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บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ ในบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นในปีการศึกษา 2560-2561 สุ่มตัวอย่าง 520 คน ในอัตราส่วนบัณฑิตต่อผู้บังคับบัญชาและ
เพือ่ นร่วมงาน เป็น 1:1:1 จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ด้วยวิธีหลายขั้นตอน (Multi Stage) จาก 4 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น หนองบัวล�ำภู ชัยภูมิ สกลนคร เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามทั้งจากบัณฑิต เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ระหว่าง กรกฎาคม 2562-กรกฎาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า บัณฑิตมีคุณลักษณะการเป็นพลเมืองเชิงสร้างสรรค์
ในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29, SD = 0.55) คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57,
SD = 0.50) รองลงมาได้แก่ ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก ด้านความเสียสละ และด้านจิตอาสา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (ค่าเฉลีย่ 3.90, SD = 0.75) และด้านการคิดเป็นระบบและแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ (ค่าเฉลีย่
3.98, SD = 0.73) และคุณลักษณะโดดเด่นของบัณฑิตคือ ความรับผิดชอบ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จิตอาสา
และความใฝ่รู้ ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนในการพัฒนา
บัณฑิตส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ระบบครอบครัวเสมือน คุณลักษณะการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์
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Abstract

The aims of this descriptive research were to explore the retention of the characteristics of creative citizenship
of nursing alumni who graduated from Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen (BCNKK) in the 2016 and
2017 academic years. There were 520 participants totally in this study with a ratio of graduates to supervisors
and coworkers of 1:1:1. Participants included BCNKK nursing alumni graduating in 2016 and 2017 and their
supervisors and colleagues. A multi-stage sampling strategy was used to recruit participants working at regional,
general, community, and sub-district health promotion hospitals in Khon Kaen, Nong Bua Lam Phu, Chaiyaphum,
and Sakon Nakhon provinces. Data were collected from July 2019 to July 2020 using questionnaires with
open-ended questions. Descriptive statistics and content analysis were utilized to analyze data. The results of this
study revealed that, overall, the average scores for the characteristics of creative citizenship were high among
this cohort of graduates (Mean = 4.29, SD = 0.55). With regard to each dimension, the average score for the
characteristic of honesty was the highest (Mean = 4.57, SD = 0.50), followed by the characteristics of conscious
loving, sacrifice, and volunteering. The characteristics with the lowest average scores were innovation creativity
(Mean = 3.90, SD = 0.75) and systematic thinking and creative problem solving (Mean = 3.98, SD = 0.73). The
participants’ most outstanding characteristics were responsibility, humanized service mind, volunteerism, and
curiosity for continuous learning. This research’s findings reflect that the BCNKK integrated education management
program using the virtual family system in the development of graduates can instill the characteristics of creative
citizenship in our BCNKK nursing graduates and that these characteristics will continue to be a part of them after
their graduation.
Keywords: integrated education management, virtual family system, creative citizenship features
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บทน�ำ

สถาบันพระบรมราชชนกมีหน้าทีห่ ลักในการก�ำกับดูแล
เชิงนโยบาย การจัดการศึกษาแก่วทิ ยาลัยในสังกัด เพือ่ ผลิต
บุคลากรด้านสาธารณสุขทีต่ อบสนองความต้องการของระบบ
สุขภาพระดับท้องถิ่นเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
เชิงวิชาชีพที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม
มีทกั ษะในการประยุกต์ความรูใ้ ห้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานความเข้าใจผู้รับ
บริการและก�ำหนดอัตลักษณ์บัณฑิต “บริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น ท�ำเป็น
และแก้ปัญหาได้ รวมทั้งการบ่มเพาะคุณลักษณะมากกว่า
เนือ้ หา คือ มุง่ สร้างคนดี ปัจจุบนั ความคิด ความเชือ่ ทางการ
เมืองและศาสนาทีแ่ ตกต่างท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม
ท�ำให้กระบวนการผลิตพยาบาลไม่เพียงให้มีความรู้และ
ทักษะทางวิชาการเท่านั้น หากต้องรวมการบ่มเพาะทาง
จิตวิญญาณ ปัญญา ท�ำให้เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิดและเห็นมิติทางสังคมเชิงซ้อนเพื่อให้มีทักษะ
ทางสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข1
นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (Virtual family system)
ถูกพัฒนาขึน้ โดย ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก ในปี 2552 ได้ถกู น�ำ
มาประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจ
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ใช้ ก ระบวนการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาแบบ
องค์รวม ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาที่มุ่งเน้น
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็น
การบูรณาการตามสภาพการณ์จริงของชีวิตที่มีชุมชนและ
วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ระบบครอบครัว
เสมือน เพือ่ สร้างคนทีส่ มบูรณ์และพร้อมทีจ่ ะให้และแบ่งปัน
ภายใต้ ก ารใช้ ก ระบวนการสุ น ทรี ย สนทนา เกิ ด คนที่ มี
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สร้างต้นทุนขององค์กร
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการดังกล่าว มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้ เกิดอัตลักษณ์
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ดว้ ยการใช้กระบวนการ
โค้ช ทีเ่ ป็นกระบวนการเรียนรู้ ซึง่ เป็นนวัตกรรมกระบวนการ
เพื่อเปลี่ยนผ่านผู้เรียนให้ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข2
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบัน
อุดมศึกษามุง่ เน้นการผลิตพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะครบถ้วน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนือ่ งและสามารถท�ำงานร่วมกับ
ชุ ม ชนได้ เ ป็ น อย่ า งดี ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพ ใช้กระบวนการพัฒนา
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นักศึกษาแบบองค์รวม ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ เป็นการบูรณาการตามสภาพ
การณ์จริงของชีวิตที่มีชุมชนและวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน เพื่อการสร้างคนที่
สมบูรณ์และพร้อมทีจ่ ะให้และแบ่งปันภายใต้การใช้กระบวนการ
สุนทรียสนทนา เกิดคนที่มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์2 สร้างต้นทุนขององค์กรในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คือ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอื้ออาทร (Caring) และมีปัญญา
ทีบ่ ง่ บอกถึงการเป็นคนเก่งทีส่ ามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และคิดแก้ปญ
ั หาได้อย่างเป็นระบบ (Systems thinking) ซึง่
หากบุคคลอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น
ร่วมมือกันท�ำงานอย่างเสียสละ และเต็มใจน่าจะเป็นผู้ที่มี
ความสุข (Happiness) สามารถร่วมทีมเรียนรู้ (Team
learning) การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
(Collaborative learning) นั้นหมายถึงการพัฒนาสามารถ
กล่อมเกลาผู้เรียนให้เกิดความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
ของมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทมี่ คี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม เพือ่ การท�ำหน้าที่
เป็นพลเมืองสร้างสรรค์3,4 การจัดการศึกษาบูรณาการทีเ่ น้น
กระบวนการโค้ช และการเสริมสร้า ง Growth mindset
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การปรับ
กระบวนทัศน์ การประยุกต์ใช้ การสะท้อนคิด และการเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ บทบาท
Expert coach, Administrator coach และนวัตกรรมระบบ
ครอบครัวเสมือนซึง่ เป็นต้นทุนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ผลของการจัดการศึกษาบูรณาการที่เน้น
กระบวนการโค้ชและการเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต
(Growh mindset) ท�ำให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล พบว่าผู้เรียนเห็น
ประโยชน์การสื่อสารด้วยสุนทรียสนทนา เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมลดความเห็นแก่ตวั เห็นคุณค่าของการ
ท�ำงานเป็นทีม ยอมรับความแตกต่างของความคิดุ5
ความคงทนของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดย
ใช้ระบบครอบครัวเสมือนต่อคุณลักษณะการเป็นพลเมือง
สร้างสรรค์ของบัณฑิตพยาบาล คือ การคงไว้ หรือ การคง
อยู่ของคุณลักษณะบัณฑิตหรือความสามารถของผู้เรียนที่
เป็ น ผลมาจากประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการที่จัดขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็น
ความส� ำ คั ญ ในการศึ ก ษาความคงทน ของคุ ณ ลั ก ษณะ
การเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิตพยาบาลทัง้ 12 ด้าน
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ของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัว
เสมื อ นต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น พลเมื อ งสร้ า งสรรค์ ข อง
บัณฑิตพยาบาล ในบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ว่าบัณฑิตมีคุณลักษณะ
การเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ ทั้งด้านจิตบริการด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ ด้านความมุ่งมั่นในการท�ำงาน ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านความเสียสละ ด้านการเรียนรู้
เป็นทีม ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการคิดเป็นระบบ
และแก้ ป ั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ด้ า นการสื่ อ สารอย่ า ง
สร้ า งสรรค์ ด้ า นใฝ่ รู ้ แ ละพั ฒ นาตนเอง ด้ า นจิ ต อาสา
ด้านความซื่อสัตย์ ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก เพื่อน�ำมาเป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่
ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นคนดี
มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนา
ตนให้มคี ณ
ุ ลักษณะเป็นผูเ้ รียนรู้ ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ศึกษาความคงทนของคุณลักษณะการเป็นพลเมือง
สร้างสรรค์ในบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับ
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ รวมถึงสถาบัน
พระบรมราชชนกได้ให้ความหมายของ พลเมืองสร้างสรรค์
หมายถึง พลเมืองที่มีจิตอาสา พร้อมที่จะพัฒนาชุมชน
ด้านสุขภาวะ และสร้างนวัตกรรมเพือ่ ส่งเสริม ป้องกัน ฟืน้ ฟู
สุขภาพของประชาชน และจากการถอดบทเรียนกระบวนการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ ของทีม
แกนน� ำ กั ล ยาณมิ ต ร วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น พบว่า มีคุณลักษณะรวม 12 ประการ ได้แก่
1) ด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 2) ด้านความ
มุ่งมั่นในการท�ำงาน 3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4) ด้านความเสียสละ 5) ด้านการเรียนรูเ้ ป็นทีม 6) ด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 7) ด้านการคิดเป็นระบบและแก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์ 8) ด้านการสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์ 9) ด้าน
ใฝ่รแู้ ละพัฒนาตนเอง 10) ด้านจิตอาสา 11) ด้านความซือ่ สัตย์
และ 12) ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก หลังจากนั้นได้ผ่านการ
วิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ให้ความเห็นว่า สามารถสะท้อน
คุณลักษณะของผู้เรียนว่ามีความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์6
รายละเอียดดังแผนภาพ
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คุณลักษณะการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์
-ด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
-ด้านความมุ่งมั่นในการท�ำงาน
-ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
-ด้านความเสียสละ
-ด้านการเรียนรู้เป็นทีม
-ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
-ด้านการคิดเป็นระบบและแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
-ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
-ด้านใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
-ด้านจิตอาสา
-ด้านความซื่อสัตย์
-ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
Research) เก็บข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากบัณฑิต เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต
ประชากร ได้ แ ก่ บั ณ ฑิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจาก
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ข อนแก่ น ปี ก ารศึ ก ษา
2560-2561 จ�ำนวน 219 คน
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างของ
เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)6 เนื่องจากรู้
กลุม่ ประชากรทีแ่ น่นอน ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นบัณฑิต
140 คน ประเมินแบบ 360 องศาในอัตราส่วน บัณฑิต 1 คน
ต่อ ผู้บังคับบัญชา 1 คน และเพื่อนร่วมงาน 1 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่าง 520 คน สุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage)
ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่บัณฑิตปฏิบัติงาน ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่
ขอนแก่น หนองบัวล�ำภู ชัยภูมิ และสกลนคร สุ่มพื้นที่ให้
ครอบคลุ ม ทั้ ง โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ได้ จ� ำ นวนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ปีการศึกษา 2560-2561
จากจังหวัดขอนแก่นจ�ำนวน 80 คน จังหวัดหนองบัวล�ำภู
จ�ำนวน 20 คน จังหวัดชัยภูมิจ�ำนวน 20 คน และจังหวัด
สกลนครจ�ำนวน 20 คน หลังจากนั้นใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
วัดผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัว
เสมือนต่อคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ 12 ด้านที่พัฒนาขึ้น
จ�ำนวน 3 ชุด ดังนี้
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ชุ ด ที่ 1 แบบสอบถามส� ำ หรั บ บั ณ ฑิ ต ชุ ด ที่ 2
แบบสอบถามส�ำหรับเพื่อนร่วมงานบัณฑิต และ ชุดที่ 3
แบบสอบถามส�ำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้นของบัณฑิต
แต่ละชุดประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป และแบบวัดผลการ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือน
ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ งสร้ า งสรรค์ ส� ำ หรั บ บั ณ ฑิ ต เป็ น
ประเมินความถี่ของพฤติกรรมการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์
5 ระดับ ครอบคลุม 12 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตบริการด้วยหัวใจ
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ด้ า นความมุ ่ ง มั่ น ในการท� ำ งาน ด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความเสียสละ ด้านการเรียนรู้
เป็นทีม ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการคิดเป็นระบบ
และแก้ ป ั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ด้ า นการสื่ อ สารอย่ า ง
สร้างสรรค์ ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง ด้านจิตอาสา
ด้านความซื่อสัตย์ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก จ�ำนวน 100 ข้อ
การแปลผลจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมา
พิจารณาระดับคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์มีเกณฑ์ใน
การพิจารณา และแปลความหมายได้ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย
4.51-5.00 หมายความว่ามีคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์
มากที่ สุ ด คะแนนเฉลี่ ย 3.51-4.50 หมายความว่ า มี
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์มาก คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50
หมายความว่ามีคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 1.51-2.50 หมายความว่ า มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พลเมื อ งสร้ า งสรรค์ น ้ อ ย คะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.50
หมายความว่ามีคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์น้อยที่สุด
ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด
ในประเด็นดังนี้
1. ข้ อ ค� ำ ถามส� ำ หรั บ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ นร่ ว มงาน และ
ผู้บังคับบัญชา สอบถามข้อคิดเห็นเพิ่มเติมทั้ง 12 ด้านได้แก่
ด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้านความมุ่งมั่นใน
การท�ำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความเสียสละ
ด้านการเรียนรูเ้ ป็นทีม ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการ
คิดเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง ด้านจิตอาสา
ด้านความซื่อสัตย์ ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก รวม 12 ข้อ เช่น
1) ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรเกี่ยวกับ
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิต ด้านจิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2) ท่ า นมี ข ้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม อย่ า งไรเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิต ด้านความมุง่ มัน่
ในการท�ำงาน
2. ข้ อ ค� ำ ถามส� ำ หรั บ บั ณ ฑิ ต ในประเด็ น ค� ำ ถาม
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ทโี่ ดดเด่นและเป็นแนวคิดใน
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2565

การปฏิบัติงานของตนเอง เช่น ท่านคิดว่าจุดเด่น ที่เป็น
แนวคิดในการปฏิบัติงานของตนเองคืออะไร
3. ข้อค�ำถามส�ำหรับเพือ่ นร่วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา
ในประเด็นค�ำถาม จุดเด่นของบัณฑิต เช่น ท่านคิดว่าบัณฑิต
มีคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นอะไรบ้าง
ประเมินคุณภาพของแบบวัดโดยวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา
(IOC)จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ 0.85-1.00 หาค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกการวิเคราะห์โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์อย่างง่าย
แบบเพียร์สนั (r) ได้ระหว่าง 0.32-0.72 หาความเชือ่ มัน่ ของ
เครื่องมือโดยทดลองใช้กับบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค เท่ากับ 0.99
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ระหว่าง กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ผ่ า นการพิ จ ารณา
จริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการวิจยั ในมนุษย์วทิ ยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2563 Project Number IRB-BCNKK-1-2020
ผูว้ จิ ยั พิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่างโดย อธิบายวัตถุประสงค์
และวิธีการด�ำเนินการวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่ม
ตัวอย่าง มีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยจะ
ไม่เสียผลประโยชน์หรือได้รบั ผลกระทบใด ๆ ในการเข้าร่วม
โครงการวิจยั เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มกี ารบังคับ ทัง้ นี้
ผู้ร่วมวิจัยจะได้อ่านเอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัยก่อนที่จะ
ลงนามตกลง ร่วมการวิจัยนี้ในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูลโดย
แบบสอบถาม ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะเก็ บ รั ก ษาเป็ น ความลั บ
การรายงานผลการวิจัยจะกระท�ำในภาพรวม
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และร้อยละ ทัง้ ส่วนข้อมูลทัว่ ไป และ
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ และข้อมูลเชิงคุณภาพใน
ส่วนข้อคิดเห็นเพิม่ เติมวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไป บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
97.1 อายุเฉลี่ย 23.06 ปี ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 47.8 ใกล้เคียงกับปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 47.9 และ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลเพียงร้อยละ 4.3 เพื่อนร่วมงานของบัณฑิต
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 78.6 อายุเฉลี่ย 31.7 ปี
ส่วนใหญ่ต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการร้อยละ 80.7
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และผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ต้ น ของบั ณ ฑิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เพศหญิงร้อยละ 97.1 อายุเฉลีย่ 48.35 ปี และส่วนใหญ่เป็น

หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยร้อยละ 97.1 และผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลร้อยละ 2.9 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของบัณฑิต เพื่อนบัณฑิต และผู้บังคับบัญชาระดับต้น จ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป
บัณฑิต
เพศ
อายุ

สถานที่ปฏิบัติงาน

เพื่อนร่วมงานบัณฑิต
เพศ
อายุ

ต�ำแหน่งผู้ประเมิน
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
เพศ
อายุ

ต�ำแหน่งผู้ประเมิน

ข้อมูลทั่วไป

จ�ำนวน

ร้อยละ

หญิง
ชาย
ระหว่าง 22-36 ปี เฉลี่ย 23.06 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

136
4

97.1
2.9

137
1
1
1
67
62
6
5

97.9
0.7
0.7
0.7
47.8
44.3
4.3
3.6

หญิง
ชาย
ระหว่าง 22-53 ปี เฉลี่ย 31.7 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข

110
30

78.6
21.4

70
51
15
4
113
19
8

50.0
36.4
10.7
2.9
80.7
13.6
5.7

หญิง
ชาย
ระหว่าง 22-55 ปี เฉลี่ย 48.35 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
หัวหน้าหอผู้ป่วย
ผอ.รพ.สต.

136
4

97.1
2.9

4
0
83
53
136
4

2.9
0
59.3
37.9
97.1
2.9

2. ความคงทนของคุณลักษณะการเป็นพลเมือง
สร้างสรรค์ในบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น
2.1 คุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ งสร้ า งสรรค์ ข อง
บัณฑิต (บัณฑิตประเมินตนเอง) การประเมินคุณลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์ ของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
จิตอาสา ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเสียสละ และด้าน
จิตส�ำนึกด้วยใจรัก และค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้าน
ความซื่อสัตย์ (ค่าเฉลี่ย 4.64, SD = 0.44) อย่างไรก็ตาม
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์อีก 8 ด้าน และในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม (ค่าเฉลีย่ 4.14, SD = 0.65) (ตารางที่ 2)

นอกจากนีบ้ ณ
ั ฑิตยังสะท้อนข้อมูลในการประเมิน
ตนเองถึงคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและเป็น
แนวคิดในการปฏิบตั งิ านของตนเองว่า“การดูแลผูป้ ว่ ยแบบ
องค์รวมด้วยจิตบริการหัวใจความเป็นมนุษย์เป็นมาตรฐาน
ในการท�ำงานของพยาบาล” เรื่องผิดพลาดของบัณฑิตใน
การท�ำงานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ให้ยอมรับและเรียนรู้จาก
ปัญหา “น�ำเอาเรือ่ งทีผ่ ดิ พลาดมาเป็นบทเรียนในการท�ำงาน
ต่อไป” และมีความมุง่ มัน่ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลงาน
เด่นทางด้านการพยาบาลเพราะ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม
จะน�ำพาความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล” การคิดเป็น
ระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท�ำให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา “การคิดต่อยอดจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้”
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ ของบัณฑิต จากบัณฑิตประเมินตนเอง
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิต
ด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ด้านความมุ่งมั่นในการท�ำงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านความเสียสละ
ด้านการเรียนรู้การท�ำงานเป็นทีม
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการคิดเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
ด้านจิตอาสา
ด้านความซื่อสัตย์
ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก
รวม

2.2 คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ ของ
บัณฑิต (เพื่อนร่วมงานประเมินบัณฑิต)
จากการประเมินของเพือ่ นร่วมงานต่อคุณลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิตพบว่าบัณฑิตมีคุณลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์ในระดับมากที่สุดในด้านความซื่อสัตย์
(ค่าเฉลี่ย 4.57, SD = 0.49) และคุณลักษณะพลเมือง
สร้างสรรค์อกี 11 ด้าน และในภาพรวมบัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.33, SD = 0.49)

ค่าเฉลี่ย
4.42
4.34
4.42
4.51
4.33
4.14
4.18
4.36
4.35
4.54
4.64
4.58
4.40

SD
0.49
0.51
0.43
0.46
0.50
0.65
0.56
0.44
0.55
0.42
0.44
0.42
0.49

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

อย่ า งไรก็ ต ามด้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม (ค่าเฉลีย่ 3.98, SD = 0.69) รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 เพือ่ นร่วมงานยังสะท้อนจุดเด่นของบัณฑิต คือ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และจิตอาสา
“น้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง มี ค วามนอบน้ อ มถ่ อ มตน
มี จิ ต บริ ก ารในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยและญาติ ” “น้ อ งมี จิ ต อาสา
ช่วยงานพี่ ๆ ทัง้ ในด้านการพยาบาลและงานอืน่ ๆ เป็นอย่างดี”

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิตจากเพื่อนร่วมงาน
ประเมินบัณฑิต
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิต
ด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ด้านความมุ่งมั่นในการท�ำงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านความเสียสละ
ด้านการเรียนรู้การท�ำงานเป็นทีม
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการคิดเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
ด้านจิตอาสา
ด้านความซื่อสัตย์
ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก
รวม

2.3 คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ ของ
บัณฑิต (ผู้บังคับบัญชาประเมินบัณฑิต)
การประเมินของผู้บังคับบัญชาต่อคุณลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิตพบว่าบัณฑิตมีคุณลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์ในระดับมากทัง้ 12 ด้าน และในภาพรวม
(ค่าเฉลี่ย 4.15, SD = 0.66) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านความซื่อสัตย์ รองลงมา คือ ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก
อย่างไรก็ตามด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการสร้างสรรค์
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2565

ค่าเฉลี่ย
4.39
4.42
4.42
4.45
4.35
3.98
4.01
4.22
4.24
4.43
4.57
4.50
4.33

SD
0.54
0.54
0.51
0.55
0.62
0.69
0.72
0.62
0.60
0.54
0.49
0.51
0.49

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

นวัตกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.59, SD = 0.90) (ตารางที่ 4)
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาสะท้ อ นจุ ด เด่ น ของบั ณ ฑิ ต คื อ
1) มีจิตบริการในการดูแลผู้ป่วย ด้วยความใส่ใจและเต็มใจ
บริการ “น้องดูแลผู้ป่วยเหมือนญาติตนเอง” “ให้บริการด้วย
ความเท่าเทียม ไม่เลือกบริการ” 2) มีความรับผิดชอบสูง
“ตัง้ ใจและรับผิดชอบงานดีมาก” “มีความมุง่ มัน่ ขยันขันแข็ง
ในการท�ำงาน” 3) มีความใฝ่รู้ “ตั้งใจในการพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน” “สนใจในการศึกษา อบรม หาความรู้ใหม่ ๆ”

62

Journal of Nursing and Health Care

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิตจากผู้บังคับบัญชา
ประเมินบัณฑิต
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิต
ด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ด้านความมุ่งมั่นในการท�ำงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านความเสียสละ
ด้านการเรียนรู้การท�ำงานเป็นทีม
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการคิดเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
ด้านจิตอาสา
ด้านความซื่อสัตย์
ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก
รวม

2.4 ผลรวมคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์
ของบัณฑิตระหว่างการประเมินของบัณฑิต เพือ่ นร่วม
งาน และผู้บังคับบัญชาระดับต้น
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีขอนแก่น ปีการศึกษา 2560-2561 ที่จัดการ
ศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือน มีผลรวม
คุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ งสร้ า งสรรค์ ข องบั ณ ฑิ ต ระหว่ า งการ
ประเมิ น ของบั ณ ฑิ ต เพื่ อ นร่ ว มงาน และผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา

ค่าเฉลี่ย
4.22
4.24
4.23
4.28
4.13
3.59
3.75
4.20
4.00
4.26
4.49
4.42
4.15

SD
0.77
0.63
0.64
0.75
0.75
0.90
0.92
0.67
0.78
0.74
0.58
0.61
0.66

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับต้น ในภาพรวมคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิต
ทัง้ จากการประเมินของบัณฑิต เพือ่ นร่วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับต้น พบว่า คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความซื่อสัตย์ (ค่าเฉลี่ย 4.57) รองลงมา
ได้แก่ ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก ด้านความเสียสละ และด้าน
จิตอาสา ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ ด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.90) และด้านการคิดเป็นระบบและแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 3.98) (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับของคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิตประเมินตนเอง
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาประเมินบัณฑิต
ล�ำดับ คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิต

บัณฑิต
1 ด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
4.42 (0.49)
2 ด้านความมุ่งมั่นในการท�ำงาน
4.34 (0.51)
3 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4.42 (0.43)
4 ด้านความเสียสละ
4.51 (0.46)
5 ด้านการเรียนรู้การท�ำงานเป็นทีม
4.33 (0.50)
6 ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
4.14 (0.65)
7 ด้านการคิดเป็นระบบและแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ 4.18 (0.56)
8 ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
4.36 (0.44)
9 ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
4.35 (0.55)
10 ด้านจิตอาสา
4.54 (0.42)
11 ด้านความซื่อสัตย์
4.64 (0.44)
12 ด้านจิตส�ำนึกด้วยใจรัก
4.58 (0.42)
รวม
4.40 (0.49)

การอภิปรายผล

คุณลักษณะการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ในบัณฑิตที่
ส�ำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผลรวมคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของบัณฑิตในภาพรวม
จากการประเมินของบัณฑิต เพือ่ นร่วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา

ค่าเฉลี่ย (SD)
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
4.39 (0.54)
4.22 (0.77)
4.42 (0.54)
4.24 (0.63)
4.42 (0.51)
4.23 (0.64)
4.45 (0.55)
4.28 (0.75)
4.35 (0.62)
4.13 (0.75)
3.98 (0.69)
3.59 (0.90)
4.01 (0.72)
3.75 (0.92)
4.22 (0.62)
4.20 (0.67)
4.24 (0.60)
4.00 (0.78)
4.43 (0.54)
4.26 (0.74)
4.57 (0.49)
4.49 (0.58)
4.50 (0.51)
4.42 (0.61)
4.33 (0.49)
4.15 (0.66)

เฉลี่ยรวม
(SD)
4.34 (0.60)
4.33 (0.56)
4.36 (0.53)
4.41 (0.59)
4.27 (0.62)
3.90 (0.75)
3.98 (0.73)
4.26 (0.58)
4.20 (0.64)
4.41 (0.56)
4.57 (0.50)
4.50 (0.51)
4.29 (0.55)

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

ระดับต้น พบว่า ทั้ง 12 ด้านอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดย
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ
“ด้านความซื่อสัตย์” (ค่าเฉลี่ย 4.57) รองลงมา ได้แก่ ด้าน
จิตส�ำนึกด้วยใจรัก ด้านความเสียสละ และด้านจิตอาสา
วิชาชีพพยาบาลเป็นการให้การพยาบาลโดยตรงกับผูป้ ว่ ยที่
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

มีความรู้สึกนึกคิด มีชีวิตและจิตใจ ภายใต้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จิตส�ำนึก
ด้วยใจรัก เสียสละ และจิตอาสา เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากและเป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าอัตลักษณ์ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่ส�ำคัญ
คือ ด้านจิตบริการ ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะวิชาชีพ และ
ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย
มีความเมตตากรุณา รับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต
ยุตธิ รรมและเสมอภาค มีระเบียบวินยั เคารพในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีความเป็นอิสระเชิงวิชาชีพ พิทกั ษ์สทิ ธิผรู้ บั
บริการ รักษาสัญญา รักษาความลับและพูดความจริง กระท�ำ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์7 สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษ
21 ที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนฝึกให้เกิดทักษะที่จ�ำเป็น และฝึก
การเรียนรูต้ อ่ เนือ่ งตลอดชีวติ ผูเ้ รียนควรมีคณ
ุ ลักษณะ ส�ำคัญ
คือ 1. วิถที างของการคิด ได้แก่ สร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ
การแก้ปัญหา การเรียนรู้ และตัดสินใจ 2. วิถีทางของการ
ท�ำงาน ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร และการประสานร่วมมือ
3. เครือ่ งมือส�ำหรับการท�ำงาน ได้แก่ เทคโนโลยี สารสนเทศ
และความรูด้ า้ นข้อมูลข่าวสาร 4. ทักษะส�ำหรับด�ำรงชีวติ ใน
โลกปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นพลเมือง ชีวิตและอาชีพ และ
ความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม8
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ทมี่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.90) และด้านการ
คิดเป็นระบบและแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ (ค่าเฉลีย่ 3.90)
สอดคล้องกับการศึกษา ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาล ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสรุ าษฎร์ธานี พบว่า นักศึกษามีทกั ษะ
การเรียนรู้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 9 ทักษะการเรียนรู้ที่จ�ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ทีส่ ำ� คัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรม การ
มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไข
ปัญหา ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จากการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกในปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความรู้และ
นวัตกรรม การส่งเสริมให้นกั ศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะด้าน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมจะท�ำให้มีความรู้และทักษะในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น จัดการศึกษา
แบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ และสุนทรียสนทนา ผลการประเมิน
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คุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ งสร้ า งสรรค์ ข องบั ณ ฑิ ต พบว่ า
มีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ ในระดับมากที่สุด และทุก
ด้านมีคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ในระดับมาก ทั้งด้าน
จิตส�ำนึกด้วยใจรัก ด้านความเสียสละ ด้านจิตอาสา ด้านจิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้านความมุ่งมั่นในการ
ท�ำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการเรียนรูเ้ ป็นทีม
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการคิดเป็นระบบและแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์ ด้าน
การใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง และเพื่อนร่วมงานยังสะท้อนจุดเด่น
ของบัณฑิต คือ “มีความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
มี จิ ต บริ ก ารในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยและญาติ และมี จิ ต อาสา”
ผูบ้ งั คับบัญชาสะท้อนจุดเด่นของบัณฑิต คือ “1) มีจติ บริการ
ในการดูแลผู้ป่วย ด้วยความใส่ใจและเต็มใจบริการ 2) มีความ
รับผิดชอบสูง 3) มีความใฝ่ร”ู้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
มกราพันธุ์ จูฑะรสก1,10 ทีพ่ บว่าการพัฒนานักศึกษาสูจ่ ติ บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่เน้นการ
บริการสังคมและเรียนรูต้ ามสภาพจริง รวมทัง้ สร้างจิตส�ำนึก
ให้มจี ติ อาสา ตัง้ แต่นกั ศึกษาเข้าสูว่ ชิ าชีพพยาบาลตัง้ แต่ชนั้
ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 4 ท�ำให้บณ
ั ฑิตมีอตั ลักษณ์ ทัง้ ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม เกิ ด ความตระหนั ก และมี ทั ก ษะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เกิ ด เป็ น นิ สั ย และพฤติ ก รรมที่ ฝ ั ง แน่ น และมี ค วามคงทน
ของคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และการศึ ก ษาของศุ ก ร์ ใ จ
เจริญสุข, จรัสศรี เพ็ชรคง และพัทธวรรณ ชูเลิศ11 พบว่า
สุนทรียสนทนา หรือ dialogue นัน้ เป็นกระบวนการของการ
สนทนาทีท่ ำ� ให้เกิดการไหล ของกระแสความหมาย (Stream
of meaning) มีการแบ่งปันความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก
และความหมายกันภายในกลุ่มด้วยการรับฟังอย่างลึกซึ้ง
โดยปราศจากการตี ค วาม ย่ อ มท� ำให้ บุ ค คลเกิ ด การคิ ด
ใคร่ครวญ เชื่อมโยงกับความคิดเชิงระบบ มีใจที่เปิดกว้าง
รับฟัง ด้วยจิตเมตตาเชื่อมโยงไปสู่การบริการด้วยหัวใจ
ความ เป็นมนุษย์ และ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
อันเป็นหลักการส�ำคัญประการหนึง่ ของสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
การศึกษาของจุรี แสนสุข นิระมล สมตัว แสงดาว จันทร์ดา12
พบว่า การศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัว
เสมือนท�ำให้บัณฑิตเกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม มีการคิดเป็นระบบ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์
คิดใคร่ครวญ มีทัศนคติ เจตคติ และพฤติกรรมบริการที่ดี
ตอบสนองพร้ อ มให้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ อื่ น ด้ ว ยความเอาใจใส่
มีความสุขในการเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ และมีจติ บริการด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการวิจัยติดตามผลบัณฑิตที่จบการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นหลังจบการศึกษา 5 ปี และ 10 ปี เพื่อดู
ความคงทน และความต่อเนือ่ งในกรอบความคิดแบบเติบโต
(Growth) ของบัณฑิตแต่ละคน
2. เป็นแนวทางในการใช้หลักสูตรและพัฒนาการ
จั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาแบบ
บูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือน เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น
มีคุณลักษณะการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์
3. ควรศึ ก ษาหรื อ พั ฒ นาแนวทางในการพั ฒ นา
ผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะด้านการสร้างนวัตกรรม และด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ให้เพิม่
มากขึ้น
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