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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพและ
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการสังคม โดยประชากร
ที่ศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จ�ำนวน 78 คน ที่ฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชา
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพและแบบสอบถามคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาก เท่ากับ 0.95 และ 0.98
ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบบริ ก ารแก่ สั ง คม จากกิ จ กรรมการป้ อ งกั น
การแพร่ระบาดของโควิด-19 เฉลี่ย 7.68 ± 3.09 ครั้ง (พิสัย 1-18) โดยกิจกรรมที่มีจ�ำนวนครั้งของการปฏิบัติมากที่สุด คือ
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพและคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.36, SD=0.52) คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(M=4.43, SD=0.49) เมื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วมคือเกรดเฉลี่ยสะสมพบว่า กลุ่มที่ท�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่
สังคมที่แตกต่างกันจะมีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (F=3.93, df=2, p<0.05)
และกลุ่มที่ท�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่สังคมที่แตกต่างกันจะมีคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (F=4.31, df=2, p<0.05)
ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่สังคมท�ำให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและ
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่สังคมของนักศึกษาพยาบาลทุกรายวิชาที่มี
การฝึกภาคปฏิบตั ิ เพือ่ เสริมสร้างด้านทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพและคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ โดยควรก�ำหนดจ�ำนวน
ครั้งของการท�ำกิจกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรูแ้ บบบริการแก่สงั คม นักศึกษาพยาบาล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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Abstract

This descriptive study aimed to compare the professional practice skills and creative citizen characteristics
obtained from the social service-learning activities of nursing students. Seventy-eight fourth year nursing students
from Boromarajonani College of Nursing, Surin who were participating in the primary medical practice course
participated in this study. Data were collected using personal information forms, the Professional Practice Skills
Questionnaire, and Creative Citizen Characteristics Questionnaire, for which Cronbach’s coefficients were 0.95
and 0.98; respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Multiple Analysis of Co-Variance
Findings were as follows. On average, the nursing students participated in social service learning 7.68 ± 3.09
times (Range 1-18). The Covis-19 vaccination activity was the students participated most frequently. The mean
score on the Creative Citizen Characteristics was also at a high level (M= 4.43, SD =0.49). After controlling for
grade point average as a co-variable, there was a statistically significant difference in the professional practice
skills and creative citizen characteristics among the nursing students who had different levels of participation
(p < 0.05, p, < 0.05, respectively). The result revealed that social service-learning activities may enhance nursing
students’ professional practice skills and creative citizen characteristics. Therefore, service learning should be
used as one of the learning strategy, especially in the practicum courses, with clearly defined minimum requirements
for the number or learning experiences.
Keywords: COVID-19, nursing students, professional practice skills, social service learning

**Nurse Instructor, Boromarajonani College of Nursing, Surin Faculty of Nursing, Praboromrajchanok Institute
*,**Corresponding author Email: thawatchai.yeun@gmail.com Tel: 0956089989
VOLUME 40 NO.2 : APRIL - JUNE 2022

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

บทน�ำ

การติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)
ซึง่ เป็นไวรัสสายพันธุใ์ หม่ทไี่ ม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ ก่อให้
เกิ ด อาการป่ ว ยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถ
แพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ ซึ่งอาการทั่วไป ได้แก่ อาการระบบ
ทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจล�ำบาก ในกรณีที่
อาการรุนแรงมาก และท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น
ปอดบวม ปอด อักเสบ ไตวายหรืออาจเสียชีวติ 1 สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยท�ำให้มีความ
จ�ำเป็นทีป่ ระชาชนทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวเป็นวิถชี วี ติ
แบบใหม่ (New normal) ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ด�ำเนินชีวติ ไป ได้แก่ การท�ำงานทีบ่ า้ น (Work from home)
การด� ำ เนิ น การทางธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Online
business) การให้คำ� ปรึกษาทางแพทย์และสาธารณสุขแบบ
ออนไลน์ (Online medical consulting) รวมถึงการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ (Online learning)2 ซึ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 หน่วยบริการสาธารณสุขหรือ
โรงพยาบาลชุมชนตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลมีหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตาม
แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสาธารณสุขเพือ่ การจัดการภาวะระบาด
ของโรคโควิด-19 ในข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่ ง พระราชก� ำ หนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)3 ซึ่งกิจกรรมในการด�ำเนิน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบไปด้วย
การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน การซักประวัติและคัดกรอง
ก่อนได้รับวัคซีน การให้สุขศึกษา เรื่อง การป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 การให้บริการสุขภาพฉีดวัคซีน
ป้องกัน โควิด-2019 การสังเกตอาการหลังได้รับฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 และการให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ติ วั และการ
สังเกตอาการผิดปกติหลังได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
การจั ด การศึ ก ษาสาขาการพยาบาลศาสตร์ ข อง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิ ทร์ มีการเรียนการสอน
ที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเรียนการสอนในภาค
ทฤษฎีและภาคทดลองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 มีหลากหลายรูปแบบทั้งการเรียนแบบออนไลน์
และในห้องเรียน ส่วนการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ทิ มี่ งุ่ เน้น
ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้จากการเรียนในภาคทฤษฎีสู่
ภาคปฏิบัติได้นั้นจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วย
และในสถานบริการทางสุขภาพที่หลากหลายรวมทั้งใน
ชุ ม ชน โดยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จริงนั้นจะใช้วิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น
การจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศกึ ษา การประชุมปรึกษา
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ทางการพยาบาล การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงการ
เป็นต้น การจัดการเรียนรู้แบบบริการแก่สังคมเป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิผลในการท�ำให้
นักศึกษาสามารถเชือ่ มโยงความรูจ้ ากการเรียนในห้องเรียน
ไปสู ่ ก ารเรี ย นรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง ในชุ ม ชน 4 ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบบริการแก่สงั คมนัน้ ผูเ้ รียนจะเรียนรู้
การให้บริการที่มาจากความต้องการของชุมชน ซึ่งท�ำให้
ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงในการเชื่อมโยงความรู้จาก
ห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติจริงในการให้บริการซึ่งผู้เรียนจะ
ต้องเป็นผู้แสดงบทบาทในการให้บริการด้วยตัวผู้เรียนเอง5
การจัดการเรียนรูแ้ บบบริการสังคมนัน้ พบว่าท�ำให้ผเู้ รียนได้
เข้าใจสถานการณ์ปญ
ั หาของชุมชน ได้เรียนรูก้ ารแก้ปญ
ั หา
ของชุมชนร่วมกับทีม เกิดความเชื่อมโยงจากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ ท�ำให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่การเรียนรู้4 และพบว่าการ
เรียนรูแ้ บบบริการสังคมส่งผลลัพธ์ตอ่ การมีสว่ นร่วมในฐานะ
ทีเ่ ป็นพลเมือง โดยเฉพาะความเป็นพลเมืองทีด่ ที มี่ สี ว่ นร่วม
ในกิจกรรมการแก้ปญ
ั หาสังคม6 ทัง้ นีก้ ารออกแบบการเรียนรู้
แบบบริ ก ารสั ง คมเพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี นั้ น
สามารถใช้วิธีการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และการให้บริการด้านต่าง ๆ7
วิ ช าปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาพยาบาลขั้ น ต้ น เป็ น วิ ช าภาค
ปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการ
ซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ
การ การวินิจฉัยแยกโรค การคัดกรอง การให้ค�ำแนะน�ำ
การส่งต่อผู้ป่วย การรักษาพยาบาลขั้นต้นโรคที่พบบ่อย
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การท�ำหัตถการ การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
พยาบาลขั้ น ต้ น ภายใต้ ข อบเขตกฎหมายวิ ช าชี พ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและ
ฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และยึดหลักความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม8 โดยฝึก
ปฏิบัติในแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ณ โรงพยาบาลชุมชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ที่สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ต้องการการควบคุม
ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคทัง้ การปฏิบตั ติ วั ร่วมกับการ
ให้วัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุรินทร์ ร่วมกับแหล่งฝึกได้ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรายวิชาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบริการแก่
สังคมซึง่ มีผลการศึกษาทีส่ นับสนุนว่าการออกแบบการเรียน
รูแ้ บบบริการแก่สงั คมโดยใช้สถานการณ์ของปัญหาสุขภาพ
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ที่เกิดขึ้นจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนน�ำความรู้ ประสบการณ์และ
ทักษะทางวิชาชีพมาให้บริการผู้รับบริการสุขภาพจะท�ำให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และเข้าใจการพยาบาลชุมชนอย่าง
แท้ จ ริ ง 9 จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19
ก่อให้เกิดนโยบายการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19
แก่ประชาชนในทุกสถานบริการด้านสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข กิจกรรมให้บริการแก่สังคมตามรายวิชาจึง
เป็นการบริการผู้รับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลและการให้
บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึง่ ด�ำเนินการในหน่วยบริการ
สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลชุมชนหรือแหล่งฝึกในรายวิชา
ภาคปฏิบตั ิ โดยออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับการด�ำเนิน
การจริง ประกอบไปด้วย การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน การ
ซักประวัตแิ ละการคัดกรองก่อนได้รบั วัคซีน การให้สขุ ศึกษา
เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 การให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 การสังเกตอาการหลังได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติ
ตัวและการสังเกตอาการ ซึ่งการเรียนรู้แบบบริการแก่สังคม
เชื่อว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง10 และ
จะเกิดการสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักศึกษา ทีมสุขภาพ
และผู ้ รั บ บริ ก าร รวมถึ ง จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
กระบวนการคิดร่วมกัน แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติอย่างยิ่ง
และเกิดทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพและแนวคิดคุณลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์9 ดังนั้นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างทักษะการปฏิบตั กิ ารทางวิชาชีพและลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์จากกิจกรรมบริการแก่สงั คม โดยศึกษาใน
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ที่ฝึกปฏิบัติรายวิชา
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น ที่มีการออกแบบกิจกรรม
ตามรายวิชาโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลการศึกษาจะให้ขอ้ มูล
เชิงประจักษ์ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลให้มปี ระสิทธิภาพ
และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการสุขภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ศึกษาความแตกต่างของทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
และคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่สังคม

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการการออกแบบ
การเรี ย นรู ้ แ บบบริ ก ารแก่ สั ง คมโดยใช้ ส ถานการณ์ ข อง
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ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจริง จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ และเกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ ง
สร้างสรรค์ได้ ดังนัน้ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบริการแก่สงั คม
จึงก�ำหนดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
ประกอบไปด้วย การลงทะเบียนเพือ่ รับวัคซีน การซักประวัติ
และการคัดกรองก่อนได้รับวัคซีน การให้สุขศึกษาเรื่องการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 การให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 การสังเกตอาการหลังได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 และการให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวและ
การสังเกตอาการ ส่วนมาตรฐานผลการเรียนรูส้ าขาพยาบาล
ศาสตร์ใช้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(Thai Qualification Framework: TQF) พ.ศ. 2560 หมวดที่ 6
ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ 8 และคุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ ง
สร้างสรรค์ใช้ตามแนวคิดจากการศึกษาของวัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ11
มี 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจิตบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ 2) ด้านความมุ่งมั่นในการท�ำงาน 3) ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 4) ด้านความเสียสละ 5) ด้านการเรียนรู้
การท�ำงานเป็นทีม 6) ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม 7) ด้าน
การคิดเป็นระบบและแก้ปัญหา 8) ด้านการสื่อสาร 9) ด้าน
การใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง 10) ด้านจิตอาสา 11) ด้านความ
ซื่อสัตย์ และ 12) ด้านหัวใจในการบริการ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบริการแก่สังคม

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ การศึกษานีศ้ กึ ษาในประชากร
ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา
2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ที่ฝึกปฏิบัติ
รายวิชาปฏิบตั กิ ารรักษาพยาบาลขัน้ ต้น จ�ำนวน 78 คน โดย
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) ได้แก่
ภาวะสุขภาพปกติ ไม่มกี ารเจ็บป่วยจนไม่สามารถฝึกปฏิบตั ิ
งานตามรายวิชาได้ เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria)
ได้แก่ ได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรครุนแรง หรือโรค
ทางจิตและการรับรู้ และ ไม่สามารถฝึกปฏิบัติในรายวิชา
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้นครบตามระยะเวลาการฝึก
เครื่องมือการวิจัย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
ผู้วิจัยสร้างข้อค�ำถามจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร
จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และงานวิจัยที่
ผ่านมา มีจ�ำนวนข้อค�ำถาม 8 ข้อ เป็นข้อค�ำถามแบบให้
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

เลือกตอบ ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา เกรดเฉลี่ยสะสม
แหล่งฝึก รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 (การลงทะเบียนเพือ่ รับวัคซีน การ
ซักประวัตแิ ละการคัดกรองก่อนได้รบั วัคซีน การให้สขุ ศึกษา
เรือ่ งการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 การให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 การสังเกตอาการหลังได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติ
ตัวและการสังเกตอาการ) วิธีแสวงหาความรู้ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนด�ำเนินกิจกรรม และช่อง
ทางการติดตามอ่านข่าวสารเรื่องความรู้ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด-19
ตอนที่ 2 แบบสอบถามทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท าง
วิชาชีพ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดมาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขาพยาบาลศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (TQF) พ.ศ. 2560 หมวดที่ 6 ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิ ช าชี พ 8 มี จ� ำ นวน 9 ข้ อ ก� ำ หนดให้ ค ะแนนดั ง นี้
มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน มาก ให้คะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน น้อย ให้คะแนน 2 คะแนน
น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามคุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ ง
สร้างสรรค์ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากแนวคิดคุณลักษณะพลเมือง
สร้างสรรค์ของ วัชรี อมรโรจน์วรวุฒ11ิ มีจ�ำนวน 38 ข้อ โดย
แบ่งเป็น 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจิตบริการสุขภาพด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ จ�ำนวน 3 ข้อ 2) ด้านความมุ่งมั่นในการ
ท�ำงาน จ�ำนวน 3 ข้อ 3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จ�ำนวน 2 ข้อ 4) ด้านความเสียสละ จ�ำนวน 3 ข้อ 5) ด้าน
การเรียนรู้การท�ำงานเป็นทีม จ�ำนวน 5 ข้อ 6) ด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม จ�ำนวน 2 ข้อ 7) ด้านการคิดเป็นระบบ
และแก้ปัญหา จ�ำนวน 4 ข้อ 8) ด้านการสื่อสาร จ�ำนวน
4 ข้อ 9) ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง จ�ำนวน 2 ข้อ
10) ด้านจิตอาสา จ�ำนวน 2 ข้อ 11) ด้านความซื่อสัตย์
จ�ำนวน 4 ข้อ และ 12) ด้านหัวใจในการบริการ จ�ำนวน 4 ข้อ
และก�ำหนดให้คะแนนดังนี้ มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน
มาก ให้คะแนน 4 คะแนน ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน
น้อย ให้คะแนน 2 คะแนน น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ แบบสอบถาม
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพและแบบสอบถามคุณลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์ ได้รบั การตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา
(Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พยาบาล
3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติ
มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2565

109
(The Index of item Objective Congruence, IOC) ระหว่าง
0.67-1.00 และการทดสอบความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ
(Reliability) โดยน�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
บัณฑิตจากวิทยาลัยเอกชนที่ศึกษาภาคปฏิบัติในแหล่งฝึก
ในจังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาก เท่ากับ .95 และ .98 ตามล�ำดับ
การเก็บรวมรวมข้อมูล ในวันสุดท้ายของการศึกษา
ภาคปฏิ บั ติ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น ผลการศึ ก ษาภาค
ปฏิบัติ ก่อนเริ่มประชุม ผู้ช่วยวิจัยส่งแบบสอบถามที่จัดท�ำ
ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ส�ำหรับตอบแบบสอบถามให้กับ
ประชากร ซึ่ ง เป็ น group e-mail ไม่ ส ามารถระบุ ชื่ อ
รายบุคคลได้ ในแบบสอบถามประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1
ค�ำอธิบายเกีย่ วกับการวิจยั ค�ำอธิบายว่าใช้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามประมาณ 30 นาที และมีวิธีการติดต่อผู้วิจัย
ในกรณีที่มีข้อสงสัยต้องการซักถาม ในส่วนที่ 2 จะเป็นการ
ตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย หากเลือกเข้าร่วมการวิจัย ซึ่งจะ
เข้าไปตอบแบบสอบถาม หากเลือกไม่เข้าร่วมการวิจัย
จะเป็นการสิ้นสุดและมีข้อความขอบคุณ ไฟล์ข้อมูลจะถูก
ก� ำ หนดให้ เ ฉพาะผู ้ วิ จั ย ที่ เ ข้ า ได้ มี ก ารก� ำ หนดชื่ อ ผู ้ ชื่ อ
(User name) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าถึงข้อมูล
ไฟล์ข้อมูลจะถูกท�ำลายเมื่อมีการเผยพร่ผลการวิจัยที่น�ำ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม
จริยธรรมวิจยั และการพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุรนิ ทร์ หนังสือรับรองเลขที่ P-EC-01-01-65 ลงวันที่ 21 มีนาคม
2565 นอกจากนี้ผู้วิจัยค�ำนึงถึงการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
3 ด้าน คือ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัย ประโยชน์
ที่ได้รับจากการวิจัย และการรักษาความลับของข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อ
พรรณนาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ศาสนา
แหล่งฝึก รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 วิธีแสวงหาความรู้ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนด�ำเนินกิจกรรมและช่อง
ทางการติดตามอ่านข่าวสารเรือ่ ง ความรูใ้ นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ และ
ร้อยละ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
และคุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ งสร้ า งสรรค์ โดยวิ เ คราะห์ ด ้ ว ย
ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. สถิตอิ นุมาน (Inferential statistics) ก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญของการทดสอบไว้ที่ .05 ก�ำหนดการทดสอบแบบ
สองทาง (Two way testing) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วมพหุคณ
ู (Multiple Analysis of Co-Variance: MANCOVA)
เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพและคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์
โดยขจั ด อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรร่ ว มคื อ เกรดเฉลี่ ย สะสม
เนื่องจากการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติมีวัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ ให้ผเู้ รียนเชือ่ มโยงความรูจ้ ากภาคปฏิบตั ไิ ปสูก่ ารศึกษา
ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง ดังนั้นผู้เรียนที่มีความรู้ใน
ระดับดีมแี นวโน้มทีจ่ ะมีทกั ษการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพได้ดกี ว่า
ท�ำการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติโดย
ตั ว แปรตามทั้ ง สองตั ว เป็ น ระดั บ อั น ตรภาคชั้ น ขึ้ น ไป
ส่ ว นตั ว แปรอิ ส ระคื อ การมี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น การ
แพร่ระบาดโควิด-19 ซึง่ แบ่งเป็น 3 กลุม่ โดยใช้คา่ เฉลีย่ และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานในการแบ่ ง กลุ ่ ม เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี
ส่วนร่วมน้อย (1.00-4.59) ปานกลาง (5.00- 10.76) และ
มาก (10.77-18.00) ตัวแปรตามคือทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพและคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 มีค่าเท่า

กันของเมตริกท์ความแปรปรวนความแปรร่วม (Box’s Test
of Equality of Covariance Matrices, p=0.22)

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 88.46) มีอายุเฉลี่ย 22.69 ปี
(SD= 2.92) โดยมีช่วงอายุ 21-35 ปี ศาสนาพุทธร้อยละ
98.72 เกรดเฉลี่ยสะสมเฉลี่ย 2.85 (SD =0.35) มีนักศึกษา
แหล่งฝึกโรงพยาบาลกระสังมากที่สุด (ร้อยละ 20.50)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่
สังคม จากกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
มีจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง 1-18 ครั้ง
(M = 7.68, SD = 3.09) โดยกิจกรรมที่มีจ�ำนวนครั้งของ
การปฏิบัติมากที่สุด คือ การให้บริการสุขภาพฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 รองลงมาคือ การให้สขุ ศึกษา เรือ่ ง การป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 วิธีแสวงหาความรู้ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนด�ำเนินกิจกรรม
เป็นแสวงความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด (ร้อยละ 55.10) และ
ช่องทางการติดตามอ่านข่าวสารเรือ่ ง ความรูใ้ นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 มากที่สุด คือ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 50.00) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล (N=78)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ปี)
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
เกรดเฉลี่ยสะสม
แหล่งฝึก
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลสังขะ
โรงพยาบาลส�ำโรงทาบ
โรงพยาบาลรัตนบุรี
โรงพยาบาลกระสัง
โรงพยาบาลบ้านกรวด
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่สังคม
- โดยรวม
- การรับลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน
- การซักประวัติและคัดกรองก่อนได้รับวัคซีน
- การให้สุขศึกษาเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19

พิสัย

21 - 25

ค่าเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบน จ�ำนวน ร้อยละ
มาตรฐาน)

21.96 (0.72)

2.00 - 3.77 2.85 (0.35)

1 - 18
0-3
0-3
1-4

7.68(3.09)

69
9

88.46
11.54

77
1

98.72
1.28

8
15
8
8
15
16
8

10.26
19.23
10.26
10.26
19.23
20.50
10.26

74
76
78

94.87
97.44
100.00
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ตารางที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล (N=78) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป

พิสัย

- การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
1 - 11
- การสังเกตอาการหลังได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
1-3
- การให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวและการสังเกตอาการผิดปกติหลังได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 1 - 3
วิธีแสวงหาความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนด�ำเนินกิจกรรม
- แสวงความรู้ด้วยตนเอง
- การอบรม/การเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ช่องทางการติดตามอ่านข่าวสารเรื่อง ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- Facebook
- ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย
- Line
- โทรทัศน์

2. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.36, SD =0.52) เมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอย่ า งเป็ น
องค์รวม ด้วยความเมตตา กรุณาและเอื้ออาทร มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (M= 4.46, SD =0.55) รองลงมา คือ ปฏิบัติการ

ค่าเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบน จ�ำนวน
มาตรฐาน)
78
78
78

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00

43
35

55.10
44.90

39
26
6
5
2

50.00
33.33
7.70
6.41
2.56

พยาบาลโดยค� ำ นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและหลั ก จริ ย ธรรม
(M= 4.41, SD =0.59) และปฏิบัติการพยาบาลโดยค�ำถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (M= 4.41, SD =0.61) และ
แสดงภาวะผู ้ น� ำ ในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลมี ค ่ า เฉลี่ ย
น้อยที่สุด (M= 4.29, SD =0.60) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (N=78)
ข้อค�ำถาม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล
1. ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม ด้วยความเมตตา กรุณาและเอื้ออาทร
มาก
4.46
0.55
2. ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักกฎหมายและสิทธิของผู้รับบริการสุขภาพ
4.40
0.59
มาก
3. ปฏิบัติการพยาบาลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการสุขภาพ
4.37
0.63
มาก
4. ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างถูกต้องและเหมาะสม 4.33
0.57
มาก
5. ปฏิบัติการพยาบาลตามแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.33
0.62
มาก
6. ปฏิบัติการพยาบาลโดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและหลักจริยธรรม
4.41
0.59
มาก
7. ปฏิบัติการพยาบาลโดยค�ำถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.41
0.61
มาก
8. แสดงภาวะผู้น�ำในการปฏิบัติการพยาบาล
4.29
0.60
มาก
9. สามารถบริหารจัดการทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาในการปฏิบัติการพยาบาล
4.31
0.71
มาก
โดยภาพรวม
4.36
0.52
มาก

3. คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ พบว่า คะแนน
เฉลีย่ คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.43, SD =0.49) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ด้านความซือ่ สัตย์มคี า่ เฉลีย่ สูงสุด (M= 4.47, SD =0.56 และ

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2565

M= 4.47, SD =0.51) รองลงมา คือ ด้านจิตบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (M= 4.46, SD =0.55) และด้าน
การคิดเป็นระบบและแก้ปัญหาและด้านการใฝ่รู้และพัฒนา
ตนเองมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (M= 4.38, SD =0.57 และ
M= 4.38, SD =0.54) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ (N=78)
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์
1. ด้านจิตบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2. ด้านความมุ่งมั่นในการท�ำงาน
3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ด้านความเสียสละ
5. ด้านการเรียนรู้การท�ำงานเป็นทีม
6. ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
7. ด้านการคิดเป็นระบบและแก้ปัญหา
8. ด้านการสื่อสาร
9. ด้านการใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
10. ด้านจิตอาสา
11. ด้านความซื่อสัตย์
12. ด้านหัวใจในการบริการ
โดยภาพรวม

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพและคุณลักษณะพลเมืองสร้าง
สรรค์รหว่างกลุ่มที่ท�ำกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
ปฏิบตั ทิ างวิชาชีพและคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ ระหว่าง
กลุม่ ทีท่ ำ� กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบริการแก่สงั คมทีแ่ ตกต่างกัน

ค่าเฉลี่ย
4.46
4.44
4.47
4.42
4.44
4.39
4.38
4.40
4.38
4.43
4.47
4.42
4.43

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.55
0.57
0.56
0.54
0.53
0.59
0.57
0.54
0.54
0.52
0.51
0.52
0.49

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วมคือเกรดเฉลี่ยสะสมพบว่า
กลุม่ ทีท่ ำ� กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบริการแก่สงั คมทีแ่ ตกต่างกัน
จะมีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (F=3.93, df=2, p<0.05) และกลุ่มที่ท�ำ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่สังคมที่แตกต่างกันจะมี
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ทแี่ ตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (F=4.31, df=2, p<0.05) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ที่มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
และแหล่งฝึกที่ต่างกัน
แหล่งความแปรปรวน
เกรดเฉลี่ยสะสม
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่สังคม
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์
ความคลาดเคลื่อน
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์
รวม
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
คุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์
*p<.05

การอภิปรายผล

จากผลการศึกษาที่พบว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบบริการแก่สงั คม จากกิจกรรมการป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 มีจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่าง 1-18 ครั้ง (M = 7.68, SD = 3.09) โดยกิจกรรมที่มี
จ�ำนวนครั้งของการปฏิบัติมากที่สุดคือ คือ การให้บริการ
สุ ข ภาพฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โควิ ด -19 รองลงมาคื อ การให้

SS

df

MS

F

p

0.01
0.05

1
1

0.01
0.05

0.04
0.22

0.85
0.64

2.08
1.91

2
2

1.04
0.96

3.93
4.31

0.02*
0.02*

19.05
15.94

72
72

0.27
0.22

1510.04
1466.31

78
78

สุขศึกษา เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของรายวิ ช า วิ ช าปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษา
พยาบาลขั้นต้นที่มีการมอบหมายงานด้านหัตถการ ทั้งนี้
จ�ำนวนครัง้ ของการเข้าร่วมกิจกรรมทีม่ คี วามแตกต่างกันอาจ
เนือ่ งมาจากในช่วงระยะเวลาทีน่ กั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
แก่สงั คมดังกล่าวนัน้ โรงพยาบาลทีเ่ ป็นแหล่งฝึกไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้เนือ่ งจากต้องรอการจัดสรรวัคซีน และจ�ำนวนผูม้ า
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

รับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาด้านทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีพ่ บว่า
กลุ่มตัวอย่างระบุว่าได้ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม
ด้วยความเมตตา กรุณาและเอื้ออาทร ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ Shultz6 ได้กล่าวว่าการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิ
การพยาบาลด้วยความเอื้ออาทร มีเมตตา กรุณานั้น ต้อง
จัดการเรียนรูใ้ นศาสตร์อนื่ ทีน่ อกเหนือจากศาสตร์ทางด้านการ
พยาบาลด้วย ดังนัน้ การออกแบบการเรียนรูใ้ นรายวิชาปฏิบตั ิ
การรักษาพยาบาลขัน้ ต้นทีใ่ ช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูแ้ บบบริการ
สังคม ที่ผู้เรียนต้องใช้ศาสตร์องค์ความรู้อื่นที่นอกเหนือจาก
ศาสตร์ทางด้านการพยาบาล เช่น ศาสตร์ทางด้านเภสัชวิทยา
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือองค์
ความรูด้ า้ นระบบสุขภาพชุมชนทีไ่ ม่ใช่มเี ฉพาะหน่วยงานทาง
ด้านสาธารณสุขเท่านั้น ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างระบุ
ว่าได้แสดงภาวะผู้น�ำในการปฏิบัติการพยาบาลด้วยคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Shek7 ที่
กล่าวว่าการจัดการศึกษาในประเทศฮ่องกงเพื่อพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำ� ให้กบั นักศึกษาระดับปริญญาตรีนนั้ ได้มกี ารใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบบริการสังคม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดการ
เรียนรู้ตามรายวิชาการปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้นที่ให้
นักศึกษาได้ไปบริการสังคมนัน้ นักศึกษาต้องประจ�ำจุดการให้
บริการในแต่ละจุดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ดังจะเห็นได้จากกลุม่
ตัวอย่างระบุวา่ ได้ไปให้บริการสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มากทีส่ ดุ ซึง่ การให้บริการด้วยการฉีด
วัคซีนนั้นเป็นไปตามที่รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้นิเทศและ
อาจารย์ พ ยาบาลพี่ เ ลี้ ย ง และต้ อ งท� ำ การขั้ น ตอนอย่ า ง
เคร่งครัดส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถแสดงภาวะผู้น�ำได้
ผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า นั ก ศึ ก ษาประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้าน
ความซือ่ สัตย์มคี า่ เฉลีย่ สูงสุด ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับผล
การศึกษาของ Buff et al12 ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างระบุวา่ การจัดการ
เรียนรู้แบบบริการสังคมในรูปแบบสหวิชาชีพท�ำให้เพิ่ม
ความรับผิดชอบและความซือ่ สัตย์ และสอดคล้องกับ Bailey
ที่ระบุว่าการบริการสังคมในรูปแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้
เชื่ อ มโยงความรู ้ จ ากการเรี ย นภาคทฤษฎี สู ่ ภ าคปฏิ บั ติ
เป็นการสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน นอกจาก
นั้นการจัดกิจกรรมที่เป็นสถานการณ์ปัญหาทางสุขภาพที่
ทุ ก คนต้ อ งแสดงออกซึ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะเป็ น
พลเมืองของประเทศและเป็นการแสดงออกตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ดังเช่นการจัดกิจกรรมแบบบริการสังคม
โดยออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิ ด -19 จึ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นได้
แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2565

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลีย่ ทักษะการ
ปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ และคุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ งสร้ า งสรรค์
ระหว่างกลุ่มที่ท�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่สังคมที่
แตกต่างกัน เมื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วมคือเกรดเฉลี่ย
สะสมพบว่า กลุ่มที่ท�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่
สังคมที่แตกต่างกันจะมีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (F=3.93, df=2,
p<0.05) การจัดการเรียนรูแ้ บบบริการสังคมนัน้ พบว่าท�ำให้
ผู้เรียนได้เข้าใจสถานการณ์ปัญหาของชุมชน ได้เรียนรู้การ
แก้ปัญหาของชุมชนร่วมกับทีม เกิดความเชื่อมโยงจาก
ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิ ท�ำให้ผเู้ รียนเป็นผูใ้ ฝ่การเรียนรู4้ ผลการ
วิจัยยังพบว่ากลุ่มที่ท�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการแก่
สังคมที่แตกต่างกันจะมีคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (F=4.31, df=2,
p<0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของ Shek7 ที่พบว่าการ
ออกแบบการเรียนรู้แบบบริการสังคมเพื่อพัฒนาความเป็น
พลเมืองที่ดีนั้นสามารถใช้วิธีการเรียนรู้การให้บริการด้าน
ต่าง ๆ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Shultz6 ทีพ่ บว่าการ
เรียนรูแ้ บบบริการสังคมส่งผลลัพธ์ตอ่ การมีสว่ นร่วมในฐานะ
ทีเ่ ป็นพลเมือง โดยเฉพาะความเป็นพลเมืองทีด่ ที มี่ สี ว่ นร่วม
ในกิจกรรมการแก้ปัญหาสังคม6 ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บริการสังคมในครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากกิจกรรมที่ให้บริการแก่สังคมที่ช่วยแก้ปัญหา
สังคมในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโควิด-19
ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน
การซักประวัติและการคัดกรองก่อนได้รับวัคซีน การให้
สุ ข ศึ ก ษาเรื่ อ งการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 การสังเกตอาการ
หลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการให้ค�ำ
แนะน�ำการปฏิบัติตัวและการสังเกตอาการ

สรุป

การจัดกิจกรรมการบริการแก่สงั คมโดยใช้สถานการณ์
ปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ จริงและทุกคนต้องมีสว่ นร่วมในการ
แก้ไขปัญหานี้ โดยใช้กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทีม่ กี จิ กรรม
ย่อยประกอบไปด้วย กิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการสังคม
ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้ จ าก
กิจกรรมที่ให้บริการแก่สังคมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมในการ
ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีป่ ระกอบไป
ด้วยกิจกรรมการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน การซักประวัติ
และการคัดกรองก่อนได้รับวัคซีน การให้สุขศึกษาเรื่องการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 การให้บริการฉีดวัคซีน
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ป้องกันโควิด-19 การสังเกตอาการหลังได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 และการให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ติ วั และการ
สังเกตอาการ โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต่างกันท�ำให้
ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพและคุณลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอน
จากผลการวิจัยที่พบว่าจากการจัดการเรียนรู้แบบ
บริการสังคมท�ำให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติการวิชาชีพการ
พยาบาลและคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์ในระดับมาก
และพบว่ากลุม่ ทีท่ ำ� กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบริการแก่สงั คม
ที่แตกต่างกันจะมีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่แตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และกลุม่ ทีท่ ำ� กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบริการแก่สังคมที่แตกต่างกันจะมีคุณลักษณะ
พลเมืองสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทั้งนี้จ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บริการแก่สังคมมีความแตกต่างกัน โดยก�ำหนดเกณฑ์ขั้น
ต�่ำของจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมให้เท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกัน โดยอาจมีการออกแบบในการจัดการเรียนการ
สอนแบบบริการสังคมในลักษณะแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional service-learning)
ที่ เ ป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนร่วมกับวิชาชีพอื่น เช่น
แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น ซึ่ง
จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่
การปฏิบตั งิ านจริงทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านร่วมกับวิชาชีพอืน่ ได้มากขึน้
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่ากลุม่ ตัวอย่างได้แสดงภาวะผูน้ ำ�
ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลด้วยคะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ดังนัน้
การออกแบบการเรียนรูแ้ บบบริการสังคมอาจจะเพิม่ รูปแบบ
ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่ วิธีการ และ
การประเมินผลได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนได้แสดง
ภาวะผู้น�ำได้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยต่อไป
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะใน
นักศึกษาเท่านัน้ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาความคิดเห็นหรือการ
รับรู้จากอาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยงต่อการแสดงออกซึ่งทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาลและคุณลักษณะพลเมืองสร้างสรรค์
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