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บทคัดย่อ
วิจยั เชิงคุณภาพเรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) คือ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี ป็นผูบ้ ริหาร อาจารย์ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ทีม่ ผี ลงานวิชาการเกีย่ วกับการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในแต่ละภาคของประเทศไทย จำ�นวน 5 ภาค ๆ ละ 1 วิทยาลัย
โดยแต่ละวิทยาลัยมีผ้ทู รงคุณวุฒิจำ�นวน 5 คน รวมผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 25 คน ซึ่งสมัครใจและต้องการร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดำ�เนินการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง (semi-structured question) ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม
จำ�นวน 11 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ตรวจสอบผลการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธี
วิเคราะห์แบบสามเส้า (triangulation) โดยผู้บริหารระดับสูงหรือกลางของวิทยาลัย 1 คน อาจารย์ของวิทยาลัย 2 คน
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 2 คนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
		 ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกมี 7 ปัจจัยได้แก่หลักสูตร ผูส้ อน ผูเ้ รียน วิธกี ารเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน สิง่ สนับสนุน
การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล โดยปัจจัยทีม่ คี วามสำ�คัญทีส่ ดุ ในการเสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ได้แก่ผสู้ อน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากผูส้ อนต้องประเมินผูเ้ รียนตลอดเวลาและเสริมสร้างความเข้าใจในส่วนทีข่ าดได้ และปัจจัย
ทีม่ คี วามสำ�คัญน้อยทีส่ ดุ ได้แก่สง่ิ สนับสนุนการเรียนการสอน เนือ่ งจากเป็นเพียงสิง่ อำ�นวยความสะดวกในการเรียนการสอน
คำ�สำ�คัญ: การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์, การเสริมสร้างทักษะ, หัวใจความเป็นมนุษย์
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Abstract
		 This qualitative research aimed to study factors affecting to enhance humanize health care skills

at Nursing College, Praboromarajchanok Institute. A purposive sampling approach was employed to
ensure a robust set of data. These included a special focus on 25 volunteer experts from five colleges
in five regions of Thailand whose academic article based on humanized health care skills, consisting
of executive director, teachers and graduate students users from Nursing College, Praboromarajchanok
Institute in 2019 academic year. All volunteers shared their knowledge through 11 semi-structured
questions. Combining methods to analyze qualitative data, content analysis and tri-angulation, as a means
to provide a deeper analysis of text was carried out by 1 executive director, 1 teacher and 2 graduate
students users.

Results indicated that seven factors including curriculum, teacher, learner, teaching method,
student affairs, learning facilities and evaluation affecting to enhance humanize health care skills.
Teacher is the most important factor because the teacher must assess the student all the time and
enhance and understand the parts that are lacking while learning facilities is the least important
factor because it is only a teaching facility.
Keywords: humanized health care skills, humanized care, factors affecting to enhance humanized,
			 health care skills

บทนำ�

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
จำ�นวน 30 แห่งเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต โดยมีเป้าหมายคือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นผู้ท่ีมี
องค์ความรู้ท้งั ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่เี กี่ยวข้อง
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการให้การพยาบาลแบบ
องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานความเอื้ออาทร
จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบ
บริการสุขภาพ1 โดยมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนกคื อ การบริการสุขภาพด้ วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์
ซึง่ หมายถึง การให้บริการทีเ่ ป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา
ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
ให้ บ ริ ก ารตามปั ญ หาและความต้ อ งการของผู้รับ บริ ก ารที่
เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก

ซึ่งพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใช้การปฏิบัติท้งั ศาสตร์และศิลป์ท่ไี ด้
รับการยอมรับว่ามีความจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการด้าน
สุขภาพเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมทั้งบุคคลปกติ
เจ็บป่วย ครอบครัว และชุมชน การพยาบาลยังมีความเกีย่ วข้อง
โดยตรงต่อภาวะสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของชีวิต
ประชาชน ดังนั้นพยาบาลจำ�เป็นต้องมีความรู้ความสามารถ
และมีความชำ�นาญ มีเจตคติท่ดี ี มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ให้การพยาบาล2 ซึ่งบุคคลที่เกีย่ วข้องไม่ว่าจะเป็นผูร้ ับบริการ
ผู้ให้บริการ รัฐบาล หรือสังคมโดยรวม ก็ปรารถนาที่จะเห็น
ระบบบริการสุขภาพมีความสามารถช่วยเหลือเยียวยาความ
ต้องการทางสุขภาพของคนอย่างได้ผลทั้งสภาวะการเจ็บป่วย
ทางร่างกาย จิตใจ หรือแม้แต่การเยียวยาสังคม และจิตวิญญาณ
อันลึกซึง้ ของคนร่วมสังคม3
สถาบันพระบรมราชชนกตระหนักถึงความสำ�คัญ
ดังกล่าว จึงจัดทำ�หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษามีอัตลักษณ์การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
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เนือ่ งจากการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นศาสตร์
ที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าใจการ
ดูแลบุคคลแบบองค์รวม (holistic care) มากยิ่งขึ้น ส่งผล
ให้มองเห็นความสำ�คัญของสิ่งที่เรียกว่าองค์รวมของคน เห็น
ความสำ�คัญของการมองผู้ป่วยเป็นคนทั้งคน และเห็นความ
สำ�คัญของความสามารถที่จะสัมผัสและบำ�บัดทุกข์ของผู้ป่วย
การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์จงึ หมายถึงการให้
บริการที่เป็นมิตรมีความรักความเมตตาใส่ใจในปัญหาความ
ทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องให้บริการตามปัญหาและ
ความต้องการของผูร้ บั บริการทีเ่ ป็นจริงโดยรับฟังความคิดเห็น
ของผูร้ บั บริการเป็นหลัก
การบริหารจัดการหลักสูตรทีผ่ า่ นมา4 พบว่าการให้
ผู้เรียนศึกษาในสภาพจริง ผู้เรียนมองว่าการทำ�ความเข้าใจ
ชีวิตคน การวิเคราะห์ข้อมูล การมองสังคมแบบองค์รวมเป็น
เรื่องเข้าใจยากต้องใช้เวลามากในการศึกษา ขณะที่ผู้เรียน
คุ้นเคยกับการเรียนในห้องเรียนแบบฟังบรรยายมีเอกสาร
ประกอบการสอนแจกเรียนง่ายกว่า ทั้งนี้ตัวครูผ้สู อนเองก็ยัง
เรี ย นรู้ท่ีจ ะเข้ า ใจคนพร้ อ มกั บ ผู้เรี ย น และสะท้ อ นว่ า เป็ น
การเรียนรูส้ ง่ิ ทีอ่ ยูใ่ นตัวคนเป็นนามธรรมเข้าใจยาก และต้องใช้
เวลาในการศึกษา ทั้งนี้ส่งิ ที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากปัจจัยภายใน
ตัวครู และผูเ้ รียน ตลอดจนระบบการจัดการเรียนการสอนที่
ผ่านมาที่อาจเรียกว่า ศักยภาพของครู และศักยภาพของ
องค์กรเรียนรูท้ ม่ี าจากฐานเดิมในระบบการสอนแบบแยกส่วน
เน้นความรูต้ ามตำ�รา โดยครูเป็นผูใ้ ห้ นักศึกษาเป็นผูร้ บั การ
จะลดทอนอุปสรรคเหล่านี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ของครูผู้สอน
กระบวนการพัฒนาให้วิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ซึ่งต้องการระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดโอกาสให้
กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่มีท่ีส้ินสุด จะเห็นได้ว่า
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2555 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีผลการ
จั ด การเรี ย นการสอนบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ บ างส่ ว น 5-7
อาจารย์มีความพยายามจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา
เกิดทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และใช้การจัดการ
เรียนการสอนหลากหลายวิธีเนื่องจากอาจารย์ยังมีความรู้
ความเข้าใจการสอนเพื่อให้เกิดทักษะการดูแลด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์แตกต่างกัน อาจารย์มภี าระงานสอนมาก ในขณะที่

นักศึกษายังมีความเข้าใจปัญหาสุขภาพและความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างไม่ถ่องแท้ ไม่เข้าใจการเจ็บป่วยที่เชื่อมโยง
กับบริบทชีวิต จึงไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางสุขภาพกับ
ความจริงทางสังคมของผู้ป่วยให้ตรงกับชีวิตจริงได้ การให้
การดูแล และให้ค�ำ แนะนำ�จึงไม่เหมาะสมกับวิถกี ารดำ�เนินชีวติ
ของผูร้ บั บริการ
ผูว้ จิ ยั ในฐานะอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลทีส่ งั กัด
สถาบันพระบรมราชชนกจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการดู แ ลด้ ว ยหั ว ใจความเป็ น มนุ ษ ย์
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทัง้ นีผ้ ลจาก
การวิจยั เชิงคุณภาพจะทำ�ให้ทราบสภาพปัญหาตลอดจนสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นแนวทางสำ�คัญสำ�หรับการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกให้เกิดทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และ
จะทำ�ให้เพิม่ จำ�นวนพยาบาลวิชาชีพทีส่ ามารถให้บริการพยาบาล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รวมทั้งทำ�ให้วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้รบั การยอมรับในการจัดการ
ศึกษาทีส่ ามารถพัฒนาทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ตอบสนองปัญหาความต้องการของผูร้ บั บริการได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างทักษะ
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพชนิดปรากฏการณ์
วิทยาอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology)
ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลัก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุ่ม
ตัวอย่างทีค่ ดั เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
จำ�นวน 5 วิทยาลัย แต่ละวิทยาลัยประกอบด้วยผู้บริหาร
อาจารย์ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่มีผลงานวิชาการเกี่ยวกับ
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพือ่ แสดงถึงกลุม่ ตัวอย่างมี
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลด้วย
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หัวใจความเป็นมนุษย์ ในแต่ละภาคของประเทศไทย จำ�นวน
5 ภาค โดยแต่ละวิทยาลัยมีกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 5 คน รวม
กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 25 คน ซึง่ สมัครใจและต้องการร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ เปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย
เพื่อทำ�การตรวจสอบและยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล
(triangulation) เป็นการเปรียบเทียบข้อค้นพบ (finding)
ของปรากฏการณ์ ร่วมกับดำ�เนินการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เอกสาร ตำ�ราวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
ดำ�เนินการวิจยั และเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม
ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ใช้ตวั ผูว้ จิ ยั
และแบบสัมภาษณ์ชนิดกึง่ มีโครงสร้าง กำ�หนดประเด็นคำ�ถาม
ที่ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการดู แ ล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ตามองค์ประกอบของการบริหารจัดการ
หลั ก สู ต ร ในทั ศ นะของผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
(ใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึง่ มีโครงสร้างเป็นแนวทางชุดเดียวกัน)
ประกอบด้วย ประเด็นคำ�ถาม 7 ประเด็นได้แก่
(1) หลักสูตร บัณฑิตพยาบาลจะมีทักษะการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หลักสูตรควรมีรายละเอียดอย่างไร
(2) ผูส้ อน บัณฑิตพยาบาลจะมีทกั ษะการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ ผูส้ อนควรมีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร มีการ
จัดการเรียนการสอนอย่างไร
(3) ผูเ้ รียน บัณฑิตพยาบาลจะมีทกั ษะการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ ผูเ้ รียนควรมีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร
(4) วิธกี ารเรียนการสอน บัณฑิตพยาบาลจะมีทกั ษะ
การดู แ ลด้ ว ยหั ว ใจความเป็ น มนุ ษ ย์ วิ ธีก ารเรี ย นการสอน
นักศึกษาพยาบาล ควรมีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร
(5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บัณฑิตพยาบาลจะมี
ทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สิง่ สนับสนุนการเรียน
การสอน ควรเป็นอย่างไร
(6) สิง่ สนับสนุนการเรียนการสอน บัณฑิตพยาบาล
จะมีทกั ษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สิง่ สนับสนุนการ

เรียนการสอน ควรเป็นอย่างไร
(7) การวัดและประเมินผล บัณฑิตพยาบาลจะมี
ทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การวัดและประเมิน
ผลการเรียนการสอน ควรเป็นอย่างไร
การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยศึกษาหลักการ
แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเสริมสร้าง
ทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารตำ�ราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้างและ
นำ�แบบสัมภาษณ์ชนิดกึง่ มีโครงสร้างทีส่ ร้างขึน้ เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ
จำ�นวน 3 คน เพือ่ ตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้ หาและ
ความเหมาะสมของภาษาความชัดเจนและความครบถ้วนของ
ข้อคำ�ถาม แล้วนำ�มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ การ
ดำ�เนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้พดู คุยซักซ้อมความเข้าใจให้มพี น้ื ฐานความรู้
แนวคิดไปในแนวทางเดียวกัน ศึกษาทบทวนการสัมภาษณ์
เพื่อทำ�การล้วงประเด็น การวิเคราะห์สรุปตีความเพื่อให้เข้า
ถึงความจริงโดยไม่ใช้ทัศนะของตนเองตีความปรากฏการณ์
ทีท่ �ำ การศึกษาตามสภาพทีเ่ ป็นจริงทำ�ให้งานวิจยั มีความเทีย่ ง
ตรงเชิงประจักษ์และความเที่ยงตรงเชิงคุณลักษณะ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเริ่มดำ�เนินการโดยสร้างสัมพันธภาพเพื่อการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ขออนุญาตบันทึกเทประหว่างการ
สัมภาษณ์เพือ่ ความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนัน้ ทำ�การแกะรอย
โดยใช้คำ�ถามปลายเปิดตามแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง
เพือ่ ให้ได้รายละเอียดและประเด็นทีค่ รบถ้วน จดบันทึก

กรอบแนวคิดการวิจยั
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างทักษะ
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกนีศ้ กึ ษาตามกรอบแนวคิดการบริหาร
จัดการหลักสูตรของ Wongyai8 ดังนี้
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ปจจัยที่สงผลตอการเสริมสรางทักษะการ
ดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษย วิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ตามองคประกอบของการบริหารจัดการ
หลักสูตรไดแก
(1) หลักสูตร
(2) ผูสอน
(3) ผูเรียน
(4) วิธีการเรียนการสอน
(5) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(6) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
(7) การวัดและประเมินผล
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ผ่าน
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมสำ�หรับพิจารณาโครงการ
วิ จัย ที่ทำ� ในมนุ ษ ย์ มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ เลขที่
SWUEC-G-238/2562X วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ก่อนนำ�ข้อมูลเชิงคุณภาพทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกไปวิเคราะห์ ได้ทำ�การตรวจสอบยืนยันความน่าเชื่อถือ
ของข้อค้นพบโดยการตรวจสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) ซึ่งข้อค้นพบที่ได้มีความเหมือนกันแสดงว่าข้อมูล
ที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง หลังจากนั้นนำ�ข้อมูลมาทำ�การ
วิเคราะห์โดยการจำ�แนกชนิดข้อมูล (typological analysis)
ระดับจุลภาคด้วยการวิเคราะห์คำ�หลัก (domain analysis)
เป็นการจำ�แนกจัดกลุ่มคำ�ชุดหนึ่งให้อยู่ภายใต้คำ�อีกชุดหนึ่ง
ถือเป็นการจัดกลุม่ โดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ์

ผลการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯ ที่มีผลต่อการเสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ ดังนี้

บัณฑิตพยาบาลมี
ทักษะการดูแลดวย
หัวใจความเปนมนุษย

1. หลักสูตร ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต
ทุกคน (ร้อยละ 100.00) ให้ความเห็นว่าควรกำ�หนดเรือ่ งของ
การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการดู แ ลด้ ว ยหั ว ใจความเป็ น มนุ ษ ย์
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้ชัดเจนเพื่อเป็นเข็มมุ่ง
โดยทีผ่ า่ นมา การบริหารจัดการหลักสูตรมุง่ เน้นไปทีก่ ารทำ�งาน
ตามวิชาชีพเป็นหลักเพียงอย่างเดียว จึงเป็นการทำ�งานเพือ่ ตอบ
Professional meaning เท่านัน้ ยังไม่ตอบ Client meaning
ทีช่ ดั เจน ขณะเดียวกันต้องมีหลักการนำ�หลักสูตรไปใช้ มีการ
วางแผน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องศึกษาวิเคราะห์ทำ�ความเข้าใจ
หลักสูตรให้เข้าใจตรงกัน มีการกำ�กับติดตามผลการบริหาร
จั ด การหลั ก สู ต รเป็ น ระยะ ดั ง คำ � กล่ า วของผู้ บ ริ ห ารที่ ว่ า
“หลักสูตรต้องกำ�หนดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ให้
ชัดเจนทั้งในปรัชญา วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์บัณฑิต เนื้อหา
ของหลักสูตร การนำ�หลักสูตรไปใช้และการวัดประเมินผล
เพื่อให้ครูผู้สอนยึดเป็นแนวทางในการนำ�ไปออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน” เช่นเดียวกับครูผสู้ อนทีใ่ ห้ความเห็นว่า
“หลักสูตรต้องกำ�หนดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ให้
ชัดเจนทั้งในปรัชญา วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์บัณฑิต เนื้อหา
ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผล หากไม่
กำ�หนดชัดเจนจะมุ่งเน้นการทำ�งานตามวิชาชีพอย่างเดียว
เมือ่ เรียนจบไปทำ�งานกับเพือ่ นร่วมวิชาชีพ บัณฑิตจะไม่เข้าใจ
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การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ทำ�งานตามที่ส่วนใหญ่ทำ�
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องอาศัยหลักสูตรเป็นตัว
ขับเคลือ่ นไม่เช่นนัน้ ครูจะจัดการเรียนการสอนตามทีเ่ คยปฏิบตั ิ
มาหรือตามรุน่ พี่ ไม่หยิบตัวหลักสูตรมาพิจารณา” สอดคล้อง
กับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีใ่ ห้ความเห็นว่า “หลักสูตรต้องกำ�หนดไว้ชดั เจน
ว่าบัณฑิตพยาบาลที่ศึกษาหลักสูตรนี้จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ทีม่ คี วามเข้าใจความแตกต่างของบุคคลแต่ละคน โดยมีความรู้
ความเข้าใจทัง้ ในด้านทฤษฎี (Professional meaning) และ
ด้านความเข้าใจเห็นใจผูร้ บั บริการ (Client meaning)”
2. ผูส้ อน ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุกคน
(ร้อยละ 100.00) ให้ความเห็นว่าผูส้ อนเป็นบุคคลทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
ในการผลิตให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
หากจัดทำ�หลักสูตรมาเป็นอย่างดีแต่ผู้สอนละเลย หรือไม่มี
ทักษะการสอน การบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรกำ�หนด
จะไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้น ได้ ซึ่ง ในส่ ว นของผู้ส อนในหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตถือว่าผู้สอนมีส่วนสำ�คัญมากเนื่องจาก
ผู้เรี ย นยั ง ไม่ มีป ระสบการณ์ ก ารพยาบาล ดั ง นั้น จึ ง มั ก ยึ ด
รูปแบบจากครูผสู้ อนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เลียนแบบ
ทำ�ตามแบบ ผูส้ อนนำ�ไปทางใด ผูเ้ รียนจะเป็นตามแบบผูส้ อน
ดังนั้นผู้สอนต้องเปลี่ยนมุมมองจากการให้ความสำ �คัญของ
ความรูเ้ ชิงวิชาการ วิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ควรคำ�นึงถึง
ความรูเ้ ชิงมิตทิ างสังคมเพิม่ มากขึน้ มองการแก้ปญ
ั หาทีม่ หี ลาย
คำ�ตอบ เนื่องจากชีวิตคนเป็นพลวัตร ความคิดของคนเป็น
ทีม่ าของพฤติกรรมของคน ๆ นัน้ หากขาดมุมมองสังคมทีเ่ ป็น
จริง จะไม่เข้าใจปัญหาของผูร้ บั บริการทีแ่ ท้จริง ผูส้ อนต้องมอง
ออกว่าปัจจุบันการให้บริการแก่ผู้รับบริการมีช่องว่างเกิดขึ้น
เป็นช่องว่างที่เกิดจากผู้ให้บริการ “ไม่เข้าใจคน” มากกว่า
การโทษผู้รับบริการว่าเขาไม่ร้จู ักดูแลตัวเอง เมื่อผู้สอนเข้าใจ
ผู้รับบริการจะเข้าใจการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่าง
แท้จริง ขณะเดียวกันผู้สอนต้องสามารถสอนแบบสะท้อนคิด
ใช้คำ�ถามให้ผ้เู รียนคิดสะท้อนกลับมาที่ตนเองว่าตัวผู้เรียนคิด
อะไร ได้เรียนรู้อะไร รับฟังโดยไม่ใช้ความคิดตนเองตัดสิน
ผู้เรียน เพื่อเข้าใจผู้เรียน ตลอดจนสามารถตั้งคำ�ถามกระตุ้น
ความคิดผูเ้ รียนให้คดิ วิเคราะห์ ทำ�ความเข้าใจคน จากข้อมูลที่
รับฟัง ดังคำ�กล่าวของผูบ้ ริหารทีว่ า่ “ผูส้ อนเป็นบุคคลทีส่ �ำ คัญ
ทีส่ ดุ ในการผลิตให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ หากจัดทำ�หลักสูตรมาเป็นอย่างดีแต่ผู้สอนละเลย

หรือไม่มีทักษะการสอน การบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร
กำ�หนดจะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ ผูส้ อนต้องเปลีย่ นมุมมองจาก
การให้ความสำ�คัญของความรู้เชิงวิชาการ วิทยาศาสตร์เพียง
อย่างเดียว มาคำ�นึงถึงความรู้เชิงมิติทางสังคมเพิ่มมากขึ้น”
และครูผู้สอนที่ให้ข้อมูลว่า “ผู้สอนเป็นปัจจัยที่สำ�คัญมาก
เขียนหลักสูตรดีแต่ผ้สู อนไม่ทำ�ตามหลักสูตรเขียนก็จบ ดังนั้น
ครูตอ้ งเปลีย่ นมุมมองจากการให้ความสำ�คัญความรูท้ างวิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว มามองความรู้เชิงมิติทาง
สั ง คมมากขึ้น จะทำ � ให้ ม องการแก้ ปัญ หามี ห ลายคำ � ตอบ
เพราะชีวติ คนเป็นพลวัตร ความคิดคนเป็นทีม่ าของพฤติกรรม
หากครูไม่สอนในมุมมองสังคม ผู้เรียนจะไม่เข้าใจชีวิตคน
ครูตอ้ งมองเห็นช่องว่างของการไม่เข้าใจคน สอนผูเ้ รียนให้เขา
เห็นเงือ่ นไขในชีวติ คนหรือข้อจำ�กัดทีม่ ใี นครอบครัวของแต่ละคน
ขณะเดียวกันครูต้องเข้าใจผู้เรียนว่ามีพ้ืนความเข้าใจแค่ไหน
มีวธิ กี ารเรียนรูอ้ ย่างไรเพือ่ เติมเต็มให้ผเู้ รียนได้เหมาะกับความ
ต้องการ ครูจงึ ต้องอ่านสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ คิดแก้ไขปัญหา
เร็ว สะท้อนความคิดผูเ้ รียนได้ รับฟังโดยไม่ใช้ความคิดตนเอง
ตัดสินผู้เรียน เพื่อเข้าใจผู้เรียน ตลอดจนสามารถตั้งคำ�ถาม
กระตุ้นความคิดผู้เรียนให้คิดวิเคราะห์ ทำ�ความเข้าใจคน
จากข้อมูลที่รับฟัง เปิดใจรับความแตกต่างของผู้เรียน และ
สามารถสอนผ่านตัวผูส้ อนเพือ่ เข้าใจผูเ้ รียน เข้าใจผูร้ บั บริการได้”
สอดคล้องกับความเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีใ่ ห้ความเห็นว่า “ผูส้ อน
เป็นปัจจัยหลักในการสอนให้บณ
ั ฑิตมีการดูแลด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ทั้งนี้เพราะผู้สอนเป็นต้นแบบของผู้เรียน ครูต้อง
มองออกว่าปัจจุบนั บริการพยาบาลทีใ่ ห้แก่ประชาชนมีชอ่ งว่าง
ซึง่ ช่องว่างนัน้ เกิดจากความไม่เข้าใจคน มากกว่าการโทษผูร้ บั
บริการว่าเขาไม่ดแู ลตัวเอง”
3. ผูเ้ รียน ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุกคน
(ร้อยละ 100.00) ให้ความเห็นว่าวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกไม่ ส ามารถเลื อ กผู้เรี ย น เนื่อ งจากผู้เรี ย นมา
จากการรับตรงของสถาบันพระบรมราชชนก แต่ผู้สอนของ
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกต้องสามารถพัฒนา
ให้ผู้เรียนเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
วิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก แต่หากสามารถกำ�หนด
คุณสมบัติของผู้เรียนได้ ผู้เรียนที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เสริมสร้างทักษะการดูแลด้วย หัวใจ
ความเป็นมนุษย์ นอกจากมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามหลักสูตรพยาบาล
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ศาสตรบัณฑิตกำ�หนดแล้ว ควรจะเป็นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์การ
ฝึกทักษะการฟังอย่างใคร่ครวญ มีประสบการณ์การฝึกการ
คิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเชือ่ มัน่ ว่าตนเองสามารถ
เรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา ใฝ่รใู้ ฝ่เรียนและมีใจรักในวิชาชีพพยาบาล
มีความต้องการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ ดังคำ�กล่าวของผูบ้ ริหาร
ที่ว่า “ผู้เรียนเหมือนลูกปูท่ีเดินตามรอยเท้าของแม่ปู ดังนั้น
การที่จะให้ผ้เู รียนมีทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ผูส้ อนต้องเข้าใจและมีทกั ษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
และผู้สอนต้องมีแนวคิดและความเข้าใจแนวทางการปลูกฝัง
ผูเ้ รียนทีส่ อดคล้องตรงกันเช่น ถ้ามีผสู้ อนเพียงคนเดียวบอกว่า
ทุกคำ�ถามมีหลายคำ�ตอบ ผูเ้ รียนจะยึดคำ�ตอบเดียวจากผูส้ อน
ท่านอืน่ เพราะดูงา่ ยกว่า เป็นต้น” และครูผสู้ อนทีใ่ ห้ขอ้ มูลว่า
“หากเลื อ กผู้ เรี ย นได้ ผู้ ท่ี จ ะเข้ า มาเรี ย นควรจะเป็ น ผู้ ท่ี มี
ประสบการณ์การฝึกทักษะการฟังด้วยหัวใจ มีประสบการณ์
การฝึกการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเชื่อมั่นว่า
ตนเองสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ใฝ่ร้ใู ฝ่เรียนและมีใจรักใน
วิ ช าชี พ พยาบาลมี ค วามต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ”
สอดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า
“ปัจจุบนั ผูเ้ รียนคิดถึงแต่ตวั เองมาก ต้องรับการฝึกบ่อย ๆ ฝึก
ให้เห็นความเป็นไปของมนุษย์จริง ๆ ซึง่ ถ้าหลักสูตรไม่ระบุให้มี
กิจกรรมตรงนี้จะไม่มีเวลาให้ผ้เู รียนเรียนรู้ ดังนั้นผู้เรียนควรมี
ประสบการณ์ Deep listening ใฝ่รใู้ ฝ่เรียนและมีใจรักในวิชาชีพ
พยาบาลมีความต้องการช่วยเหลือผู้คนมาก่อน เมื่อมาเรียน
การศึกษาเข้าใจผูค้ นจะอดทนกับวิธกี ารเรียนได้ การให้ผเู้ รียน
พูดคุยกับผู้รับบริการ ผู้เรียนที่เป็นเวชปฏิบัติจะเรียนรู้ผู้รับ
บริการได้ดีกว่านักเรียนพยาบาลดังนั้นการมีประสบการณ์
การฟัง การคิด การสะท้อนคิดของผูเ้ รียนน่าจะเป็นสิง่ ทีเ่ สริม
ความเข้าใจผูเ้ รียนดีขน้ึ ”
4. วิธีการเรียนการสอน ผู้บริหาร อาจารย์ และ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุกคน (ร้อยละ 100.00) ให้ความเห็นว่าวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีการจัดการเรียนการสอนที่
ทำ�ให้ผู้เรียนมี Professional meaning ที่ดีแล้วแต่ยังขาด
มุมมองทีช่ ดั เจนของ Client meaning
อาจารย์ทกุ คน (ร้อยละ 100.00) ให้มมุ มองในส่วน
ของการจัดการเรียนการสอนทีท่ �ำ ให้ผเู้ รียนมี Client Meaning
ว่าควรออกแบบการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้ความคิดเห็นและ
สะท้อนมุมมองของตนเอง เพื่อต่อไปจะเข้าใจผู้อ่ืน ฝึกการ

ไม่นำ�ความคิดของตัวเองตัดสินผู้อ่ืน ซึ่งการเรียนการสอน
ทีส่ ง่ ผลดังกล่าวข้างต้นอาจารย์ให้ความเห็นว่าต้องเป็นการเรียน
การสอนในสภาพจริง จัดให้ผู้เรียนได้ลงชุมชนไปเห็นสภาพ
จริงของชีวิตจริง โดยเฉพาะชีวิตของคนที่มีความทุกข์เพื่อให้
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของคนอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเห็นว่า
ความรู้เดิมของตนกับความจริงต่างกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้น
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียนต่อไป สิ่งสำ�คัญอีกประการหนึ่ง
สำ�หรับเรื่องการจัดการ เรียนการสอนที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
อาจารย์ให้ความเห็นไว้คือวิธีการเรียนการสอน ผู้สอนต้อง
สามารถสะท้อนคิด (Reflection) ให้ผู้เรียนมองเห็นตนเอง
มองเห็นความคิดของตัวเอง เมือ่ อยูใ่ นสถานการณ์การสอนใน
สภาพจริง ผูส้ อนต้องเรียนรูท้ ง้ั กรณีศกึ ษาทีใ่ ห้ผเู้ รียนไปเรียนรู้
และตัวผูเ้ รียน ดังนัน้ ผูส้ อนต้องเรียนรูไ้ ด้เร็ว หยิบสถานการณ์
ทีเ่ กิดมาสอนได้อย่างเฉียบคมและใช้ค�ำ พูดในการ สะท้อนคิด
ที่โดนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้ต่อได้ดี ดังครูผู้สอน
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลว่า “การเรียนการสอนต้องออกแบบให้เห็นความคิด
มุมมองของตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อ่ืนไม่นำ�ความคิดมุมมองของ
ตนเองไปตัดสินคนอื่น ครูต้องออกแบบให้นักเรียนเห็นสภาพ
จริงของชีวิตคน ที่สำ�คัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเลือกกรณีศึกษา
ให้นกั เรียนเรียน หากเลือก case ทีไ่ ม่โดนใจนักเรียน นักเรียน
จะไม่สนใจไม่อยากเรียนรู้ ควรเลือกกรณีทม่ี คี วามทุกข์ชดั เจน
จะทำ�ให้ได้เรียนวิธกี ารแก้ทกุ ข์ของคน ทำ�ให้เห็นว่าความรูเ้ ดิม
ของตนเองกับความเป็นจริงต่างกัน” สอดคล้องกับความเห็น
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีใ่ ห้ความเห็นว่า “การสอนให้ผเู้ รียนเกิดทักษะ
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์น้ันต้องใช้วิธีการสอนใน
สถานการณ์จริง ไม่สามารถใช้ case แห้งในกระดาษให้เรียน
เพราะการเรียนจากชีวิตผู้อ่ืนผู้เรียนต้องศรัทธาการใช้ชีวิต
ของเขา ถ้าผู้เรียนไม่ศรัทธาการใช้ชีวิตของเขาแสดงว่าเขา
ยังไม่เข้าใจชีวิตคน เมื่อให้ผ้เู รียนพูดคุยกับผู้รับบริการแล้วสิ่ง
สำ�คัญคือผู้สอนต้องให้ผู้เรียนมาประชุมกลุ่มเพื่อพูดคุยแลก
เปลีย่ นประสบการณ์ ครูชว่ ยโยนคำ�ถามสะท้อนคิดผูเ้ รียน ใช้
คำ�ถามกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนซึ่งเรื่องนี้เป็น
เรือ่ งทีย่ ากมาก ครูเองก็ตอ้ งมาคุยกันเพือ่ เรียนรูร้ ว่ มกันเช่นกัน
เป็นการเรียนรูต้ อ่ ยอดจากประสบการณ์ของผูอ้ น่ื ”
5. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุกคน (ร้อยละ 100.00) ให้ความเห็นว่ากิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียนควรจัดให้สอดคล้องกับงานวิชาการ โดยอาจารย์
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ร้อยละ 50.00 ให้มุมมองในส่วนของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนว่าสามารถจัดเป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้ดีเนื่องจากไม่มี
สถานการณ์อน่ื ๆ มาเป็นกรอบเหมือนการจัดการเรียนการสอน
ดั ง นั้น อาจารย์ ท่ีรับ ผิ ด ชอบงานนี้จึง สำ � คั ญ ที่ต้อ งออกแบบ
กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เสริมทักษะทางฝ่ายวิชาการ
นอกจากนัน้ ต้องมีวธิ กี ารสะท้อนคิดกับผูเ้ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ด้วย ดังคำ�กล่าวของผู้บริหารที่ว่า “การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาควรจัดให้สอดคล้องกับฝ่ายวิชาการเพื่อช่วยเติมเต็ม
learning outcomes ซึง่ ตามจริงแล้วกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มีโอกาสจัดกิจกรรมในสถานการณ์จริงมากกว่างานการเรียน
การสอน ดังนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบงานนีจ้ งึ สำ�คัญต้องประสานกับฝ่าย
วิชาการ มีกิจกรรมที่สะท้อนคิดการเข้าใจคน มีการสอนที่
สอดคล้องกับงานวิชาการ” เช่นเดียวกับอาจารย์ผู้สอนที่ให้
ความเห็นว่า “การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถาบันต้อง
กำ�หนดการดูแลด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์เป็นเป้าประสงค์
หลักให้ชัดเจน การออกแบบกิจกรรมจึงจะสอดคล้องทั้งฝ่าย
วิชาการและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต้องมีการสื่อสารให้
เข้าใจตรงกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น
ทำ�งานทุกฝ่าย” สำ�หรับผู้ใช้บัณฑิตให้ความเห็นว่า “การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรจัดเป็นหลักสูตรทางกิจกรรม
นักศึกษาที่เสริมทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
โดยตรง อาจไม่มคี ะแนนแต่ควรเป็นกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาทุกคน
ต้องผ่าน เพือ่ ช่วยเสริมทักษะเพิม่ จากงานการเรียนการสอน”
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนการสอน ผูบ้ ริหาร อาจารย์
และผู้ใช้บัณฑิตทุกคน (ร้อยละ 100.00) ให้ความเห็นว่าสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำ�คัญอีกเรื่องหนึ่ง โดย
อาจารย์รอ้ ยละ 100.00 ให้ความเห็นว่าแหล่งเรียนรูห้ รือชุมชน
เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในสภาพจริงให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยผู้สอนต้องเลือก
แหล่งเรียนรู้หรือชุมชนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ขณะ
เดียวกันนโยบายของผูบ้ ริหารเป็นกุญแจทีส่ �ำ คัญอีกประการหนึง่
ผูบ้ ริหารต้องให้ความสำ�คัญ ประกาศเป็นนโยบายลงสูผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
ว่าผูส้ อนทุกคนต้องมีแนวคิดทีส่ อดคล้องพูดไปในทางเดียวกัน
ดังนั้นผู้สอนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ท�ำ นองเดียวกัน ตำ�รา คลิปวิดที ศั น์สนับสนุนการเรียน

การสอนเพือ่ เสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ห้องเรียนสภาพจริงที่ผู้เรียนเข้าไปเรียนแล้วรู้สึกปลอดภัย
สะท้อนสิง่ ทีผ่ เู้ รียนคิดได้ตามจริง ดังคำ�กล่าวของผูบ้ ริหารทีว่ า่
“นโยบายของผู้บริหารที่เน้นให้สถาบันมี การดูแลด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะสนับสนุนให้มีการจัดการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่ น้นการเสริมสร้าง
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพราะเป็นเรื่องที่ยาก
ใช้เวลาในการเรียนรู้” เช่นเดียวกับอาจารย์ผู้สอนที่ให้ความ
เห็นว่า “นโยบายผู้บริหารเป็นสิ่งสำ�คัญ ต้องมีนโยบายลงมา
ผู้ปฏิบัติจึงขานรับเนื่องจากการเรียนแบบนี้ต้องใช้เวลา มีค่า
ใช้จ่ายตามมาด้วยเช่น ค่ารถ ค่าเดินทาง นอกจากนั้นหากมี
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับ Humanized care สนับสนุน
จะดี นอกจากนัน้ ต้องมีการพูดคุยแลกเปลีย่ นกันจึงควรมีการ
สนับสนุนให้มีเวทีท่คี รูและผู้เรียนมาแชร์ความรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน” และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีใ่ ห้ขอ้ เสนอว่า “เกีย่ วกับสิง่ สนับสนุน
ที่สำ�คัญอีกเรื่องหนึ่งที่สำ�คัญคือกลุ่มผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มย่อย
จัดขนาด 8 คนจะพอดี ถ้ากลุม่ ใหญ่กว่านีผ้ สู้ อนจะตามความ
คิดผูเ้ รียนไม่ทนั ทุกคน”
7. การวัดและประเมินผล ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และ
ผู้ใช้บัณฑิตทุกคน (ร้อยละ 100.00) ให้ความเห็นว่าการวัด
และประเมินผลเป็นเรือ่ งสำ�คัญอีกเรือ่ งหนึง่ สำ�หรับการจัดการ
เรี ย นการสอนเพื่อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการดู แ ลด้ ว ยหั ว ใจความ
เป็ น มนุ ษ ย์ ต้ อ งวั ด ประเมิ น ผลในสภาพจริ ง (authentic
evaluation) โดยผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนให้ได้ว่าผู้เรียน
มองข้อมูลอย่างไร มองให้เห็นถึงกรอบความคิดของผูเ้ รียนผ่าน
งานหรือคำ�ถามของผู้เรียน อ่านผู้เรียนให้ออกว่าติดปัญหา
เรือ่ งอะไรเพือ่ เติมเต็มสิง่ ทีผ่ เู้ รียนขาด ดังคำ�กล่าวของผูบ้ ริหาร
ทีว่ า่ “ศึกษาในสภาพจริงแล้วควรวัดประเมินผลในสภาพจริง
ด้วยเช่นกัน โดยสังเกตจากการเข้ากลุ่ม ติดตามพัฒนาการ
ผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล อ่านความคิดว่าผูเ้ รียนเข้าใจผูอ้ น่ื ” เช่น
เดียวกับอาจารย์ผสู้ อนทีใ่ ห้ความเห็นว่า “ต้องมองผูเ้ รียนให้ออก
และรีบสะท้อน ณ ขณะสถานการณ์น้นั เลยจะดีกว่ารอให้มา
เรียนในห้องเรียนเพราะทำ�ให้ขาดบรรยากาศสภาพตามจริงให้เห็น
เช่นเดินในชุมชนอยูด่ ว้ ยกัน ถามผูเ้ รียนว่าเห็นอะไรบ้าง ทำ�ไม
จึงเป็นเช่นนัน้ มีการถาม case เพิม่ ให้ผเู้ รียนเห็นความจริงที่
ต่างจากที่ผู้เรียนได้ข้อมูลมา บางครั้งผู้เรียนจะถามผู้สอนว่า
เขาเป็นอย่างไร ซึ่งสถานการณ์แบบนี้ครูต้องอ่านผู้เรียนให้
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ออกว่าทีถ่ ามแบบนีผ้ เู้ รียนคิดอย่างไร และถามสะท้อนโดยให้
ผูเ้ รียนอธิบายสิง่ ทีเ่ ขาเห็นเขาคิด” และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีใ่ ห้ขอ้ เสนอ
ว่า “ครูตอ้ งเก่งประเมินผล ประเมินทัง้ case และผูเ้ รียนให้
ออกว่าเขาคิดอะไร ครูตอ้ งเก่งการใช้ค�ำ ถามกระตุน้ เก่งสาระ
และเก่งการสังเกต”

อภิปรายผลการวิจยั
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการดู แ ล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกพบว่าผู้ให้ข้อมูลที่สำ�คัญเป็นผู้ท่ีมีผลงาน
วิชาการด้านการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกโดยเป็นผูบ้ ริหารระดับ
สูงหรือกลางของวิทยาลัยจำ�นวน 5 คน อาจารย์จ�ำ นวน 10 คน
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจำ�นวน 10 คน ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบความ
สอดคล้องและถูกต้องของข้อมูลเป็นผู้ท่มี ีผลงานวิชาการด้าน
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกเช่นกันโดยทำ�งานอยู่ท่ีวิทยาลัยที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งห้าที่เป็นตัวแทนแต่ละภาคของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงหรือกลางของวิทยาลัยจำ�นวน 5 คน อาจารย์จ�ำ นวน
5 คน และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจำ�นวน 5 คนจาก 5 วิทยาลัยตัวแทนภาค
กลุม่ ตัวอย่างให้ความเห็นว่าปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการ
บริหารจัดการหลักสูตรฯ ที่มีผลต่อการเสริมสร้างทักษะการ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ใช้
บัณฑิตอภิปรายผล ดังนี้
1. หลักสูตร ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต
ทุกคน ให้ความเห็นว่า ควรกำ�หนดเรื่องของการเสริมสร้าง
ทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ให้ชัดเจนเพื่อเป็นเข็มมุ่ง โดยที่ผ่านมาการ
บริหารจัดการหลักสูตรมุง่ เน้นไปทีก่ ารทำ�งานตามวิชาชีพเป็น
หลักเพียงอย่างเดียวจึงเป็นการทำ�งานเพือ่ ตอบ Professional
meaningเท่านัน้ ยังไม่ตอบ Client meaning ทีช่ ดั เจน ขณะ
เดียวกันต้องมีหลักการนำ�หลักสูตรไปใช้ มีการวางแผน ผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้องต้องศึกษาวิเคราะห์ทำ�ความเข้าใจหลักสูตรให้เข้าใจ
ตรงกัน มีการกำ�กับติดตามผลการบริหารจัดการหลักสูตรเป็น
ระยะ ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรเป็นแนวทางการดำ�เนินงาน
ทั้ง การจั ด การเรี ย นการสอนของฝ่ า ยวิ ช าการและการจั ด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับการศึกษาของทัศนีย์
ทิพย์สูงเนิน9 ที่กล่าวว่านอกจากการระบุหลักสูตรที่มุ่งหมาย
พัฒนาบัณฑิตพยาบาลให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลอย่างเป็น
องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานความเอื้ออาทร
และความปลอดภัยของผู้ป่วย วิทยาลัยต้องมีกระบวนการที่
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายโดย
มีปัจจัยที่ส่งเสริมการนำ�หลักสูตรไปใช้ได้แก่การเตรียมความ
พร้อมผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การแปลงหลักสูตรสู่
การสอน การทำ�แผนการสอนและการส่งเสริมสภาพแวดล้อม
บรรยากาศการเรียนรู้
2. ผู้สอน ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต ให้
ความเห็นว่าผูส้ อนเป็นบุคคลทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการผลิตให้บณ
ั ฑิต
มีทกั ษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หากจัดทำ�หลักสูตร
มาเป็นอย่างดีแต่ผู้สอนละเลย หรือไม่มีทักษะการสอน การ
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามหลักสูตรกำ�หนดจะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้
ซึ่งในส่วนของผู้สอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตถือว่า
ผู้สอนมีส่วนสำ�คัญมากเนื่องจากผู้เรียนยังไม่มีประสบการณ์
การพยาบาล ดังนั้นจึงมักยึดรูปแบบจากครูผู้สอนทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เลียนแบบทำ�ตามแบบ ผู้สอนนำ�ไป
ทางใดผูเ้ รียนจะเป็นตามแบบผูส้ อน ดังนัน้ ผูส้ อนต้องเปลีย่ นมุม
มองจากการให้ความสำ�คัญของความรูเ้ ชิงวิชาการ วิทยาศาสตร์
เพียงอย่างเดียว ควรคำ�นึงถึงความรู้เชิงมิติทางสังคมเพิ่ม
มากขึ้น มองการแก้ปัญหาที่มีหลายคำ�ตอบเนื่องจากชีวิตคน
เป็นพลวัตร ความคิดของคนเป็นทีม่ าของพฤติกรรมของคน ๆ
นัน้ หากขาดมุมมองสังคมทีเ่ ป็นจริงจะไม่เข้าใจปัญหาของผูร้ บั
บริการที่แท้จริง ผู้สอนต้องมองออกว่าปัจจุบันการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการมีช่องว่างเกิดขึ้น เป็นช่องว่างที่เกิดจากผู้ให้
บริการ “ไม่เข้าใจคน” มากกว่าการโทษผูร้ บั บริการว่าเขาไม่รู้
จักดูแลตัวเอง เมื่อผู้สอนเข้าใจผู้รับบริการจะเข้าใจการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง สิ่งสำ�คัญอีกประการ
หนึง่ คือเมือ่ อยูใ่ นสถานการณ์การสอนในสภาพจริง ผูส้ อนต้อง
เรียนรู้ท้งั กรณีศึกษาที่ให้ผ้เู รียนไปเรียนรู้และตัวผู้เรียน ดังนั้น
ผูส้ อนต้องเรียนรูไ้ ด้เร็ว หยิบสถานการณ์ทเ่ี กิดมาสอนได้อย่าง
เฉียบคมและใช้ค�ำ พูดในการสะท้อนคิดทีโ่ ดนใจกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
สนใจเรียนรู้ต่อได้ดี ดังเช่นการศึกษาของ Bunnakit และ
Yana13 ทีศ่ กึ ษาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาจากการจัดการเรียน
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การสอนวิชาโภชนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความเป็นมนุษย์ของบุคคลพบว่าผู้สอน
อ่านความคิดของนักศึกษาได้วา่ นักศึกษายังมองพฤติกรรมคน
แบบแยกส่วน เรียนรู้โดยใช้ความคิดของตนเองสรุป อธิบาย
พฤติกรรมกรณีศึกษา มุ่งหาคำ�ตอบตามโจทย์ท่คี รูมอบหมาย
เท่านั้น ขณะเดียวกันด้านครูผู้สอนยังพบปัญหาเรื่องการใช้
คำ�ถามเพือ่ กระตุน้ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนไม่ดพี อ ทำ�ให้ผเู้ รียนยัง
คงมุ่งหาคำ�ตอบตามโจทย์ท่คี รูมอบหมายเท่านั้นไม่เกิดความ
อยากรู้ท่เี ป็นความรู้สึกภายในตัวของนักศึกษาเอง ครูยังขาด
เป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้คำ�ถามครูจึงต้องพัฒนาวิธีการ
พูดสะท้อนคิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง
สอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนก11 กล่าวในแนวทางการ
ดำ�เนินการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตของวิทยาลัย สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก มีอัตลักษณ์ การดูแลด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์วา่ แนวทางการดำ�เนินการจัดการศึกษาเพือ่ ให้
บัณฑิตของวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีอตั ลักษณ์
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์วา่ การพัฒนาอาจารย์ผสู้ อน
เป็นกุญแจสำ�คัญต่อผลสัมฤทธิข์ องการจัดการศึกษาเนือ่ งจาก
อาจารย์ผสู้ อนต้องมีความเข้าใจปรัชญาการสาธารณสุขแนวใหม่
และแนวคิดของกระบวนการการเรียนการสอนให้เข้าใจมนุษย์
และจัดกระบวนการการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญโดยจัดให้
ผูเ้ รียน เรียนรูจ้ ากความจริงของชีวติ และสะท้อนคิดให้ผเู้ รียน
เห็นความคิดของตนเองที่เป็นกรอบ เพื่อปรับมุมมองและลด
อคติของผู้เรียน ซึ่งการลดอคติจะทำ�ให้ผ้เู รียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เกิดกระบวนการคิดวิจารณญาณ รู้จักตั้งคำ�ถาม
ตัดสินใจด้วยตนเอง เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ และเกิดความ
สุขในการเรียนรู้
3. ผู้เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต ให้
ความเห็นว่า วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกไม่สามารถ
เลือกผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนมาจากการรับตรงของสถาบัน
พระบรมราชชนก แต่ผสู้ อนของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกต้องสามารถพัฒนาให้ผ้เู รียนเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก
แต่หากสามารถกำ�หนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ รียนได้ ผูเ้ รียนทีจ่ ะเข้า
มาเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทีเ่ สริมสร้างทักษะ
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ นอกจากมีคุณสมบัติครบ
ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตกำ�หนดแล้วควรจะเป็น

ผู้ท่ีมีประสบการณ์การฝึกทักษะการฟังอย่างใคร่ครวญ มี
ประสบการณ์การฝึกการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
เชือ่ มัน่ ว่าตนเองสามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา ใฝ่รใู้ ฝ่เรียนและ
มีใจรักในวิชาชีพพยาบาลมีความต้องการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์
เมือ่ เข้ามาเรียนด้วยวิธกี ารเรียนการสอนทีเ่ สริมสร้างทักษะการ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์จะเรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้ ลดอคติตนเอง
รับฟังความคิดผู้อ่ืนไม่ใช้ความคิดตนเองคิดแทนผู้อ่ืนได้ดีข้ึน
สอดคล้องกับแนวทางการดำ�เนินการจัดการศึกษาเพือ่ ให้บณ
ั ฑิต
ของวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีอัตลักษณ์
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของสถาบันพระบรมราชชนก11
ทีร่ ะบุวา่ ควรมีการจัดกระบวนการการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็น
สำ�คัญโดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากความจริงของชีวิต และ
สะท้อนคิดให้ผ้เู รียนเห็นความคิดของตนเองที่เป็นกรอบ เพื่อ
ปรับมุมมองและลดอคติของผู้เรียน ซึ่งการลดอคติจะทำ�ให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เกิดกระบวนการคิดวิจารณญาณ
รูจ้ กั ตัง้ คำ�ถาม ตัดสินใจด้วยตนอง เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์
และเกิดความสุขในการเรียนรู้ เช่นเดียวกับการศึกษาโมเดล
เชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก10 ที่กล่าว
ว่าการเรียนเป็นกระบวนการทีบ่ คุ คลจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ความรูส้ กึ ความคิดเห็น และการกระทำ�ของตนเองจริง ๆ
4. วิธีการเรียนการสอน ผู้บริหาร อาจารย์ และ
ผู้ใช้บัณฑิตให้ความเห็นว่าวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกมีการจัดการเรียนการสอนทีท่ �ำ ให้ผเู้ รียนมี Professional
meaningที่ดีแ ล้ ว แต่ ยัง ขาดมุ ม มองที่ชัด เจนของ Client
meaning โดยอาจารย์ให้มุมมองในส่วนของการจัดการเรียน
การสอนทีท่ �ำ ให้ผเู้ รียนมี Client meaning ว่าควรออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้ความคิดเห็นและสะท้อนมุมมอง
ของตนเอง เพือ่ ต่อไปจะเข้าใจผูอ้ น่ื ฝึกการไม่น�ำ ความคิดของ
ตัวเองตัดสินผูอ้ น่ื ซึง่ การเรียนการสอนทีส่ ง่ ผลดังกล่าวข้างต้น
อาจารย์ให้ความเห็นว่าต้องเป็นการเรียนการสอนในสภาพจริง
จัดให้ผู้เรียนได้ลงชุมชนไปเห็นสภาพจริงของชีวิตจริง โดย
เฉพาะชีวติ ของคนทีม่ คี วามทุกข์เพือ่ ให้เรียนรูว้ ธิ กี ารแก้ปญ
ั หา
ของคนอันจะส่งผลให้ผเู้ รียนเห็นว่าความรูเ้ ดิมของตนกับความ
จริงต่างกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียน
ต่อไป สิ่งสำ�คัญอีกประการหนึ่งสำ�หรับเรื่องการจัดการเรียน
การสอนทีก่ ลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นอาจารย์ให้ความเห็นไว้คอื วิธกี าร
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เรียนการสอน ต้องมีวธิ กี ารสอนแบบสะท้อนคิด (reflection)
ให้ผเู้ รียนมองเห็นตนเอง มองเห็นความคิดของตัวเอง สอดคล้อง
กับแนวคิดสำ�คัญในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รียนให้มหี วั ใจความเป็นมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก10 คือการจัดเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกำ�หนด ซึ่งเดิมเป็นการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหา
สาระและสมรรถนะเชิงวิชาชีพเป็นสำ�คัญ เปลี่ยนมาเป็นเน้น
ความเข้าใจมนุษย์ ชุมชน สังคมและความเป็นจริงผสมผสานกับ
ความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนเข้าใจชีวติ จริงเพือ่ เป็นฐานในการ
ให้บริการทางสุขภาพทีส่ อดคล้องกับความต้องการของประชาชน
และสามารถประยุกต์ความรูถ้ า่ ยทอดเพือ่ พัฒนาศักยภาพการ
ดู แ ลตนเองของประชาชนตามเจตนารมณ์ ข องหลั ก สู ต ร
กระบวนการการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ให้เข้าใจทั้ง
2 มิติ ไปอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร คือ ทั้งมิติทางด้าน
ความรูห้ ลักการทางวิชาชีพ และมิตทิ างด้านสังคมการเรียนใน
มิตดิ า้ นสังคมจำ�เป็นต้องเรียนรูก้ บั ของจริงคือมนุษย์ การดำ�รง
ชีวติ ของมนุษย์และบริบททีอ่ ยูร่ อบ ๆ เรียกกระบวนการเรียนนี้
ว่าเป็นการเรียนรูใ้ นสภาพจริง (authentic learning) ทีส่ �ำ คัญ
คื อ เป็ น การเรี ย นที่มุ่ง เข้ า ใจคุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ ซึ่ง มี
พฤติกรรมความรูส้ กึ นึกคิด การเรียนรูภ้ ายใต้สภาวะแวดล้อม
และบริบทของตนเอง สาระและกระบวนการการเรียนเหล่านี้
มีผลต่อการสร้างทัศนคติและพัฒนาความคิดของผูเ้ รียนตลอด
จนการกระตุน้ การเรียนรูจ้ ากภายในตัวผูเ้ รียน
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนของกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียนนี้ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตให้ความเห็น
ว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรจัดให้สอดคล้องกับงานวิชาการ
อาจารย์รอ้ ยละ 50.00 ให้มมุ มองในส่วนของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียนว่าสามารถจัดเป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียน
เกิดทักษะการดูแลด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ได้ดีเนื่องจาก
ไม่มีสถานการณ์อ่ืน ๆ มาเป็นกรอบเหมือนการจัดการเรียน
การสอน ดังนั้นอาจารย์ท่ีรับผิดชอบงานนี้จึงสำ�คัญที่ต้อง
ออกแบบกิจกรรมให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูเ้ สริมทักษะทางฝ่าย
วิชาการ นอกจากนั้นต้องมีวิธีการสะท้อนคิดกับผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพด้วย และหากเป็นไปได้ควรจัดเป็นหลักสูตรเสริม
ที่ ผู้ เรี ย นทุ ก คนต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ เช่ น เดี ย วกั บ คำ � กล่ า วของ
ศักดิม์ งคล เชือ้ ทองและทัศนีย์ เกริกกุลธร12 ทีศ่ กึ ษาแนวทาง

การพัฒนา การมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ว่าควร
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
โดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนนัน้ ควรจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจ เหมาะสมกับความ
สามารถและสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชัน้ ปี
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนการสอน ผูบ้ ริหาร อาจารย์
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ให้ความเห็นว่าสิง่ สนับสนุนการเรียนการสอน
เป็นเรื่องสำ�คัญอีกเรื่องหนึ่ง โดยอาจารย์ร้อยละ 100.00 ให้
ความเห็นว่าแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนในสภาพจริงให้ผู้เรียนเกิดทักษะการดูแลด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์โดยผู้สอนต้องเลือกแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนที่
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ขณะเดียวกันนโยบายของผู้
บริหารเป็นกุญแจทีส่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ ผูบ้ ริหารต้องให้ความ
สำ�คัญ ประกาศเป็นนโยบายลงสูผ่ ปู้ ฏิบตั วิ า่ ผูส้ อนทุกคนต้องมี
แนวคิดที่สอดคล้องพูดไปในทางเดียวกัน ดังนั้นผู้สอนต้องมี
ความเข้าใจเกีย่ วกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทีส่ ง่
เสริมทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ท�ำ นองเดียวกัน
ตำ�รา คลิปวิดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ห้องเรียนสภาพจริง
ทีผ่ เู้ รียนเข้าไปเรียนแล้วรูส้ กึ ปลอดภัย สะท้อนสิง่ ทีผ่ เู้ รียนคิดได้
ตามจริง สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้
อาทรจากปัจจัยด้านการบริหารหลักสูตรของ Thipsungnoen10 ทีพ่ บว่าปัจจัยทีส่ ง่ เสริมการนำ�หลักสูตรไปใช้นอกจาก
การเตรียมความพร้อมผูส้ อน บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตร
แล้วยังต้องแปลงหลักสูตรสู่การเรียนการสอน ศึกษาเอกสาร
หลักสูตร พัฒนาวัสดุหลักสูตรทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการเรียนการสอน
เช่น เอกสาร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือวัด
ประเมินผล แหล่งวิทยาการในท้องถิน่ ชัน้ เรียน ห้องปฏิบตั กิ าร
สถานฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้
เรียน
7. การวัดและประเมินผล ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และ
ผู้ใช้บัณฑิตให้ความเห็นว่าการวัดและประเมินผลเป็นเรื่อง
สำ�คัญอีกเรือ่ งหนึง่ สำ�หรับการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริม
ทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตอ้ งวัดประเมินผลใน
สภาพจริง (authentic evaluation) โดยผูส้ อนต้องประเมิน
ผู้เรียนให้ได้ว่าผู้เรียนมองข้อมูลอย่างไร มองให้เห็นถึงกรอบ
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ความคิดของผูเ้ รียนผ่านงานหรือคำ�ถามของผูเ้ รียน อ่านผูเ้ รียน
ให้ อ อกว่ าติ ด ปั ญ หาเรื่องอะไรเพื่อเติม เต็ม สิ่งที่ผู้เรียนขาด
สอดคล้องกับแนวคิดสำ�คัญในการพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่
พัฒนาผู้เรียนให้มีหัวใจความเป็นมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก11 คือการประเมิน
ผูเ้ รียนต้องประเมินผลในสถานการณ์จริงโดยกระบวนการสรุป
วิเคราะห์และชี้ประเด็นของอาจารย์ผ้สู อนในสถานการณ์จริง
บทบาทของอาจารย์ผสู้ อนต้องเป็นผูส้ รุป วิเคราะห์ ชีป้ ระเด็น
สะท้อนผูเ้ รียนให้เห็นและเข้าใจความจริงทีศ่ กึ ษา (สาระทีเ่ ป็น
แก่น) ให้ผเู้ รียนสะท้อนคิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (ปรับทัศนคติ)
รวมทั้งพัฒนาความคิด วิจารณญาณ (ทักษะทางปัญญา)
ดั ง นั้ น การประเมิ น ทั ศ นคติ ห รื อ อ่ า นความคิ ด ของผู้ เรี ย น
ประเมินความสามารถในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและการ
แปลผล ประเมินฐานความรูใ้ นสภาพจริงของพฤติกรรมบุคคล
และการชีป้ ระเด็นเพือ่ สะท้อนคิด ปรับทัศนคติ หรือถ่ายทอด
มุมมองของกรณีศกึ ษา ตลอดจนการประเมินการสรุปความคิด
รวบยอดจึงเป็นสิง่ สำ�คัญเพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนอยากเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้
เกิดความสงสัย อยากหาคำ�ตอบในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน และ
ใช้ตนเองเป็นผูค้ น้ หาจนเกิดการเรียนรูใ้ นทีส่ ดุ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

วิทยาลัยทีต่ อ้ งการผลิตบัณฑิตทีม่ ที กั ษะการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์สามารถนำ�ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการเสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกไปใช้เป็น
แนวทางดังนี้
1. พัฒนาผู้สอนให้เข้าใจวิธีการสอนเพื่อเข้าใจการ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2. หลักสูตร และการนำ�หลักสูตรไปใช้ พัฒนา
หลักสูตรโดยกำ�หนดให้มคี วามรูท้ ง้ั ในส่วนของ Professional
meaning และ Client meaning และมีกระบวนการทีส่ ง่ เสริม
ให้มีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายโดยมีปัจจัยที่
ส่งเสริมการนำ�หลักสูตรไปใช้ได้แก่การเตรียมความพร้อมผูส้ อน
และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง การแปลงหลักสูตรสูก่ ารสอน การทำ�

แผนการสอนและการส่งเสริมสภาพแวดล้อม บรรยากาศการ
เรียนรู้
3. พัฒนาวิธีการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตร
กำ�หนด เน้นความเข้าใจมนุษย์ ชุมชน สังคมและความเป็นจริง
ผสมผสานกับความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพ เพื่อให้
ผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพตลอดจนเข้าใจชีวติ จริงเพือ่
เป็นฐานในการให้บริการทางสุขภาพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน
4. ต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ตนเอง เชือ่ ว่าตัวเองสามารถเรียนรูไ้ ด้ มีมมุ มองทีห่ ลากหลาย
ไม่ตดิ กรอบ อย่ามองว่าทุกคำ�ถามมีเพียงคำ�ตอบเดียว
5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่ สริมการพัฒนาผูเ้ รียน
ต่ อยอดร่ ว มกั บ ฝ่ า ยวิ ช าการโดยจั ด กิ จ กรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความสนใจ เหมาะสมกับความสามารถ และ
สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชัน้ ปี
6. แหล่งเรียนรูห้ รือชุมชนเป็นสิง่ สนับสนุนการเรียน
การสอนในสภาพจริงให้ผู้เรียนเกิดทักษะการดูแลด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์โดยผู้สอนต้องเลือกแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนที่
กระตุน้ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
7. มีการวัดประเมินผลในสภาพจริง (authentic
evaluation)

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. ควรศึกษาวิจยั ในรูปแบบของการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) เพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการหลักสูตรเพือ่ เสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ของวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
เพือ่ ได้รปู แบบของการบริหารจัดการหลักสูตรเพือ่ พัฒนาทักษะ
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์น�ำ ไปใช้ตอ่ ไป
2. ควรศึกษาวิจัยการวัดประเมินผลในสภาพจริง
(Authentic Evaluation) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำ�ไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
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