจเขามาใส

ใจเรา จะชวยใหเกิดความเขาใจกันอยางถองแท และสามารถตอบสนองกลบัไดตรงกับภูมหิลังของแตละคน 

การทีพ่ยาบาลมีความเหน็อกเหน็ใจผูปวย รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา จะทําใหพยาบาลรับรูสภาพ 

อารมณและความรูสึกของผูปวยเสมือนหนึ่งวาเปนตัวของผูปวยในขณะนั้น  โดยพยาบาลจะตระหนกัวา สัก

วันหนึง่ความเจ็บปวยอาจเกดิขึ้นกับตัวเองไดเชนเดียวกนั และถาหากตองเผชิญกับความเจ็บปวยเชนนี้บาง 

ตนเองจะมีความรูสึกเชนไร ตองการการดูแลอยางไร ซึง่จะทาํใหพยาบาลเกิดความเมตตากรุณา ใหการดูแล

ผูปวยดวยพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความหวงใย เอื้ออาทรอยางแทจริง ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ผูปวยจะรูสึกอบอุน

ไววางใจ เชื่อมั่นในการรักษาพยาบาล มพีลังใจที่จะตอสูกับโรคภยัไขเจ็บที่กาํลังเผชญิอยู ในทางตรงกันขาม 

ถาหากพยาบาลขาดความเห็นอกเหน็ใจ ไมรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  จะทาํใหไมมีความพยายามที่จะเขาใจ

ผูปวยและญาติ ที่มักจะมีความเครียด  ความกลวั  ความวิตกกงัวลตอสภาวะการเจ็บปวยและสิง่ตางๆที่ตอง

เผชิญ  ทําใหพยาบาลมพีฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  มุงปฏิบัติการพยาบาลใหแลวเสร็จโดยไมสนใจสภาพจิตใจ

หรือมิติอ่ืนๆทีสั่มพันธกับการเจ็บปวยของผูปวย ซึง่เปนการขาดเมตตาธรรมที่มนุษยพึงมีตอกัน 

การบริการอยางเขาใจ เอาใจเขามาใสใจเรา  จะเกิดขึ้นไดเมื่อพยาบาลใชใจสัมผัสใจในการสราง

ความสัมพันธ และเห็นความสําคัญของกระบวนการที่จะทําใหไดรับรู และเขาใจในความตองการของผูปวย 

โดยพยาบาลจะตองเปดใจรับรู รับฟงเรื่องราวของผูปวยกอน  การรับฟงความคิดและความตองการดวยการ

เอาใจใสในสิ่งที่ผูปวยแตละรายสื่อสาร ไมวาจะเปนคาํพดู สีหนา แววตา หรืออากัปกิริยาตางๆที่ส่ือมาอยาง

ต้ังใจและพยายามเขาใจสถานการณของผูปวย ไมตัดสนิหรือตัดบทฟนธงลงไปเสียกอนก็จะทาํใหการสื่อสาร

กันมีประสิทธภิาพ สามารถเขาถึงจิตใจและตอบสนองความตองการของผูปวยไดอยางเหมาะสม นอกจากนี ้

ความเขาใจและเหน็ใจผูอ่ืน  ยงัเปนจุดเริ่มตนของการมีจิตใจที่งดงาม นาํไปสูการพัฒนาตนในดานอืน่ๆของ 

พยาบาล เพราะเมื่อมีความเขาใจและเหน็ใจผูอ่ืนเชนเดียวกับที่เขาใจตนเอง ทักษะทางสังคมในดานอืน่ๆก็จะ

ตามมา เชน การพูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะ การกระทาํที่ยกยองใหเกยีรติผูอ่ืน การควบคุมอารมณ  เปนตน 
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เมตตากรุณาเปนนิตย มีผลงดงามแกจิตทั้งผูใหและผูรับ 
 

ในระบบการใหบริการทางสขุภาพ  พยาบาลเปรียบเสมอืนดานแรกทีผู่ปวยและญาติจะตองพบ

และมีปฏิสัมพนัธดวยมากกวาบุคลากรอื่นๆ โดยเฉพาะในหอผูปวย พยาบาลจะตองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันมาทาํหนาที่ดูแลผูปวยตลอดยี่สิบส่ีชั่วโมง อีกทัง้ยงัเปนผูที่ตองแกไขปญหาตางๆในเบื้องตนใหกับผูปวย 

ซึ่งสังคมสวนใหญมีความคาดหวังวา  พยาบาลจะตองเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดูแลผูปวยอยางมี

เมตตากรุณา อดทน เหน็อกเห็นใจ เอาใจใสในหนาที่ และชวยเหลือผูปวยดวยความเต็มใจ เนื่องจากสังคม 

ไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณี และพทุธศาสนาเปนพืน้ฐานดานศีลธรรม ที่มีแนวทางใหคนในสังคมปฏิบัติ

ตอกันดวยความเกื้อกูล ยกยองผูทีม่ีน้าํใจ กตัญูรูคุณ และผูที่ชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก  โดยสงัคมมอง

วา  ความเจ็บปวยเปนความทุกขที่คนในสงัคมจะตองใหการชวยเหลือเกื้อกูล  ภาพลกัษณของพยาบาลจึง 

ตองเปนผูที่มคีวามเมตตากรุณาเปนสําคญั ดังนัน้ พยาบาลจึงควรตระหนักวา บทบาทหนาที่ของตนเปนสิง่ 

ที่มีคุณคาที่สามารถชวยใหผูอ่ืนพนทกุขได  การกระทาํใดๆจะตองออกมาจากจิตใจทีง่ดงาม จงึจะสงผลให

การกระทํามีความงดงามตามไปดวย  

ความเมตตากรุณาเปนคุณธรรมที่ทําใหจิตเปนกุศล นัน่คือ มีความเหน็ใจหวงใยในตวัผูอ่ืนทั้งใน

ดานความคิด และการกระทาํ ดวยการแสดงออกที่เคารพในความเปนมนุษยของผูอ่ืน  อยากชวยเหลือเมื่อ

เห็นเขาเปนทกุข  เมตตากรณุา จึงเปนคณุธรรมที่ทาํใหคนเรามีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเกื้อกูลกัน สงเสริม

ใหมีความสัมพันธที่ดีตอกนับนพืน้ฐานของความเขาใจและความเคารพซึ่งกันและกนั เราจะเขาใจในตัวเอง 

และเขาใจในความหนกัหนาของความทกุขของผูอ่ืน  ซ่ึงการเขาใจในตวัเองและผูอ่ืนจะเปนผลใหบุคคลนั้น

ไดพัฒนาพลงัของความเมตตากรุณาใหเพิม่ยิ่งขึน้ ทําใหเปนคนที่มีความสุข ใจกวาง มีความอดทน และให

อภัยผูอ่ืนไดมากขึ้น  ผูที่ไดติดตอสัมพันธดวยจึงมีความอบอุนใจ ไววางใจ ยนิดีที่ไดเขาใกล สนทนาวิสาสะ 

ตรงกันขามกบัผูที่ขาดเมตตาธรรม จิตอกุศล เชน ความโกรธ ความถือตัว ความเห็นแกตัว จะเกิดขึ้นไดงาย

ทําใหมีการกระทําที่แสดงออกถึงความไมแชมชื่นของจติใจ เชน  ข้ีหงดุหงิด พูดจาไมไพเราะ ยกตนขมทาน 

มีกิริยาที่ไมออนโยน แข็งกระดาง หยาบคาย เปนตน  ผูทีไ่ดเขาใกลจึงไมสบายใจเมื่อตองพบปะพูดจาดวย

ทั้งนี้ การฝกฝนตนเองใหมเีมตตากรุณาจะตองใชความคิดเปนกําลงัสาํคัญ  เพราะหากคิดใหใจออนละมนุ

เพียงใดก็ทาํได เชนเดียวกับคิดใหใจรุมรอนราวกับน้าํเดอืดก็ทําได นั่นคือ คิดใหจิตเมตตาก็ได คิดใหเกลียด

ชังก็ได ทานจงึสอนใหระวงัความคิดใชความคิดใหถกูตอง โดยใหเตือนตนเองเสมอวา ทุกคนตองการความ

เมตตาทัง้นัน้  เราก็ตองการ เขาก็ตองการ  โดยเฉพาะผูทีก่ําลังมีความทุกข ยิ่งตองการความเมตตา เห็นอก

เห็นใจเปนอยางยิง่  การชวยเหลือคนอ่ืนเทาที่จะชวยไดเปนเรื่องที่ทาํไดงาย และคนที่ไดรับก็จะมคีวามรูสึก

ที่ดี  แมบางครั้งจะเปนเพยีงการแสดงเจตนาที่ดีหรือการใหกําลงัใจ แตก็ยังมีประโยชน  ความเมตตากรุณา

นอกจากจะมผีลดีตอคนอ่ืนแลว ยงัสงผลดีตอจิตใจตนอีกดวย เพราะความสุขในชวีติของคนเราสวนหนึง่ได 

มาจากการที่ไดตอบแทนชวยเหลือคนอ่ืน  เราจึงไมควรเปนผูรับเพยีงฝายเดียว แตควรเปนผูใหดวย 
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ในการปฏิบัติการพยาบาลนั้น พยาบาลควรมีจิตใจที่เปยมดวยความเมตตากรุณา คือ ปรารถนา

ใหผูปวยมีความสุข และอยากชวยใหพนทุกขจากความเจ็บปวย  ซึง่พยาบาลมีโอกาสทีจ่ะไดสรางกุศลดวย

การดูแลชวยเหลือเพื่อบรรเทาความไมสุขสบายตางๆจากความเจ็บปวย  ตลอดจนใหการชวยเหลอืในเรื่อง

กิจวัตรประจําวัน  เชน  การทําความสะอาดรางกาย การเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถ การรับประทานอาหาร 

การขับถาย  ซึง่ผูปวยบางคนไมสามารถกระทําไดเอง อันเปนผลมาจากโรคภัยไขเจ็บที่เปนอยู   การปรากฏ

กายของพยาบาลหรือการเขาไปชวยเหลอืเมื่อผูปวยตองการ จะทําใหผูปวยมีความมั่นใจวาพยาบาลเปนที่

พึ่งได โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่พยาบาลแสดงถึงความรูสึกเอื้ออาทรรวมทุกขรวมสุขกับผูปวย โดยเปดโอกาส

ใหไดระบายความทุกขความกังวลใจตางๆ และไดซักถามเกีย่วกบัความเจ็บปวยของตน การเปนผูรับฟงที่ดี 

ปลอบโยนใหกําลังใจ ใหขอมูลและตอบขอซักถามของพยาบาล จะชวยใหความทุกขใจของผูปวยคลายลง  

ดังนัน้  การทีพ่ยาบาลแสดงออกถงึความยินดีในการชวยเหลือ  มนี้ําใจ  และเอาใจใสตอผูปวยดวยความมี

เมตตากรุณาจึงไมเพยีงแตจะชวยดูแลรักษาโรคทางกายเทานัน้แตยังเปนการประคับประคองทางดานจิตใจ 

ทําใหผูปวยมคีวามอบอุนใจ (Spiritual Comfort) ผอนคลายจากความกลัวและความวิตกกงัวล ซึง่จะมีสวน

ชวยในการปรบัตัวและฟนฟสููสภาพปกติไดเร็วขึ้น   

พยาบาลที่มีจติเมตตากรณุาตอเพื่อนมนษุย จะมีพฤตกิรรมการดูแลผูปวยทั้งทางกาย วาจา ใจที่

เปนไปอยางออนโยนนุมนวล ยิ้มแยมแจมใส ใชคําพูดทีสุ่ภาพไพเราะ กระตือรือรนเต็มใจใหบริการ เอาใจใส 

ไมรังเกียจ และตอบสนองทนัทีเมื่อขอรอง  พฤติกรรมเหลานี ้เปนคุณงามความดีหรือเปนกุศลที่ตัวพยาบาล

และผูปวยสามารถรับรูได  เพราะมนุษยมพีลังความรักและความเมตตาที่สามารถถายทอดหรือส่ือถึงกนัได 

พลงัแหงความปรารถนาดทีี่พยาบาลและผูปวยมีตอกนันัน้  จะชวยใหการดูแลชวยเหลือผูปวยเปนไปดวยดี

โดยไมคิดวาเปนเรื่องที่นาเหน็ดเหนื่อย เบื่อหนาย  แตกลับเปนแรงเสริมที่ชวยใหพยาบาลมพีลงัแรงกายและ

แรงใจในการดแูลเอาใจใสผูปวยใหมีคุณภาพยิง่ขึ้น  ความมีเมตตากรณุาเปนนิตย จึงมีผลงดงามแกจิตทั้ง

ผูใหและผูรับเสมอ 
 

เริ่มที่ใจ...ใฝเตรียมพรอม นอมในธรรม 
 

พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร หรือความหวงใย เอาใจใส ปฏิบัติตอผูปวยดวยความออนโยน 

นุมนวล  จึงเกดิจากการทีพ่ยาบาลมีจิตใจที่มีเมตตากรุณา เห็นคุณคาในความเปนมนุษย รูจักเอาใจเขามา

ใสใจเรา ซึ่งเปนจิตสํานึกที่มาจากพืน้ฐานของจิตใจไดรับการอบรมปลูกฝงแลวคอยๆซึมซับบมเพาะจนเปน

คุณสมบัติเฉพาะตัวหรือบุคลิกลักษณะของพยาบาลผูนัน้  นาํไปสูการถายทอดสิ่งทีดี่งามใหกับผูอ่ืนเหมือน 

กับที่ตนเองเคยไดรับ  ดังนัน้ การที่พยาบาลจะดูแลผูอ่ืนดวยความมีเมตตาเอื้ออาทร จึงตองเริ่มตนจากการ

พัฒนาจิตใจของตนเองใหมจีิตสํานึกที่ดี และตระหนกัถงึคุณคาของวิชาชีพ ที่ไดมีโอกาสทาํในสิง่ทีเ่ปนกุศล

คือ ไดชวยเหลอืเกื้อกูลเพื่อนมนุษย  บมเพาะและยกระดับคุณธรรมขอนี้ข้ึนมากอน พยาบาลจงึจะสามารถ

ถายทอดความเมตตากรุณา เอื้ออาทรไปยังผูปวยได  
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แนวทางสาํคญัในการพัฒนาจิตใจใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมกคื็อ การปฏิบัติตนตามหลักคาํ

สอนในศาสนาตางๆ  เพราะศาสนาทุกศาสนามีจุดมุงหมายเพื่ออบรมปลูกฝงใหคนเปนคนดี มีจิตใจที่ดีงาม 

และเนื่องจากพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยทีม่ีอิทธพิลตออุปนิสัยใจคอของคนไทยมาชานาน การ

นําหลักพุทธธรรมมาใชฝกฝนพัฒนาตนและประยุกตใชในการปฏิบัติงานของพยาบาลจึงเปนแนวทางที่เปน

ประโยชนและเกิดคุณคาที่สอดคลองกับสังคมไทยเปนอยางยิ่ง  

แนวคิดตามหลักพทุธธรรมนั้นตัง้อยูบนพืน้ฐานของเหตแุละผล และเริ่มตนจากการเขาใจในชีวิต

และธรรมชาติ ที่มุงเนนใหคนมีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรตอกัน อันเปนคุณสมบติัที่สําคัญของพยาบาล  

ซึ่งความมีเมตตากรุณา เอื้ออาทร เหน็อกเห็นใจผูอ่ืนนี ้มอียูในหลกัธรรมที่เรียกวา พรหมวิหาร4  สวนการ

เอื้อเฟอสงเคราะหผูอ่ืนอยางมีน้ําใจ อยูในหลักธรรมที่เรียกวา สังคหวตัถุ 4 หลักธรรมทั้งสองหมวดมีความ 

สัมพันธกนัและเปนธรรมที่ตองมีในสถานการณที่ตองชวยเหลือผูอ่ืนทีม่ีความเดือดรอน  แนวทางการปฏิบัติ

เนนการเรียนรูที่จะมีสติรูตัว รูจักและเขาใจตนเอง ไวตอความรูสึกและตอบสนองดวยความเขาใจและเหน็ใจ

ผูอ่ืน ซึง่จะทําใหสามารถปฏบัิติงานไดอยางมีมนุษยสมัพนัธที่ดีและทํางานไดอยางมคีวามสขุ กระบวนการ

ฝกฝนพัฒนาตนตามหลักพทุธธรรมเพื่อใหเปนผูที่มีจิตใจดีงาม นาํไปสูการรูจักคิดรูจักทาํ และแกไขปญหา 

ไดดวยตนเองอาศัย หลักไตรสิกขา  หรือ ศีล สมาธิ ปญญา  โดย ศลี  คือ การประพฤติปฏิบัติตนในทางที่

ถูกตอง  สมาธิ  คือ การมีสติต้ังมั่น มีใจทีส่งบมั่นคง และ ปญญา  คือ การรูตามความเปนจริงของชีวิต ซึ่ง

การปฏิบัติตนตามหลกัธรรมทั้ง 3 ประการนี้ จะทาํใหเปนผูที่ปฏิบัติดี  มีจิตใจที่แนวแน สงบมั่นคง  คิดเปน 

แกปญหาเปน จึงเปนการฝกฝนพัฒนาตนที่ครอบคลุมทัง้ทางดานพฤติกรรม จิตใจ และสติปญญา   

ดังนัน้ หากพยาบาลไดนาํเอาหลักพทุธธรรมมาปฏิบัติอยางเชื่อมโยงสมัพันธกนั ก็จะทําใหเขาใจ

ในความเปนไปของชีวิต และตระหนกัวาผูปวยเปนผูทีม่คีวามทุกขอยูแลว  การทีม่ีโอกาสไดดูแลผูปวยใหมี

ความสุขใจสบายกาย หรือผอนคลายความทุกขจงึเปนงานที่ไดบุญกุศล ซึ่งพยาบาลจะตองปฏิบัติหนาที่ใน

อาชีพนี้ทกุวนั ถาคิดใหมีความสุข ก็จะมีความสุขตลอดเวลาที่ตองปฏิบัติงาน  เพราะสุขหรือทุกขข้ึนอยูกับ

ความคดิของตนเอง  ทั้งนี้การปฏิบัติธรรม เปนการตอสูภายในจิตใจตน ที่จะสลัดสภาวะจิตในทางลบออก

แลวแทนที่ดวยสภาวะจิตในทางบวก   ฉะนั้น ในยามที่เห็นผูปวยยิ้มให  พยาบาลกจ็ะดีใจ สบายใจไปดวย 

เพราะรูสึกวาเขามีความสุขขึ้น  เมื่อผูปวยตองการความชวยเหลือ แลวสามารถชวยได ก็จะทาํใหพยาบาล

รูสึกถึงคุณคาของตนเอง  ธรรมะจึงสอนใหมีโยนิโสมนสิการคือ คิดเปน  ทาํใหคิดไดวา คนเราควรจะมีชีวิต

ที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน ซึง่อาชพีพยาบาลเปนอาชพีที่ไดปฏิบัติธรรมขอนี้ทกุวนั ชวีิตจงึมีคุณคา

เปนอยางยิ่ง   การนาํหลกัพทุธธรรมมาประยุกตใชในชวีติประจําวนัก็สามารถปฏิบัติไดอยางงายๆดวยการ

ฝกฝนตนใหดําเนนิชีวิตดวยความเรียบงาย และใชชีวิตในทางที่ถกูตอง มีความรักในผูอ่ืนเสมอืนเปนพีน่อง

รวมครอบครัว  รูจักบริการชวยเหลือผูอ่ืนอยางนอบนอมถอมตน ใหเกยีรติผูอ่ืน  และเปนผูใหโดยไมหวงัผล 

ตอบแทนใดๆ  หลักพทุธธรรมจะชวยชี้นาํและกํากับชีวิต รวมทัง้ยงัเปนเข็มทิศในการชวยเหลือเกื้อกลูเพื่อน

มนุษย  ผลของการฝกฝนพฒันาตนนี ้จะเกิดประโยชนทัง้ตอตนเองและผูอ่ืนอยางไมมีที่ส้ินสุด 
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โดยสรุป  การดูแลผูปวยอยางเอื้ออาทร เปนคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญของพยาบาล  ซึง่ความ

เอื้ออาทรจะสะทอนใหเห็นถงึความรัก ความมนี้ําใจ และการชวยเหลอืเกื้อกูลกนัของเพื่อนมนุษย ทําใหเกิด

มิตรภาพระหวางพยาบาลกบัผูปวย สัมผัสที่นิ่มนวล วาจาที่สุภาพไพเราะ จริงใจ และใหเกยีรติ จะสงผลให

ผูปวยมีความรูสึกอบอุนใจ ปลอดภัย เชื่อถือไววางใจในการรักษาพยาบาลและมีกาํลังใจที่จะตอสูกับโรคภัย

ไขเจ็บ เพื่อการฟนหายจากโรคและการฟนฟูสุขภาพใหเปนปกติ   ขณะเดียวกนัพยาบาลก็ไดเรียนรูที่จะเปน

ผูใหหรือเปนผูที่ทาํอะไรใหผูอ่ืนกอนดวยใจ การใหหรือการเอาใจใส เอื้อเฟอเกื้อกูลผูปวยดวยความบริสุทธิ์ใจ

ปราศจากเงื่อนไข  จะทําใหพยาบาลมีความปติ  รูสึกวา ตนเองมีคุณคา มีเกียรติ  และมีความสุขอยางลกึซึ้ง  

ซึ่งความสุขเชนนี ้ยิง่ทาํก็ยิง่มีความสุขและอยากทาํเพิม่ ข้ึนเรื่อยๆ พลงัแหงความปรารถนาดีทีพ่ยาบาลมีตอ

ผูปวย จะทาํใหพยาบาลดูแลชวยเหลือผูปวยเปนอยางดโีดยไมคิดวาเปนเรื่องยุงยาก แตกลับเปนแรงเสริมให

มีพลังแรงกายและแรงใจในการดูแลเอาใจใสผูปวยใหมคุีณภาพยิ่งขึน้  ดังนั้น การดูแลอยางเอื้ออาทรจึงเปน

คุณธรรมที่เปนอุดมคตขิองวิชาชพีพยาบาล 

การทีพ่ยาบาลจะเปนผูที่มคีวามเอื้ออาทร  ตองอาศัยการอบรมสั่งสอน หรือการฝกฝนพัฒนาตน

ใหเปนผูที่มีจติใจประณีตละเอียดออนเปยมดวยความเมตตากรุณา เห็นอกเหน็ใจ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

และเห็นในคณุคาของมนษุย จึงจะปฏิบัติตอผูปวยดวยความออนโยนเอื้ออาทร ซึง่หลักธรรมในพทุธศาสนา 

มีแกนสําคัญที่มุงเนนใหคนมีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรตอกัน  โดยไมเพียงสอนใหรักเพื่อนมนษุยดวยกัน

เทานัน้แตยังสอนใหรักสรรพสัตวและสรรพสิ่งรอบตัวดวย รวมทั้งสอนใหชาวพทุธเปนผูใหโดยไมหวงัผลตอบ 

แทน   เมื่อคนเรามีความรัก ความเมตตาตอเพื่อนมนุษยแลว จะทําใหเปนคนที่มีสุขภาพจิตดี  มีความเขาใจ 

เห็นใจ ใหอภัยตอผูอ่ืน สงบ ถอมตน และมีชีวิตที่เรียบงาย   นอกจากนี้  พทุธธรรมยังใหขอคิดและวิธีปฏิบัติ

ในการฝกฝนพัฒนาตนใหเปนผูประพฤติดี มีจิตใจแนวแน สงบมั่นคง  คิดเปน แกปญหาเปน ซึง่ลวนเปนภูมิ

ปญญาอันทรงคุณคา   

ในการปลูกจิตสํานึกใหเปนผูที่มีความเอื้ออาทร   พยาบาลจะตองเริ่มตนจากการใหความเมตตา

เอื้ออาทรตอตัวเองกอน โดยตองมีความเคารพในตวัเอง รูจักรับผิดชอบ และดูแลตัวเองใหมีความสุข จึงจะ

สามารถถายทอดความเมตตาเอื้ออาทรนั้นไปสูผูอ่ืนได   ความสนใจ หวงใยผูอ่ืน จะนํามาซึง่ความเขมแข็ง

ภายในใจตน ทําใหมองอะไรไดกวางกวาตัวเอง และมคีวามสุขที่ไดชวยเหลือคนอ่ืน  กุศลแหงความตัง้ใจดี 

จะไปขับไลกิเลสความเห็นแกตัวภายใน เกิดเปนพลังใจที่ดีงามทีท่ั้งผูปวยและพยาบาลไดรับดวยกันทั้งคู 
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เอกสารประกอบการสอนที่ 2 
ไตรสิกขา :  

หลักพุทธธรรมล้ําคาในการฝกฝนพัฒนาตนเพื่อการเปนพยาบาลที่เอื้ออาทร 
 

D    D    D    D    D    D    D    D   

   
วิชาชพีพยาบาล  เปนวิชาชพีที่มหีนาที่ใหบริการสังคมในการดูแลสุขภาพและการเจ็บปวย

ของประชาชน  การปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลจึงเปนงานทีเ่กี่ยวของกับวฏัจักรธรรมชาติของชีวิตมนษุย 

ไดแก การเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปนภาวะทีม่ีทั้งความสุขและความทุกขของมนุษย การเจ็บปวยถือเปน

เร่ืองธรรมดาและเปนทุกขอยางหนึ่งของชวีิตมนุษยเมื่อมีภาวะของความเจ็บปวยและอยูในสภาพของ 

ผูที่ตองการความชวยเหลือทัง้ทางดานรางกายและจิตใจ บุคลากรทางวิชาชพีสุขภาพจะทําหนาทีเ่ปน 

ผูปฏิบัติการใหความชวยเหลือเพื่อใหกลับคืนสูภาวะปกติที่สมบูรณ โดยเฉพาะพยาบาลซึ่งเปนผูทีต่อง 

คอยใหการดูแลชวยเหลือที่ใกลชิดกับผูปวยมากที่สุด  ตองเผชิญกับปญหาและสถานการณตางๆของ

ผูปวยตลอดเวลา การปฏิบัติการดูแลจึงตองดําเนินไปอยางมมีนุษยธรรม มีความเอื้ออาทรตอมนษุยใน 

ยามที่มคีวามทุกขจากความเจ็บปวย ผูทีเ่ปนพยาบาลจึงเปนผูที่อยูบนวถิีแหงการปฏิบัติธรรมเนื่องจาก

การเอื้อเฟอเอือ้อาทรตอความทุกขของผูอ่ืนจัดไดวาเปนการปฏิบัติธรรมที่สําคัญประการหนึ่ง เพราะจะ 

ตองประกอบไปดวยจิตใจทีม่ีความเมตตากรุณาเปนพืน้ฐาน 
 

มนุษยประเสริฐดวยการฝกฝนพัฒนาตน 
 

เนื่องจากงานรักษาพยาบาล  เปนการทํางานกับคนที่มชีีวิตจิตใจที่มคีวามเจ็บไขไดปวย ซึง่ 

อยูในภาวะทีม่ีความแปรปรวนของสภาพรางกายพาใหสภาพจิตใจแปรปรวนไปดวย ผูทีเ่จ็บปวยจึงมัก 

จะมีอารมณหงุดหงิดงาย เศราใจ หวาดกลวั ทอแท หมดกําลังใจ หรือ ส้ินหวัง  ลวนแตเปนสภาพจิตที ่

ไมดีและตองการความชวยเหลือไมเฉพาะแตทางกายเทานัน้ แตตองการความชวยเหลือทัง้ทางใจดวย 

ขณะเดียวกนัญาติของผูที่เจ็บปวยก็อยูในอารมณที่ใกลเคียงกนัคือ หงุดหงิด เศราใจ หวาดกลวั ทอแท 

หรือส้ินหวงัอันเกิดจากความผูกพนัและหวงใยในตัวผูปวย  พยาบาลจึงอยูในสภาพแวดลอมแหงความ

แปรปรวนหรือความไมเปนปกติตางๆ รวมทั้งยังอยูในฐานะคลายเปนคนกลางระหวางฝายผูทีเ่จ็บปวย

กับฝายที่ใหการรักษาพยาบาลดวยกันคือ แพทย และ เจาหนาที่อ่ืนๆ  โดยทําหนาที่ประสานงานกับทั้ง

สองฝาย คนโนนก็จะเอาแบบโนน คนนี้ก็จะเอาแบบนี ้ตองถูกกระทบรอบดาน  ดังนัน้ ถาพยาบาลขาด

ความเขาใจในธรรมชาติของชีวิตมนษุย ขาดความเขาใจในงานที่ทาํ ขาดความเขาใจในผูที่เจ็บปวยและ 

ขาดความเขาใจในตนเอง  ก็จะทาํใหงานดําเนนิไปโดยไมราบร่ืน  เกดิปญหาในการดูแลรักษาเยยีวยา

ผูปวย และเกดิปญหาในตนเอง ทําใหไมมคีวามสุขในการทํางานในวชิาชีพ  
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ปจจัยที่จะทาํใหพยาบาลทาํหนาที่ดูแลรักษาเยยีวยาผูปวยใหไดผลดี  แบบที่เรียกวา “งานก็

ไดผลตัวคนก็เปนสุข” เกิดจากปจจยั 2 ประการ โดยประการแรกไดแก ความรักในวิชาชีพหรือรักในงาน

ของตน  นัน่คอื มีใจรักในงานดูแลรักษาผูปวย  อยากชวยคนใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ  อยากเห็นเพื่อน

มนุษยมีสุขภาพที่ดี  อาจเกิดจากการเหน็คณุคาหรือเหน็ประโยชนของงาน ซึง่เปนมาตั้งแตกอนทีจ่ะมา

เปนพยาบาล ถามีความรูสึกนี้เปนทนุเดิมกจ็ะชวยเปนเกราะปองกนัตัวหรือเปนภูมิคุมกันไมใหหวัน่ไหว

เมื่อกระทบกับอารมณตางๆในสภาพแวดลอมของการทํางาน  แตถาหากไมมีทนุเดิมก็ตองอาศัยปจจัย

ประการที่สองคือ การอบรมและการฝกฝนพัฒนาตนหรือการมีจิตสํานกึในการศึกษา ซึ่งการศึกษาก็คือ 

การพัฒนาคนนั่นเอง  พฒันาจากการเรียนรู จากการฝกฝน จากความรูที่เกดิจากวชิชา จากใจ แลวนาํ

ความรูนัน้มาใชในการทํางานและการแกปญหา   ในทางพุทธศาสนาถือวา มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐ

ดวยการฝกฝน   ดังนั้น การที่พยาบาลจะมีความเขาใจในธรรมชาติชวีิตมนุษย เขาใจในงาน เขาใจผูที่

เจ็บปวย และเขาใจตนเอง จงึตองอาศัยการอบรมและการฝกฝนพฒันาตนอยางตอเนือ่ง เพื่อทาํใหเกิด

การปรับปรุงตนใหดีงามยิ่งขึน้ ควรแกการปฏบัิติภาระตามหนาที ่ 
 

หลักธรรมในการศึกษาพัฒนาตน 
 

ดังไดกลาวมาแลววา ผูที่เปนพยาบาลเปนผูที่อยูบนวิถแีหงการปฏิบัติธรรม  และความคาด 

หวงัของผูรับบริการ รวมไปถงึความคาดหวงัของสังคมตอวิชาชพีพยาบาล ไมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลง 

ไปเชนไร ก็คาดหวังวา พยาบาลจะตองเปนผูที่มีความเมตตา กรุณา เสียสละความสุขสวนตัวเพื่อการ

ชวยเหลือผูปวย ใหบริการแกบุคคลทุกเชือ้ชาติ ศาสนา โดยไมเลือกชัน้วรรณะ และดูแลผูปวยอยางมี

คุณธรรม จริยธรรม  พยาบาลจึงตองสนใจ เอาใจใสในความแตกตางของบุคคลทั้งในดานวัฒนธรรม 

ความเชื่อ และหลักปฏิบัติทางศาสนาของแตละบุคคล   

โดยทีพุ่ทธศาสนาเปนศาสนาประจาํชาตไิทยมาเปนเวลาชานาน  พทุธธรรมจงึเปนรากฐาน

ของแบบแผนการดําเนินชวีติ ความเชื่อ และคานยิมของคนไทยสวนใหญ ซึง่ไดรับการถายทอดปลูกฝง

จนกลายเปนวฒันธรรมและหลักปฏิบัติของคนในสงัคม เชน  การมนี้าํใจ  การออนนอมถอมตน  การมี

สัมมาคารวะ  การเคารพผูอาวุโส  เปนตน   นอกจากนี ้หลักพทุธธรรมยังตั้งอยูบนพืน้ฐานของเหตแุละ

ผลหรือความจริงเพื่อใหคนเกิดปญญา มคีวามคิดดี ปฏิบัติดี  การประยุกตหลกัพทุธธรรมสูปฏิบัติการ

พยาบาลจงึมคุีณคามากมายทัง้ตอตัวพยาบาลและผูรับบริการ โดยจะชวยใหพยาบาลมีความเขาใจใน

ความคิดความเชื่อ และความตองการของผูรับบริการมากขึ้น นาํไปสูการดูแลแบบองครวมคือ คํานงึถงึ 

ปจจัยทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูรับบริการ เพื่อใหสามารถเผชิญกบัความ

เจ็บปวยและความเครียดไดอยางมีกําลงัใจ   การเรียนรูและประสบการณจากธรรมชาติชีวิตของผูปวย

ยังมีคุณคาในการพัฒนาตนเองของพยาบาลใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะของความ

เมตตากรุณา เอื้ออาทรซึ่งเปนคุณคาที่แทจริงของวิชาชีพพยาบาล  
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หลักพุทธธรรมกลาวไววา การที่จะดาํเนนิชีวิตใหถกูตองมีชีวิตที่ดีงาม สามารถเกื้อกลูตนเอง

และผูอ่ืนไดนัน้ จะตองมีการฝกฝนพฒันาตน ไดแก กระบวนการทีเ่รียกวา  การศึกษา หรือ สิกขา  ซึ่ง

กระบวนการของการศึกษาภายในตวับุคคลจะเริ่มตนและดําเนนิไปไดตองอาศัยการติดตอเกี่ยวของกับ

สภาพแวดลอมและอิทธพิลภายนอกเปนสิ่งผลักดันหรอืเปนปจจัยกอตัว ถาไดรับการถายทอด แนะนาํ

ชักจูงจากแหลงความรูความคิดที่ถูกตองกจ็ะทาํใหเกิด สัมมาทิฏฐิ หรือ การเห็นชอบ นําไปสูการศึกษา

ที่ถูกตอง  ปจจัยแหงสมัมาทิฏฐิจึงม ี2 ประการคือ  ปจจัยภายนอกหรือเสียงจากภายนอก (ปรโตโฆสะ) 

เปนการอบรม ชี้นาํ กระตุนเตือนจากบุคคลอ่ืน หรือเรียนรูจากผูที่เปนกัลยาณมิตร ไดแก พอแม ครูบา

อาจารย เปนตน  สวนอกีประการหนึ่งคือ ปจจัยภายในหรือการใชปญญา (โยนิโสมนสิการ) เปนการใช

สติปญญาของตนเองคิดไตรตรองมองสิ่งทั้งหลายอยางพินิจพิจารณาใหถูกตอง ตรงตามความเปนจริง 

เมื่อมีสัมมาทฏิฐิเปนฐานแลว กระบวนการศึกษาภายในตัวบุคคลก็จะดําเนนิไปได  โดยกระบวนการนี้

มีหลักสาํคัญ 3 ประการเรียกวา ไตรสิกขา ประกอบดวยศีล สมาธ ิและปญญา อันเปนการอบรมความ 

ประพฤติ  ฝกฝนจิต และ ฝกฝนปญญา เพื่อนาํไปสูการคิดดี ปฏิบัติดี  ถาพยาบาลไดฝกฝนพฒันาตน

ตามหลกัธรรมอยางถูกตองและตอเนื่องแลวจะเห็นผลไดชัดถึงการเปลีย่นแปลงที่ดีคือ มีความสงบและ 

มีความสุขภายในมากขึ้น  ผูคนรอบขางกจ็ะรูสึกวา พยาบาลผูนั้นรมเย็น นาเขาใกลและนาปรึกษา 
 

ไตรสิกขา : หลักการฝกฝนพัฒนาตนทั้ง 3 ดาน 
 

ไตรสิกขา เปนกระบวนการศกึษาตามหลกัพุทธธรรมอันเปนรากฐานของการฝกฝนพัฒนาตน 

โดยมีแนวคิดหรือหลักการทีสั่มพันธกับการมองชีวิตมนษุยและธรรมชาติทั้งหมด  เพือ่การเขาสูความดี 

ความงาม และความจรงิภายใน ที่เนนการพัฒนาตนเองทั้งทางกายวาจา จิตใจ และ ปญญา ทําใหเกิด

ความเขาใจในสิ่งตางๆคือ  ความรูจริง ตระหนกั ปลอยวาง รูจักการใหอภัย มีความเปนอยูอยางฉลาด 

รูเทาทันอารมณ ความคิด และธรรมชาติทีเ่ปนจริงตามเหตุปจจัย   ผลของการศึกษาที่แทจริงจะทาํให 

รูจักตนเอง อานตัวเองออก บอกตัวเองได ใชตัวเองเปน  มองผูอ่ืนและสรรพสิ่งอยางยอมรับในความ

แตกตางหลากหลาย จงึเปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ซึง่การศกึษาตามแนวทางทีก่ลาวเปนการ 

ศึกษานอกระบบที่สามารถศึกษาไดตลอดเวลา ตลอดชีวิตโดยไมตองมีรูปแบบและไมข้ึนอยูกับสถานที ่ 

แตตองอาศัยการเรียนรู ทาํความเขาใจ  นําไปปฏิบัติ และ เห็นผลหรือเขาถึงธรรมดวยตนเอง  ผูอ่ืนไม

สามารถหยิบยื่นใหได ผูศึกษาจึงตองศึกษาดานปริยัติ คือทฤษฎีหรือหลักการ จากนั้นเขาสูการปฏิบัติ

หรือการนาํมาใชเพื่อพิสูจนทดลอง ในที่สุดก็จะเขาถึง ปฏิเวธหรือผลลัพธแหงการพสูิจนทดลอง นัน้  

กระบวนการฝกฝนพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขามีหลกัการสําคัญ 3 ประการ ไดแก ศีล สมาธิ 

และปญญา กลาวคือ เปนระบบที่พฒันาตนเองในดานพฤติกรรมหรือความสัมพนัธกบัส่ิงแวดลอมและ

สังคม (ศีล) ดานจิตใจหรือเจตจํานง (สมาธิ)  และดานปญญาหรือความรูความเขาใจ (ปญญา) ทั้ง 3 

ดานจะดาํเนนิประสานควบคูกันไปตลอดเวลาและสงผลตอกัน  การพฒันาแตละดานของชีวิตมีดังนี้   
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1)  ศลี หรือ อธิศีลสิกขา (Self Training in Morality)  เปนกระบวนการฝกฝนพัฒนาตนดาน

พฤติกรรมใหมีความดงีาม เกื้อกูลตอมนษุยและสิ่งแวดลอม ซึ่งแสดงออกดวยการกระทาํทางกายวาจา

ที่มีความสุจริต เปนปกติ   กลาวคือ เปนการฝกฝนตนเองใหมีระเบยีบวินยั เพื่อควบคุมความประพฤติ

หรือการกระทาํของตนใหเหมาะสม ไมเบยีดเบียนสรางความเดือดรอนใหกบัตนเองและสังคม สามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนไดดี เอื้ออํานวยแกการมชีวีิตที่ดีงามรวมกัน  การพัฒนาดานพฤตกิรรม แบงเปน 2 ดาน

ไดแก  ดานความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพหรือทางวัตถ ุ(Physical Development) คือ การ

พัฒนารางกายใหมีสุขภาพที่ดี โดยเสพหรือบริโภคสิ่งตางๆทางอนิทรีย (ตา หู จมูก ล้ิน กาย) เชน การ

กินอาหาร การใชเสื้อผาเครื่องนุงหม การใชเทคโนโลย ีฯลฯ ดวยความถูกตอง   สวนอีกดานหนึง่ ไดแก 

ดานความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม หรือกับเพือ่นมนษุยดวยกัน (Social Development)  คือ 

การดําเนินชวีติและอยูรวมในสังคมโดยไมเบียดเบียนผูอ่ืน มกีารเสียสละชวยเหลือเผื่อแผซึ่งกันและกัน 

ดังนัน้  ศีล  จงึเปนสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางปกติ  ซึ่งจะชวยชะลาง

ความสกปรกจากนิสัย และเปนการเตรียมตัวในเบื้องตนหรือเปนพืน้ฐานที่ดีในการพัฒนาคุณภาพจิต

และการพัฒนาปญญาตอไป 

2)  สมาธ ิหรือ อธิจิตสกิขา (Self Training in Mentality)  เปนกระบวนการฝกฝนพัฒนาตน

ดานจิตใจหรือเจตจํานง  กลาวคือ เปนการพัฒนายกระดบัคุณสมบัติในดานตางๆของจิตใจ ไดแก ดาน

ความสามารถ คือ การควบคุมความนึกคดิใหอยูในสภาพที่มัน่คงหรือมีภาวะจิตใจแนวแน มีสติ ต้ังมั่น

ในสิ่งที่กําหนด ไมฟุงซานวอกแวกสายไปมา  ดานคุณภาพ คือ ความมีคุณธรรมหรือการมีจิตทีม่คีวาม

ดีงาม เชน มีความรัก ความเมตตากรุณา มีน้ําใจ มีสัมมาคารวะ ยอมรับและเห็นความสําคัญของผูอ่ืน

เปนตน  และ ในดานสุขภาพของจิต คือ การมีความสุขทางจิตใจ เชน ความอิม่ใจ ความสดชืน่เบิกบาน 

ผองใส ไมเครียด ไมหมนหมอง ไมขุนมัว เปนตน   คุณคาของ สมาธิ หรือการทีจ่ิตมคุีณสมบัติที่ดีจึงทาํ

ใหจิตใจอยูในสภาพที่สงบ ปลอดโปรง พรอมสําหรับการใชงาน  ชวยใหมองเหน็สิ่งทีต่องการไดชัดเจน 

มองเหน็ทุกสิง่ตามความเปนจริง ซึ่งเปนพืน้ฐานของการพัฒนาทางปญญาอยางไดผลดีที่สุด 

3) ปญญา หรือ อธิปญญาสิกขา (Self Training in Wisdom) เปนกระบวนการฝกฝนพัฒนา

ตนดานปญญาหรือการมีความรูที่ถกูตองตรงตามความเปนจริง  กลาวคือ เปนการพัฒนาดานความรู

ความเขาใจ เจตคติ คานิยมใหถูกตอง ดวยการไตรตรองมองดู พนิิจพิเคราะหจนรูจักและเขาใจสิ่งทัง้ 

หลายตามความเปนจริง ไมยึดติด รูเทาทนัธรรมดาของโลกและชีวิต โดยมองเห็นเหตุและผล รูจักการ

คาดหมายผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นพรอมทัง้หาแนวทางแกไข  และ กระทําการตางๆดวยสติ รูจักวางใจ 

วางทาท ีปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดถูกตองเหมาะสม  ปญญา จึงทาํใหเราไดสัมผัสถึงคณุคาและความ

งามทีท่ําใหจิตใจของเรากวางขึ้น เรียนรูที่จะรัก เรียนรูที่จะให เรียนรูทีจ่ะยอมรับความหลากหลายทาง

ความคิด อันเปนผลมาจากอัตตาที่ลดลง  กระบวนการเรียนรูดวยใจใครครวญจึงนาํไปสูความตัง้ใจที่

จะทาํประโยชนเพื่อผูอ่ืน ดํารงชีวิตเพื่อใหเกิดคุณคาแกสังคมอยางแทจริง  
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จากหลักการของไตรสิกขา  จะเหน็ไดวา เปนหลกัธรรมสําหรับการศึกษาและพฒันาชีวิตของ

บุคคลใหเกื้อกลูและเปนประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสงัคม ซึ่งจะตองฝกฝนใหครบทั้ง 3 ดานคือ ศีล 

สมาธิ และปญญา อยางเปนองครวม  จงึจะไดการศึกษาพฒันาตนที่สมบูรณ ทั้งนี้เนื่องจากศีล สมาธ ิ

ปญญา เปนองคประกอบทีต่องอาศัยซึง่กนัและกนั  ถาดานใดดานหนึ่งไมพรอมหรือไมประสานกนัจะ

ทําใหกระบวนการฝกฝนไมไดผลดี เชน การฝกใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่ ถาจิตใจของผูฝกไม

มีความสุขกจ็ะทําใหเกิดการฝนใจไมมีความสุข  การฝกนั้นก็มีแนวโนมที่จะไมไดผล  แตถาการฝกนั้น 

จิตใจของผูถูกฝกมีความพงึพอใจ มีความสุขในการกระทํา  พฤติกรรมนั้นก็จะมั่นคง  และ ถาผูฝกยิ่ง

ปฏิบัติยิ่งเกิดความรูความเขาใจ มองเหน็คุณคาของพฤติกรรมนั้นวา เปนสิ่งที่ดีมีประโยชนตอตนเอง

และผูอ่ืน กย็ิ่งเกิดความสุขและจะกระทําพฤติกรรมนั้นจนเปนนิสัย ดังนั้น การศึกษาพัฒนาทั้ง 3 ดาน

จึงตองประสานสัมพนัธกัน 
  

การบูรณาการไตรสิกขาในวิถีชีวิตและการปฏิบัติงานของพยาบาล 
 

แกนสําคัญของพทุธธรรมคือ  การนาํเอาความรูในธรรมชาติและกฎธรรมชาติมาใชประโยชน  

ธรรมะจึงเปนเรื่องใกลตัว เปนความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิต หรือทุกอยางที่อยูรอบตัวเราตั้งแตเกดิ

กระทัง่สิ้นลมหายใจ  ถาเราเขาใจถูกตองก็จะสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับธรรมชาติของมนษุยได 

พุทธธรรมที่มชีีวิตจะตองเปนหลกัธรรมทีส่ามารถนํามาประยุกตเขากบัวิถีชวีิตและเหตุปจจัยของผูคน

ในชีวิตประจาํวนัไดอยูเสมอ  โดยผูปฏิบัติตองมีความเขาใจถึงความหมาย และคุณคาของการปฏบัิติ

บูชาใหลึกซึ้ง จึงจะเปนเสนทางแหงการแสวงหาคุณคาในตนเองเพื่อประโยชนสุขทีแ่ทของเพื่อนมนุษย 

ทั้งนี้การทํางานในอาชีพตางๆถือเปนเรื่องของการฝกฝนพัฒนาตนทัง้สิ้น เพราะเวลาโดยสวนใหญของ

เราอยูกับการทํางาน ซึง่ทานพทุธทาสภิกขุไดกลาวไววา  ธรรมะคือหนาที่ หนาที่คือการงาน และ การ

งานคือธรรมะ  ดังนั้น การทาํงานและการดําเนนิชีวิต จงึเปนการปฏิบัติธรรมควบคูกันไป  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูที่อยูในวิชาชีพพยาบาล  ซึ่งเปนผูที่ตองทํางานกบัมนุษย และตองเขาใจในความเปนมนุษย  

จึงควรเปนผูทีส่นใจและใสใจในธรรมะเพือ่ที่จะไดนาํมาใชในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหเปนพยาบาลที่

มีคุณภาพคือ มีทั้งความรูควบคูคุณธรรม 

การนาํหลกัธรรมไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา มาประยุกตใชในการฝกฝนพัฒนาตนของ 

พยาบาล โดยบูรณาการเขากับวิถกีารดําเนินชวีิตและการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนใหเปนพยาบาลที่

เขาใจในเพื่อนมนุษย ปฏิบัติการดูแลชวยเหลือเพื่อนมนษุยอยางเอื้ออาทร จนเปนนสัิยที่กระทําอยาง

สม่ําเสมอจงึถอืเปนสิ่งที่มีประโยชนและมีคุณคายิ่ง  เนื่องจากในแตละวนัพยาบาลมีภาระงานประจาํ

มากมาย ตองดูแลผูปวยหลายสิบคนในแตละเวร กอใหเกิดความเครียดไดงายเพราะตองรับผิดชอบใน

ชีวิตคน นอกจากนัน้ ยังอาจเกิดความเบื่อหนายหงุดหงิดจากการที่ผูปวยและญาติเรียกรองในสิง่ตางๆ  

การบริการผูปวยดวยความเครียด โกรธหรอืหงุดหงิด ไมไดทําใหบรรยากาศระหวางพยาบาลกับผูปวย
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และญาติดีข้ึนหรือไมชวยแกปญหาใดๆ แตกลับจะทาํใหเกิดความไมเขาใจระหวางกันรวมทัง้เกิดความ

ไมประทับใจในบริการของพยาบาล  ดังนัน้ การเปนผูทีฝ่กฝนพัฒนาตนใหพรอมเสมอสําหรับการเผชิญ

ภาวะหรือเหตกุารณตางๆในการปฏิบัติงาน จะชวยใหพยาบาลทาํงานไดอยางมีความสุขและเห็นคณุคา

ในงานของตน เมื่อพยาบาลมีความเยือกเย็น สงบมัน่คงในการปฏิบัติงาน ผูปวยและญาติก็จะเกิดความ

สงบมั่นคงไปดวย จงึเปนผลดีตอทั้งสองฝาย  

จากหลักการของไตรสิกขาทีเ่สนอมาแลวในขางตน สามารถนาํมาประยุกตใชในการดําเนนิชีวิต 

ประจําวนัและการปฏิบัติงานของพยาบาล โดยมีแนวทางดังนี ้

1)  ศลี หรือ “การกาํกับพฤติกรรม สํารวมกายวาจา” 

     คือ  การทีพ่ยาบาลฝกควบคุมพฤติกรรมใหมีการแสดงออกทางกายวาจาที่ถูกตองตามหลัก

ศีลธรรมและเหมาะสมกับกาลเทศะ มีระเบียบวนิัย ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน รวมทัง้ฝกการใชชีวิต  

ที่เรียบงายเปนอิสระจากพนัธนาการทางวัตถุสวนเกนิใหมากที่สุด ดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาโดยมคีวาม 

สัมพันธทีเ่กื้อกูลตอเพื่อนมนุษยและสงัคม   

    ถาหากพยาบาลมกีารควบคุมกํากับพฤติกรรม สํารวมกายวาจาดังกลาว  จะทาํใหพยาบาล

เปนผูทีม่ีการกระทําหรือการแสดงออกที่ดีงามทั้งในการดําเนนิชีวิตทั่วไปและในขณะที่ปฏิบัติงาน  เชน  

เปนคนตรงตอเวลา รับผิดชอบในงานของตน  มีการวางแผนจัดระบบระเบียบในชีวิตประจําวนัและการ

ทํางาน เปนคนสุภาพเรียบรอยออนโยน พดูจากับผูปวยหรือคนทัว่ไปไพเราะถูกกาลเทศะ ไมพูดกระทบ

ตนเองหรือผูอ่ืน ไมเปนคนมกัได มักงาย ชอบความสะดวกสบาย แกงแยงเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน เปนตน 

ซึ่งทัง้หมดนี้เปนผลมาจากการมีศีลธรรมเปนหลกัยึดเหนี่ยวและมีการฝกฝนจนมพีฤติกรรมความเคยชิน

ที่ดีจากการมีระเบียบวนิัย  

2)  สมาธ ิหรือ “การมจีิตจดจอ ใจคอมั่นคง ดํารงคุณธรรม” 

    คือ การทีพ่ยาบาลฝกหัดยกระดับความมีคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิตใจดวยการ

ฝกสติ และสมาธิ  เพื่อควบคุมสภาวะของจติใจและความนึกคิดใหอยูในสภาพที่มัน่คง แนวแน ต้ังมัน่ใน

ส่ิงทีก่ําหนด ไมฟุงซานวอกแวก สายไปสายมา มกีารระลึกรูหรือมีสติสัมปชญัญะกํากับในทกุการกระทาํ

ของตนเอง จนกระทัง่จิตมีความสงบ วาง ปลอดโปรงพรอมสําหรับการใชงาน รวมทัง้มีจิตใจที่ดีงามดวย

คุณธรรมจากการระลึกรูและมองเห็นทุกสิง่ตามความเปนจริงจนสามารถเขาใจในจิตใจตนเองและผูอ่ืน 

   ผลของการฝกหัดควบคุมจิตใหจดจอมัน่คงอยูเสมอ และมีคุณธรรมประจําใจจะสงผลตอการ

ดําเนนิชีวิต และการปฏิบัติงานของพยาบาลคือ  ทําใหเปนคนอารมณเย็น ไมเปนคนชางโกรธ หงุดหงิด 

ขลาดกลัว หรืออิจฉาริษยาผูอ่ืน  แตจะเปนผูที่มีความเมตตากรุณา มีน้ําใจ มีสัมมาคารวะ ยอมรับ และ

เห็นความสาํคญัของผูอ่ืน  เพราะจิตที่ฝกฝนแลวมักมีแตความปติ เบกิบานผองใส ไมมีความขุนมัว และ

ไมมีความหมนหมอง นอกจากนี ้ยงัทาํใหเปนผูทีม่ีสติและสมาธิในการทํางานอีกดวย ซึ่งทั้งหมดที่กลาว

มาเปนสิ่งที่มคีวามจาํเปนในการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาลเปนอยางยิ่ง 
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3)  ปญญา หรือ “การรูจกัไตรตรองมองเหตุผล รูจักตน รูจักคน รูจักงาน” 

  คือ การทีพ่ยาบาลฝกฝนตนใหมีความรูความเขาใจ รูจกัมองสิง่ทัง้หลายตามความเปนจริง  

มีความคิดและความเชื่อทีถ่กูตอง ดวยการนําการกระทาํและประสบการณในการดําเนนิชีวิตประจําวนั

และการปฏิบัติงานของตนเองมาไตรตรองมองดู พนิิจพเิคราะหแยกแยะหาเหตุปจจยัจนรูจักและเขาใจ 

ส่ิงทัง้หลายตามที่มนัเปน รูเหตุรูผล รูเทาทันธรรมดาของโลกและชวีิต มีความคิดที่อิสระไมมีอคติยึดมั่น

ในความเชื่อใดความเชื่อหนึง่จนขาดการพจิารณาในมมุมองอื่น  รูจักคาดหมายผลดผีลเสียที่จะเกดิขึ้น

พรอมทัง้หาแนวทางแกไข กระทาํการตางๆดวยสติ รูจกัวางใจวางทาท ีปฏิบัติตอโลกและชีวิตไดถูกตอง

เหมาะสม นัน่คือ รูเทาทันธรรมดา แลวนาํมาพฒันาตัวเรา  

   ผลจากการฝกฝนทางปญญา จะทําใหพยาบาลมีความเขาใจในตนเอง เขาใจในผูอ่ืน และ

เขาใจในงานทีท่ําอยู จนละคลายความเห็นแกตัว มองเหน็คุณคาของสิง่ที่ดีงาม และทําในสิ่งที่เปนกุศล

ไดแก  การมีไมตรีธรรมหรือมีเมตตากรุณาตอผูที่เจ็บปวย ซึ่งแสดงออกโดยการดูแลชวยเหลืออยางเอื้อ

อาทร เชน การรับฟงอยางเห็นอกเหน็ใจ พูดจาดวยถอยคําที่สุภาพใหเกยีรติ ใหการพยาบาลดวยความ 

นุมนวล ใหคําแนะนาํตางๆดวยความเต็มใจ เปนตน   
 

จากหลักธรรมทั้งหมดทีก่ลาวมาในขางตน  หากพยาบาลไดนอมนํามาประยุกตใชโดยบูรณาการ

เขาในการดําเนินชวีิตและการปฏิบัติงานดวยการเรียนรูใหเขาใจแลวนําไปปฏิบัติจนกระจางชัดในผลของ

การศึกษาธรรมะนัน้  จะทําใหพยาบาลเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมหรือเปนผูทีพ่ึ่งพงิไดสําหรับผูปวยและ

ญาติ เนื่องจากไตรสิกขาเปนหลกัแหงการประพฤติปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทัง้หมดในพทุธศาสนาที่จะ

ชวยใหการดําเนินชีวิต มุงไปสูจุดหมายตามวถิีทางของกระบวนธรรมไดเปนผลสําเรจ็  กระบวนการของ

การศึกษาจะพัฒนาคนใหเกิดพฤติกรรมที่ดี มีจิตใจที่งดงาม และมีปญญาทีห่ลุดพนเปนอิสระจากกิเลส

อันเปนคุณคาของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ซึ่งพทุธศาสนาเชื่อในเรื่องกรรม คือ บุคคลหวานพืชเชนใด 

ยอมไดผลเชนนั้น ผูทาํกรรมดียอมไดผลดีผูทํากรรมชัว่ยอมไดผลชั่ว ดังนัน้หากพยาบาลเปนผูที่มจีิตใจดี 

ดูแลผูปวยหรอืปฏิบัติการพยาบาลดวยความมเีมตตาเอื้ออาทร  ผลแหงการกระทํานั้น จะทําใหพยาบาล

มีความปติสุข ภาคภูมิใจในตนเอง และเหน็คุณคาของวชิาชีพที่ไดชวยเหลือเพื่อนมนษุย  ซึ่งความสุขทาง

จิตใจนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยจะทําใหมีความเปนอยูที่สงบสุขรมเย็น แมไมมีเงนิทองหรือวัตถุ

อันเปนสวนประกอบของชีวิตที่มากมาย  ในทางตรงกันขาม หากการดาํเนนิชีวิตและการปฏิบัติงานของ

พยาบาลขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดการดูแลชวยเหลือเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย พยาบาลก็จะขาดความ 

สุขทางใจในการดําเนนิชวีิตทํางานดวยความเบื่อหนาย ยอมไมสงผลดีทั้งกับตนเองและผูเจ็บปวย ดังนัน้ 

การฝกฝนพัฒนาตนดวยหลกัธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญยิง่ ซึง่สามารถกระทําไดตลอดเวลา เพราะการปฏิบัติ

ธรรมไมตองลงทนุ แตตองลงมือปฏิบัติ ผลแหงการปฏิบัตินั้นจงึจะเกดิขึ้นไดอยางแทจริง 
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      พ.ศ.  2551                 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร)   
                                 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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