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บทคัดยอ 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบเชิงรุกในชุมชน มักสงผลกระทบตอสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลขณะ

ฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความ

พรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา

พยาบาล  ชั้นปท่ี 2  ปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ท่ีไดจากการเลือก

แบบเจาะจง จํานวน 56 คน โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลวันท่ี 17-21 เมษายน 2560 เคร่ืองมือท่ีใช

ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 1) แบบสอบถามขอมูลสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล เปนแบบสัมภาษณ

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 2) แบบสอบถามความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนของ

นักศึกษาพยาบาลประกอบดวย 2 สวน คือ 2.1) วัดทักษะการเรียนรูแบบนําตนเอง และ 2.2) วัดทักษะการ

ทํางานเปนทีม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Pearson’s correlation 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลมีสุขภาพจิตอยูในระดับสูงกวาคนท่ัวไป รอยละ 51.79 และมี

คะแนนสุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป รอยละ 42.86  มีความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนดาน

ทักษะการทํางานเปนทีม ในระดับสูง รอยละ 76.79  และดานทักษะการเรียนรูแบบนําตนเอง ในระดับปาน

กลาง รอยละ 71.43 ความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษา มี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.376, p<.01) โดยท่ีความพรอมดานทักษะการเรียนรูแบบนํา

ตนเองดานความปรารถนาการเรียนรู  และความพรอมดานทักษะการทํางานเปนทีม กับสุขภาพจิตของ

นักศึกษาพยาบาล มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.387 และ r= .395, p<.01) อาจารย

พยาบาลจึงควรจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลชุมชน โดยเนนการเรียนรูแบบนําตนเอง และทักษะ

การทํางานเปนทีม ท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนา

รูปแบบการเตรียมความพรอมเพ่ือการมีสุขภาพจิตท่ีดีในการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนของนักศึกษา

พยาบาล 
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Relationship of the Readiness of Community Health Nursing 

Practice and Mental Health of Second  Year Nursing Students, 

Kasem Bundit University. 

Siriluk Suesat* 

ABSTRACT 

Community health nursing practice is a proactive practice. Thus, it affects nursing 

students’ mental health during their practice. This descriptive study aimed to examine the 

relationship of readiness of community health nursing practice to the mental health of 

nursing students. Subjects were second  year nursing students (n=56), Kasem Bundit 

University. The data were collected from 17-21 April 2017. Instruments  in  this  study  

consisted  of  2 parts ; 1) Mental health screening  (Thai Mental Health Indicator-15/TMHI-

15) and 2) Readiness of community health nursing practice questionnaires which included: 

2.1) Self-directed learning readiness using the Self-Directed Learning Readiness Scale 

(SDLRS), and 2.2) Teamwork nursing practice skills. Data were analyzed, using Pearson’s 

correlation.  

Results revealed that the mental health of nursing students were  51.79% in 

higher than general person level and 42.86% in equal general person,  the readiness of 

community  health nursing practice for teamwork of nursing students was 76.79% in high 

level, and the readiness of community  health nursing practice for self-directed learning of 

nursing students was 71.43% in moderate level. The readiness of community public health 

nursing practice was significantly related to mental health indicators (r=.376, p< .01). 

Readiness of community public health nursing practice is significantly related to self-

directed learning and teamwork for positive mental health (r=.387 and r= .395, p<.01). So, 

the method of teaching in community health nursing should be developed to enhance 

self-directed learning and teamwork as a function of 21st century learning by nursing 

instructors. Further research to develop a model of readiness of community health nursing 

practice is recommend in order to promote nursing students’ mental health during their 

community practicum. 

Keyword: Readiness, Community health nursing practice / Mental-health  
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บทนํา 

สาขาการพยาบาลเปนวิชาชีพท่ีใหบริการ

ดานสุขภาพแบบองครวม  และยึดหลักความ         

มีศักด์ิศรีของมนุษยดวยความเอ้ืออาทรท้ังในระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชน การฝกปฏิบัติทางการ

พยาบาลสวนใหญจะกระทํากันในหอผูปวยเนนการ

รักษาโรค และการฟนฟูสุขภาพ ซ่ึงเปนปฏิบัติการ

เชิงรับ สวนการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนมี

แนวคิดท่ีเนนการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค  

การดําเนินงานการพยาบาลชุมชนนั้น  ไดนํ า

กระบวนการพยาบาลมาพัฒนาใช ตั้ งแตการ

รวบรวมขอมูลหรือการประเมินชุมชน การวิเคราะห

ขอมูลและวินิจฉัยปญหา การจัดลําดับความสําคัญ

ของปญหา การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และ

การประเมินผล ซ่ึงแตละข้ันตอนควรสนับสนุนให

ประชาชน หรือชุมชน มีสวนรวม เพ่ือใหชุมชนไดมี

โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองและเรียนรูไป

พรอมกันกับเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีจุดมุงหมาย

ของการดํา เนินงาน คือ  เ พ่ือเส ริมสร างพลั ง  

ศักยภาพสูการพ่ึงตนเองไดของชุมชนการดําเนินงาน

การพยาบาลชุมชน ไดใหบริการครอบคลุมท้ังการ

สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล 

และการฟนฟูสุขภาพ1  

การปฏิบัติการพยาบาลชุมชนจึงมีลักษณะ

เปนการฝกปฏิบัติเชิงรุก เปนงานท่ีเนนกระบวนการ 

พัฒนาชุมชน  มีลั กษณะการพยาบาล ท่ี เป น    

ข้ันตอน และมีการทํางานท่ีตองการความรวมมือ

ของผูรับบริการเปนอยางมาก นักศึกษาพยาบาลจึง

ตองมีสมรรถนะท่ีทาทายในการใหการพยาบาล    

เพราะการมีความพรอมหรือความสามารถในการ

ปฏิบัติงานทางการพยาบาล เปนผลมาจากการ

ไดรับความรู สั่งสมประสบการณ รวมถึงการอบรม

พัฒนา และนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในงาน แต

เนื่องจากการฝกปฏิบัติการพยาบาลสรางเสริม

สุ ขภาพค ร้ั งนี้  เป นประสบการณ ในการฝ ก

ปฏิบัติการพยาบาลคร้ังแรกของนักศึกษาในสาขา

การพยาบาลชุมชน อาจทําใหเกิดความไมม่ันใจ    

ในการปฏิบัติการพยาบาลเชิงพัฒนา การศึกษา

ทางการพยาบาลภาคปฏิบัติจัดวาเปนหัวใจของการ

เรียนการสอนทางการพยาบาล ท่ีนักศึกษาพยาบาล

ตองมีความรับผิดชอบสูงท้ังตอตนเองและบุคคลอ่ืน 

จากบทบาทท่ีตองรับผิดชอบชีวิตมนุษย เปนสาเหตุ

หนึ่งท่ีทําใหนักศึกษาเกิดความเครียดไดงาย2, 3, 4, 5 

ซ่ึงเปนความรูสึกต่ืนเตน วิตกกังวล กลัวการฝก

ภาคปฏิบั ติ สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา   

ไดแก สมรรถนะการเลาเรียน เกรดเฉลี่ย การปฏิบัติ

กิจวัตรประจําวัน ไดแก แบบแผนการนอนหลับ 

และ แบบแผนการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป 

รวมไปถึงภาวะเหนื่อยลาจากการศึกษา (Burn-out) 

จากงานวิจัยท่ีผานมาพบวาการเตรียมความพรอม

กอนการฝกภาคปฏิบัติอยางเหมาะสมจะชวยลด

ความ เค รียดและเ พ่ิมความ ม่ันใจ ในการฝ ก

ภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลได6  ซ่ึงปจจัยท่ี

สงผลตอความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาล 

ได แก  การจัดการ เ รียนการสอนภาคปฏิบั ติ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  

อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ และอาจารย พ่ีเลี้ยง  

รวมถึงความพรอมของตัวนักศึกษาเองในการฝก

ภาคปฏิบัติ โดยท่ีปจจัยท่ีสงเสริมความพรอมของ

ตัวนักศึกษาดานความรูและทักษะการปฏิบัติการ

พยาบาลท่ีดี คือ การสรางบรรยากาศในหอผูปวยท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู7 นอกจากนี้ปจจัยสวนบุคคลของ

นักศึกษาท่ีมีความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

คือ การมีผลการเรียนท่ีดี8   
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การเรียนรูแบบนําตนเอง มีลักษณะเดน คือ 

เปนการเรียนรูท่ียอมรับสภาพความแตกตางของ

บุคคลในดานการมีศักยภาพสามารถท่ีจะเรียนรูสิ่ง

ตาง ๆ ไดดวยตนเอง เปนการตอบสนองความ

ตองการ และความสนใจของผู เ รียนเพ่ือท่ีจะ

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

อ ยู ตลอด เวลา ได อย า ง มีความสุ ข  และ เป น

กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต9 การเรียนรู

ดวยการนําตนเองเปนการเรียนรูท่ีเร่ิมจากผูเรียนมี

การวิเคราะหความตองการของตนเองท่ีจะเรียนรูใน

สิ่งท่ีสนใจ เพ่ือนํามากําหนดเปนจุดมุงหมาย วาง

แผนการเรียนรูของตนตามลําดับข้ันตอน รูจัก

แสวงหาความรู จากแหลงความรูตาง ๆ และ

สามารถประเมินตนเองได การเตรียมความพรอม

เพ่ือการมีประสบการณท่ีดีในการฝกปฏิบัติคร้ังแรก 

การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  การประสานงานระหวาง

เครือขายการทํางาน หรือการทํางานรวมกันเปนทีม 

ซ่ึงเปนกลวิธีท่ีผสมผสานอยูในการทํางานของ

วิชาชีพพยาบาล10 จะชวยปลูกฝงทัศนคติท่ีดีตอ

วิชาชีพ และสามารถสรางความเปนพยาบาล

วิชาชีพท่ีพึงประสงคและมีคุณภาพ   

สุขภาพจิตเปนภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได

ตลอด ท้ังสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน และแยลง  โดยข้ึนอยู

กั บความสามารถ ในการป รับ ตัว  บุ คคล ท่ี มี

สุขภาพจิตดีนั้นไมไดหมายถึงคนท่ีไม มีปญหา 

หรือไมมีความตึงเครียดเลย แตเปนคนท่ีสามารถ

ปรับตัว แกไขปญหา  หรือลดความตึงเครียดได

ดีกวาคนท่ีมีสุขภาพจิตไมดี มีแนวโนมตัวเลขท่ี

เพ่ิมข้ึนของปญหาสุขภาพจิตในป 255111 โดย

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหายังเปนปจจัยเดิม 

ไดแก  สถานการณความขัดแยงทางการเมือง 

สถานการณทางเศรษฐกิจ ความวิตกกังวลเร่ือง

ความปลอดภัยและความม่ันคงของชีวิต และปญหา

ยาเสพติด  ท่ีมีผลกระทบตอกลุมเยาวชนของชาติ 

จากผลสํารวจสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 255512 

พบวาประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีคะแนน

สุขภาพจิตอยู ท่ี 33.59 คะแนน ซ่ึงอยูในเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนดไวสําหรับสุขภาพจิตของคน

ท่ัวไป (27.01 - 34 คะแนน) และสูงกวาคนท่ัวไป 

37.6%  เม่ือเปรียบเทียบกับป 2551 - 2553  โดย

พบวา ในชวง 3 ปนี้ คนไทยมีสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยดี

ข้ึนอยางตอเนื่อง และในชวงป 2554 ท่ีประเทศ

ไทยไดเกิดมหาอุทกภัยคร้ังใหญทําใหสุขภาพจิตคน

ไทยในภาพรวมลดลงอยางเห็นไดชัด นอกจากนั้น

จากการสํารวจภาวะสุขภาพจิตคนไทย อายุ 15 ป

ข้ึนไป พ.ศ. 255813 พบคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของ

คนไทยในกลุมอายุ 15-24 ป (วัยเยาวชน) 31.34 

คะแนน (อยูในเกณฑของการมีสุขภาพจิตเทากับ  

คนท่ัวไป) และระดับการศึกษามีผลกับความสุข  

ของคนไทย โดยพบวาจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา มีระดับคะแนน

สุ ขภาพจิ ตสู ง กว าคน ท่ั ว ไป  ( 27 . 00% และ 

19.00%)  

การมีปญหาสุขภาพจิต และปจจัย ท่ี มี

ผลกระทบตอพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพจิตของ

วัยรุน คือ ความสัมพันธระหวางผูปกครองและเด็ก

ไม ดี  ปญหาสุขภาพจิตในบิดามารดา  ปญหา

เศรษฐกิจของครอบครัว ปญหาการวางงานของ

บิดามารดา และปญหาการเรียนของวัยรุน ภาวะ

สุขภาพจิตไมไดเกิดข้ึนในระยะเวลาเดียวกัน ภาวะ

ซึมเศรา ความวิตกกังวล และความสิ้นหวัง หรือท่ี

เรียกวาความตึงเครียดทางอารมณ เปนสวนหนึ่ง

ของภาวะสุ ขภาพจิต ท่ี มี อิท ธิพลตอการ เกิ ด

พฤติกรรมเสี่ยงตอการฆาตัวตายซ่ึงถือวาเปน
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ดรรชนีชี้วัดภาวะสุขภาพจิตท่ีสําคัญของวัยรุนท่ีมัก

อยูในวัยเรียน นักศึกษาพยาบาลเปนบุคลากรทาง

สุขภาพท่ีมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเรียนรูและ

ฝกฝนใหเปนผูมีความรู ความเขาใจ และมีศักยภาพ

ในการสรางเสริมสุขภาพจิตตนเอง เพ่ือดํารงไวซ่ึง

การเปนผู ท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดี เปนแบบอยางสราง

เสริมใหผูรับบริการมีสุขภาพจิตท่ีดีตามไปดวย14  

การมีความรับผิดชอบสูงของการศึกษาวิชาชีพ

พยาบาล รวมท้ังการมีบุคลิกภาพท่ีแตกตางกันจาก

ประสบการณชี วิต ท่ีแตกตางกันของนักศึกษา

พยาบาล ปจจั ยต า ง  ๆ  เหล านี้ ส งผลให เกิ ด

ความเครียด หากไมไดรับการชวยเหลือและดูแล

อยางเหมาะสม ความเครียดดังกลาวก็จะกอตัว

นําไปสูการมีสุขภาพจิตท่ีผิดปกติเกิดข้ึน ไมวาจะ

เปนภาวะความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา ท่ีเกิดข้ึน

ไดระหวางการฝกปฏิบัติการพยาบาล โดยเฉพาะ

การพยาบาลชุมชนท่ีเปนการพยาบาลในลักษณะ

เชิงรุก ซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนในการ

ปฏิบัติการพยาบาล 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความพรอมในการฝกปฏิบัติการ

พยาบาลชุมชนของนักศึกษาพยาบาล          

 2. เพ่ือศึกษาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล 

       3. เพ่ือหาความสัมพันธระหวางความพรอม

ในการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิต

ของนักศึกษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

สมมติฐานทางการวิจัย   

        ความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาล

ชุมชนมีความสัมพันธกับสุขภาพจิตของนักศึกษา

พยาบาล 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ความ

พรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนดาน

ทักษะการทํางานเปนทีม  และดานทักษะการ

เรียนรูแบบนําตนเองใชทฤษฎีแนวคิดการเรียนรู

ของผูใหญ ของ Malcolm Knowles15  เปนการ

เรียนรูท่ียึดหลักการตอบสนองตอธรรมชาติของ

ผูใหญ โดยมีองคประกอบ 4 ขอดวยกัน คือ 1) มโน

ทัศนของผูเรียน (Self –concept) ในเร่ืองการชี้นํา

ดวยตนเอง (Self-direction)  2) ประสบการณของ

ผูเรียน (Experience) ท่ีมักเปนการเรียนรูแบบมี

สวนรวม (Active Participation)  3) ความพรอม

ท่ี จ ะ เ รี ยน  ( Readiness) มั กจะตระหนั ก รู ถึ ง

เรื่องราวเฉพาะท่ีมาจากชี วิตจริง  อันมีผลตอ

บทบาทและสถานภาพทางสังคมของตนเอง และ 

4) แนวทางการเรียนรู (Orientation to learning) 

ใชในการเพ่ิมขีดความสามารถของตนเอง และการ

นําทักษะท่ีไดเรียนรูมาใชงานไดทันที ซ่ึงอาศัย

คุณลักษณะสวนบุคคลของผูเรียนในการเตรียม

ความพรอม สอดคลองกับพัฒนาการทางดาน

จิ ต วิ ทยาของบุ คคล เ ม่ื อ โต เป นผู ใ หญ  จ ะ มี

พัฒนาการดานจิตใจท่ีมีความเปนตัวตนสูงข้ึน และ

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเปนทักษะท่ีจําเปน

อยางย่ิงตอเรียนรูทางการพยาบาลชุมชนในเชิงรุก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

        การวิจัยค ร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิ งบรรยาย 

( Descriptive Correlational Research)  เ พ่ื อ

ศึกษาความสัมพันธความพรอมในการฝกปฏิบัติการ

พยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลปการศึกษา 

2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต จํานวน 56 คน  

         

        กลุ ม ตัวอย าง  คือ  นักศึกษาพยาบาล        

ป ก า ร ศึ กษ า  2 5 5 9  ค ณ ะพ ยา บ า ล ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 56 คน  

        การเลือกกลุมตัวอยาง คือ การเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติ ในการเขารวม

การศึกษาครั้งนี้  (Inclusion criteria) ดังนี้ 

        1. ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลสรางเสริมสุขภาพ  

     2. มีความสมัครใจและยินดีใหความรวมมือ

ในการทําวิจัย  

  3. ตองผานการเรียนวิชาการสรางเสริม

สุขภาพกับคุณภาพชีวิตมาแลว 

          

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

        เคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีไดจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

        สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของ

นักศึกษาพยาบาล  ในเร่ือง  เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม 

(GPA) กอนเขาเรียนพยาบาล เกรดเฉลี่ยสะสม 

(GPA) ระหวางเรียนพยาบาล คะแนนสอบวิชาการ

สรางเสริมสุขภาพกับคุณภาพชี วิต สถานภาพ

ครอบครัว รายไดท่ีไดรับจากครอบครัว รายได

พิเศษ แหลงท่ีมาของรายไดพิเศษ รายจาย ความ

เพียงพอของรายได และปญหาสุขภาพกายและจิต 

        สวน ท่ี  2 แบบสอบถามสุขภาพจิตของ

นักศึกษาพยาบาล เปนแบบสัมภาษณดัชนีชี้ วัด

สุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น (Thai Mental Health 

Indicator-15/TMHI-15)  โดยนายแพทยอภิชัย  

มงคล16 จํานวน 15 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตร

ประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คือ มากท่ีสุด 

มาก เล็กนอย  และไมเลย 

การแปลผล  เม่ือรวมคะแนนทุกขอแลว

นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑปกติท่ีกําหนด  ดังนี้ 

(คะแนนเต็ม  60 คะแนน) 

- 51-60 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตดีกวา

คนท่ัวไป  

- 44-50 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิต

เทากับคนท่ัวไป 

- น อ ย ก ว า  4 4  ค ะ แ น น  ห ม า ย ถึ ง  

สุขภาพจิตต่ํากวาคนท่ัวไป 

        สวนท่ี 3 แบบสอบถามความพรอมในการฝก

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 

เปนการวัดการรับรู ประกอบดวย 2 สวน คือ 

        สุขภาพจิต 

1.ปจจัยสวนบุคคล 

2.ความพรอมในการฝกปฏิบัติฯ 

- ดานทักษะการเรียนรูแบบนําตนเอง  

- ดานทักษะการทํางานเปนทีม 
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        1. ความพรอมดานทักษะการเรียนรูแบบนํา

ตนเอง (Self - Directed Learning Readiness-

SDLR) โดยใชแบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบ

นําตนเองของ กาญจนา จันทรประเสริฐ จาก

งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบวัดความพรอมในการ

เรี ยน รู แบบนํ าตน เองสํ าห รับนั กศึ กษากลุ ม

วิทยาศาสตรสุขภาพ9 มีขอคําถามจํานวน 40 ขอ  

ลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 

5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย เห็นดวย

ปานกลาง ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง และ

จําแนกเปน 3 ดาน คือ 1) คุณลักษณะดานการ

จัดการตนเอง(Self-management) 2) คุณลักษณะ

ดานความตองการในการเรียนรู  (Design for 

Learning) และ 3) คุณลักษณะดานการควบคุม

ตนเอง (Self-control) ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลอง 

( Item-Objective Congruency Index :  IOC) 

เ ท า กั บ  + 0. 6 ถึ ง  1. 0 แ ล ะ ค า ค ว า ม เ ท่ี ย ง 

(Reliability) เทากับ 0.94 

วัดความพรอมดานทักษะการเรียนรูแบบนํา

ตนเอง (คะแนนเต็ม  200 คะแนน) 

- 167-200 คะแนน หม า ย ถึ ง  มี ค ว า ม

พรอมในทักษะการเรียนรูแบบนําตนเองในระดับ

มาก 

- 134-166 คะแนน หม า ย ถึ ง  มี ค ว า ม

พรอมในทักษะการเรียนรูแบบนําตนเองในระดับ

ปานกลาง 

- 40-133 คะแนน หมายถึง มีความพรอม

ในทักษะการเรียนรูแบบนําตนเองในระดับนอย 

        2. ทักษะการทํางานเปนทีม ใชแบบสอบถาม

ทักษะการทํางานเปนทีมของ ศิริจิตร จันทร และ

ธัญลักษณ บรรลิขิตกุล  ในการศึกษาความพรอม

ของการฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐานของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

สภากาชาดไทย17 ซ่ึงประกอบดวยขอคําถาม 

จํานวน 17 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 

5 ระดับ คือ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

และน อย ท่ี สุ ด  มี ค า ความ เ ท่ี ย ง  (Reliability)  

คํานวณโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) .78 

วัดทักษะการทํางานเปนทีม (คะแนนเต็ม  

85 คะแนน) 

- 63-85 คะแนน หมายถึง มีความพรอมใน

การทํางานเปนทีมในระดับมาก 

- 40-62 คะแนน หมายถึง มีความพรอมใน

การทํางานเปนทีมในระดับปานกลาง 

- นอยกวา 40 คะแนน หมายถึง มีความ

พรอมในการทํางานเปนทีมในระดับนอย 

ไดนํา เครื่องมือไปทดลองใช  (Try out)     

ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต ป การศึกษา  2558 จํ านวน 42 คน 

คํานวณหาคาความเท่ียง (Reliability) โดยใชสูตร

สัมประสิท ธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ไดดังนี้ 

1) แบบสอบถามสุขภาพจิตของนักศึกษา

พ ย า บ า ล  ( Thai Mental Heal h Indicator-

15/TMHI-15) คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) .77 

2) แบบวัดความพรอมดานทักษะการเรียนรู

แบบนําตนเอง (Self-Directed Learning Readiness 

-SDLR) จํานวน 40 ขอ คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) .92 

3) ทักษะการทํางานเปนทีม จํานวน 17 ขอ 

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) .88 
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การดําเนินการเก็บขอมูล 

1 .  ก า รศึ กษาค ร้ั งนี้  ดํ า เนิ นก าร เก็ บ     

ขอมูล หลังจากได รับการพิจารณารับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ (ERB 

No. 05/2560) ผูวิจัยดําเนินการตามหลักของการ

เขารวมการวิจัยและตามข้ันตอนการพิทักษสิทธ์ิ

ของกลุมตัวอยาง รวบรวมขอมูลโดยบันทึกเฉพาะ  

ท่ีเกี่ยวของและถือเปนความลับ การนําเสนอขอมูล

ในภาพรวมเทานั้น 

2. หลังจากโครงรางวิจัยไดรับการอนุมัติ ได

ประสานงานกับคณบดี ผานรองคณบดีฝายวิจัย   

ขออนุญาตเก็บขอมูลนักศึกษาพยาบาล  

3. ขอความรวมมือจากนักศึกษาพยาบาล  

ในการเก็บขอมูล เขาพบในชั้นเรียนเพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย และการตอบ

แบบสอบถาม พร อม ท้ั ง เ ซ็นใบ ยินยอมตอบ

แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ ล ะ ใ ห เ ว ล า ใ น ก า ร ต อ บ

แบบสอบถาม ในชวงวันท่ี 17-21 เมษายน 2560 

(กอนข้ึนฝกปฏิบัติการพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ 

ระหวางวันท่ี 24 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560) 

และมอบหมายใหประธานรุนเปนคนรวบรวมนํา

สงคืนท่ีผูวิจัย  

            

การวิเคราะหขอมูล 

รวบรวมขอมูลจากแบบฟอรม นําขอมูลมา

วิเคราะหทางสถิติดังนี้ 

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

ใชคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

คาตํ่าสุด คาสูงสุด ในการอธิบาย 1) ขอมูลท่ัวไป      

2) ความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 

และ 3) สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล  

2 สถิติวิเคราะห (Analytic Statistics) ใชคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s  

Product Moment Correlation) ในการอธิบาย

ความสัมพันธ ระหว างความพรอมในการฝก

ปฏิบั ติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของ

นักศึกษาพยาบาล   

 

ผลการวิจัย 

การศึ กษาข อ มู ล ท่ั ว ไปของนั กศึ กษา

พยาบาล  จํานวน 56 คน พบวา มีเกรดเฉลี่ยสะสม 

(GPA) กอนเขาเรียนพยาบาล สวนใหญอยูในชวง 

3.00-3.49 จํานวน 26 คน (46.43 %)  เฉลี่ย 3.07 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 สูงสุด 3.58 และ

ตํ่าสุด 2.50 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ระหวางเรียน

พยาบาล อยูในชวง 3.00-3.49  จํานวน 16 คน 

(28. 57 %) และอยูในชวง 2.50-2.99 จํานวน 14 

คน (25.00 %) เฉลี่ย 3.13 คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.29 สูงสุด 3.72 และต่ําสุด 2.58 สวน

คะแนนสอบวิชาการสรางเสริมสุขภาพกับคุณภาพ

ชีวิต (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) อยูในชวง 31-35 

คะแนน จํานวน 28 คน (50.00 %) เฉลี่ย 32 

คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.91 สูงสุด 41 

คะแนน และต่ําสุด 23 คะแนน  กลุมตัวอยางสวน

ใหญไมมีปญหาสุขภาพ จํานวน 55 คน (98.21%) 

มีเ ร่ืองทุกขใจในรอบ 1 เดือน จํานวน 14 คน 

(25.00%) ทุกขใจเร่ืองการเรียน จํานวน 12 คน 

(21.43%) มีเร่ืองสุขใจในรอบ      1 เดือน พบ

จํานวน 28 คน (50.00%) เร่ืองท่ีทําใหสุขใจในรอบ 

1 เดือน คือ เร่ืองท่ีเกี่ยวกับครอบครัว จํานวน 14 

คน (25.00%) สวนใหญระดับของความสุขในรอบ 

1 เดือนอยูท่ี ระดับของการมีความสุข (5 คะแนน) 

จํานวน 35 คน (62.49%) 
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Table 1  Mental health of nursing students (n=56)  

 

จากตาร า ง ท่ี  1  ผลกา รศึ กษาข อ มู ล

สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล จํานวน  56 คน 

พบวา มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย  50 คะแนน คา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.88 โดยท่ีคะแนนสูงสุด  

 

60 คะแนน และตํ่าสุด 27 คะแนน สวนใหญมี

คะแนนสุขภาพจิตอยูในเกณฑสูงกวาคนท่ัวไป 

จํานวน  29 คน (51.79%)  รองลงมาอยูในเกณฑมี

คะแนนสุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป จํานวน 24 ราย 

(42.86%)  

Table 2  Readiness of community nursing practice of nursing students (n=56)  
 

Scores of readiness Mean S.D. Number % 

Readiness of community nursing practice  

- Self-Directed Learning Readiness   

Low level (40-133 Scores) 

Moderate level (134-166 Scores) 

High level (167-200 Scores)   

• Self – management        

• Desire for learning   

•  Self-control   

- Teamwork              

Low level (< 40 Scores) 

Moderate level (40-62 Scores) 

High level (63-85 Scores)                                                                                                                                                  

222 

153 

 

 

 

49 

48 

57 

69 

25.02 

17.40  

 

 

 

5.87 

6.25 

6.99 

8.88 

 

 

6 

40 

10 

 

 

 

 
- 

13 

43 

 

 

10.71 

71.43 

17.86 

 

 

 

 
- 

23.21 

76.79 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพรอม

ในการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนของนักศึกษา

พยาบาล จํานวน 56 คน มีคะแนนสูงสุด 285 

คะแนน  และคะแนนตํ่าสุด 174 คะแนน (คะแนน

เต็ม 285 คะแนน) ความพรอมในการฝกปฏิบัติการ

พยาบาลชุมชนดานทักษะการทํางานเปนทีม       

อยูในระดับสูง รอยละ 76.79 โดยมีคะแนนสูงสุด 

85 คะแนน  และคะแนน ตํ่าสุด  53 คะแนน       

Scores of mental health Number % 

Lower than general person (<  44 Scores) 

Equal to general person (44-50 Scores) 

Higher than general person (51-60 Scores) 

Mean 

3 

24 

29 

50± 4.88 (27-60) 

5.35 

  42.86 

51.79 
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สวนคะแนนความพรอมในการฝกปฏิบั ติการ

พยาบาลชุมชนดานการเรียนรูแบบนําตนเอง อยูใน

ระดับปานกลาง รอยละ 71.43 มีคะแนนสูงสุด  

200 คะแนน  คะแนนตํ่าสุด 121 คะแนน (คะแนน

เต็ม  200 คะแนน) พบคะแนนเฉลี่ยสูงสุดดาน

ทักษะการเรียนรูแบบนําตนเอง ในคุณลักษณะดาน

การควบคุมตนเอง (Self-control) คะแนนสูงสุด 

75 คะแนน  และคะแนน ตํ่าสุด  43 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 75 คะแนน)  โดยพบในเร่ืองการ

ควบคุมชีวิตของตนเองได (คาเฉลี่ย 4.05±.59) การ

รับผิดชอบตอการตัดสินใจ/การกระทําของตนเอง 

(คา เฉลี่ย 4.04±.69) การมีเหตุผล (คาเฉลี่ย 

4.00±.74) และการมีความรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 

4.00±.60) มีคะแนนตํ่าสุด  43 คะแนน พบในเร่ือง

การ ถูกควบคุมจากสิ่ ง ท่ี ได เ รี ยนรู  (ค า เฉลี่ ย 

3.32±.81)  

และการมีมาตรฐานสวนตัวสูง (คาเฉลี่ย 3.48±.93) 

ทักษะการเรียนรูแบบนําตนเองดานคุณลักษณะการ

จัดการตนเองมีคะแนนสูงสุดในเร่ือง การจัดลําดับ

ความสําคัญของงาน (คาเฉลี่ย 4.05±.59) และเปน

คนทําตามระเบียบ วิ ธี  (ค า เฉลี่ ย  3 .96±. 63 )          

มีคะแนนตํ่าสุดในเ ร่ืองการจัดเวลาเพ่ือศึกษา      

หาความรูโดยเฉพาะ (คาเฉลี่ย 3.43±.76) ทักษะ

การเรียนรูแบบนําตนเองดานคุณลักษณะดาน  

ความตองการในการเรียนรู พบคะแนนเฉลี่ย       

ในแตละขอยอย 3.68-4.21 โดยมีคะแนนสูงสุด     

ในเร่ืองการเรียนรูจากความผิดพลาดของตนเอง 

(คาเฉลี่ย 4.21±.62) การเปดรับความคิดใหม ๆ 

(คาเฉลี่ย 4.14±.65) การชอบเรียนรูขอมูลใหม ๆ 

(คาเฉลี่ย 4.07±.78) และการมีความจําเปนท่ีตอง

เรียนรู (คาเฉลี่ย 4.04±.74)   

 

Table 3 Correlation between mental health and community health nursing practice of 

nursing students   

Variables Pearson’s correlation (r) 

Readiness of community nursing practice  

  - Self-Directed Learning Readiness 

• Self - management 

• Desire for learning 

• Self-control 

  - Teamwork 

.376** 

. 339* 

.243 

.387** 

.294* 

.395** 

* p<.05  and **p<.01 

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาล

ชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล พบวามี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.376, 

p<.01) เม่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความพรอม

ในการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนรายดาน (ความ

พรอมดานทักษะการเรียนรูแบบนําตนเอง และ

ความพรอมดานทักษะการทํางานเปนทีม) กับ

สุ ขภาพจิ ตขอ งนั ก ศึ กษ า พยาบ าล  พบว า มี

ความสัมพันธกันอย าง มีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ ท่ี       

p<.05 และ p<.01 (r=.339 และ r= .395) โดยท่ี

ความพรอมดานทักษะการเรียนรูแบบนําตนเองราย

ดาน (ดานคุณลักษณะความปรารถนาการเรียนรู

และด านคุณลักษณะการควบคุมตนเอง )กับ
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สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี p<.01 และ p<.05 

(r=.387 และ r=.294)    

เ ม่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษาพยาบาล พบความสัมพันธระหวางเกรด

เฉลี่ยกอน และขณะเรียนพยาบาล คะแนนวิชา

สร าง เสริมสุขภาพ กับความพรอมในการฝก

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนของนักศึกษาพยาบาล

ดานทักษะการนําตนเอง และทักษะการทํางานเปน

ทีมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      

ท่ี p<.05 (r=.359 และ r=.358) นอกจากนั้นยังพบ

ความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยกอนและขณะเรียน

พยาบาล คะแนนวิชาสรางเสริมสุขภาพ กับทักษะ

การนําตนเองรายดาน (ดานคุณลักษณะความ

ปรารถนาการเรียนรูและดานคุณลักษณะการ

ควบคุ มตน เ อ ง )  ขอ งนั ก ศึ กษ าพยาบาล  มี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี p<.05   

(r=.370 และ r=.381) 

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความ

พรอมในการฝกปฏิบั ติการพยาบาลชุมชนกับ

สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นป ท่ี  2 ป

ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 9  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 56 คน พบ

คะแนนความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาล

ชุมชนดานทักษะการทํางานเปนทีมของนักศึกษา

พยาบาล อยู ในระดับสูง รอยละ 76.79 และ

คะแนนความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาล

ชุมชนดานการเรียนรูแบบนําตนเอง อยูในระดับ

ปานกลาง รอยละ 71.43 สวนคะแนนสุขภาพจิต

อยู ใน เกณฑสู งกว าคน ท่ัวไป รอยละ 51 .79 

รองลงมาอยูในเกณฑมีคะแนนสุขภาพจิตเทากับคน

ท่ัวไป รอยละ 42.86  ความพรอมในการฝก

ปฏิบั ติการพยาบาลชุมชนมีความสัมพันธกับ

สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (r=.376, p<.01) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีวางไว ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 

        ความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาล

ชุมชนดานทักษะการทํางานเปนทีมในการศึกษา

ครั้งนี้ อยูในระดับสูง รอยละ 76.79 มีรายงาน

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพยาบาลสาธารณสุข ในสวนของความเปน

ปกแผนของทีมของพยาบาลสาธารณสุขพบอยูใน

ระดับสูง มีความรักใคร ความรวมมือรวมใจกันดี มี

ความเหนียวแนนภายในทีม และพบวาการทํางาน

เปนทีมมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของ

พยาบาลสาธารณสุข18 และมีรายงานการศึกษา

ความรับผิดชอบของพยาบาลชุมชนในบทบาททีม

การรักษาเบื้องตน ท่ีพบวาทีมการทํางานเปน

ประสบการณเชิงบวกสําหรับพยาบาลชุมชนเปน

อยางย่ิง19 

     สวนความพรอมในการฝกปฏิบัติการ 

พยาบาลชุมชนดานทักษะการเรียนรูแบบนําตนเอง

ของนักศึกษาพยาบาล ท่ีพบคาคะแนนเฉลี่ยสูง ท้ัง 

3 ดาน ไดแก 1) ดานคุณลักษณะการจัดการตนเอง 

พบเปนเร่ืองเกี่ยวกับ 1.1) การเปดโอกาสตอการ

เรียนรู (Openness to learning opportunities) 

คือ การทําตามระเบียบวิธี และการจัดการเวลาไดดี  

1.2) การมีมโนทัศนของตนเองในการเปนผูเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ  (Self-concept as an effective 

learner) คือ การจัดลําดับความสําคัญของงาน 

และการชอบวางแผนการเรียนรูของตนเอง  ซ่ึงมี

ความแตกตางจากทักษะการเรียนรูแบบนําตนเอง 

ดานท่ี 2) ดานคุณลักษณะการควบคุมตนเอง ท่ีพบ

เกี่ยวของกับเรื่อง 2.1) การมองอนาคตในแงดี 

( Future orientation self-concept as an 

effective learner) คือ การควบคุมชีวิตของตนเอง
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ได และการรับผิดชอบตอการตัดสินใจ/การกระทํา

ของตนเอง  2.2) ความสามารถในการใชทักษะทาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและทักษะการแกปญหา 

( Ability to use basic study skills and 

problem solving skills) คือ การมีเหตุผล และ

การมีความรับผิดชอบ  สวนทักษะการเรียนรูแบบ

นําตนเองดานท่ี 3) ดานคุณลักษณะความตองการ

ในการเรียนรูพบวาเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับ 3.1) การมี

ความคิดริเร่ิมและมีอิสระในการเรียนรู (Initiative 

and independence in learning ) คือ การชอบ

เรียนรูขอมูลใหม ๆ และการมีความจําเปนท่ีตอง

เรียนรู 3.2) การยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการ

เรียนรูของตนเอง  ( Informed acceptance or 

responsibility for one’s own learning) คือ 

การเรียนรูจากความผิดพลาดของตนเอง และการ

ชอบประเมินสิ่งท่ีตนเองทํา 3.3) ความรักในการ

เรียน (love of learning) คือ การชอบศึกษาเลา

เรียน และ 3.4) ความคิดสรางสรรค (Creativity)  

คือ การเปดรับความคิดใหม ๆ และการจําเปนตอง

ทราบเหตุผลในการกระทําสิ่งตาง ๆ  จึงกลาวไดวา

ทักษะการนําตนเองเปนการเตรียมความพรอมใน

เรื่องการจัดการตนเองท่ีดี  และการควบคุมตนเอง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความตองการในการ

เรียนรูเปนแรงผลักดัน เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนา

ทางการเรียนรูดวยตนเองดานการพยาบาลชุมชน

ของนักศึกษาพยาบาลไดอยาง เหมาะสม  ดัง

การศึกษาท่ีนํากรอบการเรียนรูแบบนําตนเองมาใช

แลวพบประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษา    

คือ การสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต : 

การสะทอนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ผลของ

การศึกษาพบวานิสิตมีการวางแผนการทํางานและ

การแกปญหา กลาวคือมีความมุงม่ันและรับผิดชอบ

ตนเอง มองเห็นความสําคัญและประโยชนของสิ่งท่ี

เรียนรู20  

การเตรียมความพรอมท่ีเหมาะสมทําให

เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล  

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย7, 21 ท่ีพบผลสัมฤทธ์ิหลัง

การฝกปฏิบัติงาน โดยมีรูปแบบการเตรียมความ

พรอมเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมในแตละ

รายวิชาการพยาบาล  ไดแก การเตรียมความพรอม

กอนการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกตอความรูและ

ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยวิกฤตของ

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา 

จันทบุ รี  และการเต รียมความพรอมกอนฝก

ปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ

จิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปท่ี 

3 ปการศึกษา 2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช-

ชนน ีนครพนม  

สุขภาพจิตท่ีมักพบ คือ ความเครียดหรือ

วิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงอาจเกิดจาก

ทัศนคติของนักศึกษาพยาบาล สภาวะแวดลอม22 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของ

วิชาชีพพยาบาล23  และปจจัยสวนบุคคลในเร่ือง

ประสบการณของชี วิต  ภู มิลํ า เนา 2 4 จากผล

การศึกษาในคร้ังนี้พบขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา

พยาบาลในทางบวก ท่ีสนับสนุนความพรอมในการ

ฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ท้ังดานสถานภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ในเร่ืองการมีรายไดท่ี

ไดรับจากครอบครัวท่ีเพียงพอ คิดเปน 94.65%  มี

รายไดเฉลี่ย 6,238 บาท/เดือน และสวนใหญไมมี

ปญหาสุขภาพ คิดเปน 98.21% และผลการศึกษา

ขอมูลสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล พบขอมูลท่ี

บงบอกถึงความมีสุขภาพจิตท่ีดีของนักศึกษา

พยาบาล คือ การมีระดับของความสุขในรอบ 1 

เดือนอยูท่ีระดับการมีความสุขถึงการมีความสุขมาก 

(5 - 6 คะแนน) คิดเปน 80.35%  และสวนใหญมี

คะแนนสุขภาพจิตอยูในเกณฑเทากับถึงสูงกวาคน

ท่ัวไป คิดเปน 94.65%  เม่ือมีปญหาเร่ืองทุกขใจ
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นักศึกษาจะมีคนท่ีปรึกษา คือ คนในครอบครัว  

หรือเพ่ือน  สอดคลองกับผลการวิจัยในการศึกษา

นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ชั้นปท่ี 1-4 มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 636 คน 

พบวา นักศึกษาชั้นปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยความสุข

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ชั้นปท่ี 4  ชั้นปท่ี 2 และชั้น

ปท่ี 3 ตามลําดับ สวนวิธีการจัดการท่ีนักศึกษาใช

มากท่ีสุด 3 อันดับแรกเม่ือไมมีความสุข คือ การ

ยอมรับสภาพตนเอง การมองโลกในแงดี และการ

ปรึกษาเพ่ือน25 สอดคลองกับนักศึกษากลุมตัวอยาง

ท่ีเปนนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 2 ซ่ึงมีการเรียน     

ในวิชาท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพและวิชา

พ้ืนฐานทางการพยาบาล ยังไมไดศึกษาศาสตร

เฉพาะทางการพยาบาล อาจจะยังไมมีความเครียด

หรือวิตกกังวลจากการเรียนมากนัก จึงพบวามี

ระดับของความสุขในรอบ 1 เดือนอยูท่ีระดับการมี

ความสุขถึงการมีความสุขมาก และมีสุขภาพจิตใน

ระดับเทากับและสูงกวาคนท่ัวไป 

 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา นักศึกษาพยาบาล

มีสุขภาพจิตอยูในระดับสูงกวาคนท่ัวไป รอยละ 

51.79 มีความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาล

ชุมชนดานทักษะการทํางานเปนทีม ในระดับสูง 

รอยละ 76.79 และดานทักษะการเรียนรูแบบนํา

ตนเอง ในระดับปานกลาง รอยละ 71.43 และ

พบวาความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาล

ชุมชนในดานทักษะการทํางานเปนทีม และดาน

ทักษะการเรียนรูแบบนําตนเอง มีความสัมพันธกับ

สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติในระดับท่ีกําหนด เม่ือศึกษาความพรอมฯ 

ดานการเรียนรูแบบนําตนเองรายดาน (ดาน

คุณลักษณะความปรารถนาการเรียนรู และดาน

คุณลักษณะการควบคุมตนเอง) มีความสัมพันธกับ

สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญ 

ท่ี p<.01 และ p<.05 ซ่ึงสามารถนําไปเปนขอมูล

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรูอยาง

มีความสุขในวิชาการพยาบาลชุมชนของนักศึกษา

พยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตอไป  

 

จุดออนของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนงานวิจัยในชั้นเรียน จึง

มีขอจํากัดของระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ตองรีบดําเนินการเก็บขอมูลใหเสร็จกอนการข้ึนฝก

ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ อันเปนวิชาพ้ืนฐาน

ของปฏิบัติการพยาบาลชุมชน และจํากัดเร่ืองการ

คัดเลือกกลุมตัวอยาง  

 

จุดแข็งของการศึกษา 

นักศึกษาพยาบาลกลุมตัวอยางใหความ

รวมมือดีมาก เนื่องจากเปนการศึกษาท่ีวัดการรับรู

ความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนคร้ัง

แรกของนักศึกษาพยาบาล ทําใหนักศึกษาพยาบาล

มีความต่ืนตัวเพ่ือการประเมินตนเองกอนเผชิญ

สถานการณจริงในชุมชน ซ่ึงทักษะดานการเรียนรู

แบบนําตนเอง และทักษะดานการทํางานเปนทีม 

จัดเปนทักษะท่ีสําคัญสําหรับการฝกปฏิบัติการ

พยาบาลในชุมชน ท่ีนักศึกษาพยาบาลตองพัฒนา

สมรรถนะของทักษะดังกลาวนี้ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ท่ีพบความสัมพันธ

ระหวางความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาล

ชุมชนกับสุขภาพจิตกับของนักศึกษาพยาบาล ท้ัง

ในสวนของความพรอมดานการเรียนรูแบบนํา

ตนเองภาพรวม  ความพรอมดานการเรียนรูแบบนํา

ตนเองดานคุณลักษณะความปรารถนาการเรียนรู 

ความพรอมดานการเรียนรูแบบนําตนเองดาน
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คุณลักษณะการควบคุมตนเอง และความพรอม

ดานทักษะการทํางานเปนทีมท่ีมีความสัมพันธ    

กับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ผู วิจัยมี

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

    1.1 ควรใชผลการศึกษาท่ีไดไปพัฒนาการ

เรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลชุมชน เพ่ือการ

เตรียมความพรอมในการฝกปฏิบัติการพยาบาล

ชุมชนท่ีเนนการเรียนรูแบบนําตนเอง และทักษะ

การทํางานเปนทีม  ท่ีสอดคลองกับการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21  

      1.2 สรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติ เพ่ือการมีสุขภาพจิตท่ีดีของ

นักศึกษาพยาบาล ดวยการเตรียมความพรอม   

ดานการเรียนรูแบบนําตนเองท้ัง 3 ดาน คือ ดาน

คุณลักษณะการจัดการตนเอง ดานคุณลักษณะ

ความปรารถนาการเรียนรู และดานคุณลักษณะใน

การควบคุมตนเอง ในวิชาการปฏิบัติการพยาบาล

ชุมชน  

2. ดานการวิจัย 

     2.1 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนา

รูปแบบการเตรียมความพรอมเพ่ือการมีสุขภาพจิต

ท่ี ดี ในการฝกป ฏิบั ติการพยาบาลชุมชนของ

นักศึกษาพยาบาล 

2.2 สนับสนุนการทําวิจัยในชั้น เ รียนให มี    

มากขึ้น นําผลท่ีไดจากการวิจัยไปพัฒนาเทคนิคการ

จัดการเ รียนการสอนวิชาการพยาบาลชุมชน      

เพ่ือการปฏิบัติการพยาบาลเชิงพัฒนาในชุมชน       

โดยการบูรณาการความรูดานการพยาบาลบุคคล

ทุกชวงวัย สงเสริมการเรียนรูแบบนําตนเอง และ

การทํางานเปนทีม ไดอยางมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
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