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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอตัลกัษณ์บณัฑิต สภาพการณ์การจดัการศกึษาเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์บณัฑิตและ

พฒันารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ของบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนี พะเยา ดําเนินการวิจัยระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2560 การดําเนินการวิจัยมี 4 ขัน้ตอน คือ1) ศึกษาอตัลกัษณ์

บณัฑิตและสภาพการณ์การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์บณัฑิต 2) พฒันารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์บณัฑิต    

3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต 4) ปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอัตลกัษณ์บัณฑิต   

กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย1) กลุ่มตวัอย่างการศกึษาข้อมลูเชิงคณุภาพคดัเลือกแบบเจาะจงคือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาจํานวน 83คน โดยการประชุมสนทนากลุ่มและกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลสําคญัคือผู้บริหาร

วิทยาลยัพยาบาลสถาบนัพระบรมราชชนกจํานวน  8 คน โดยการสมัภาษณ์ 2) กลุ่มตวัอย่างการศกึษาข้อมลูเชิงปริมาณ คือกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 465 คน ท่ีศึกษาอัตลักษณ์และ

สภาพการณ์การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์และกลุ่มตวัอย่าง อาจารย์และนกัศึกษา

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน194คน ท่ีศึกษาความรู้ ทักษะก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ ท่ี

พฒันาขึน้ การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) การทดสอบค่าที (t-test) กรณีกลุ่มตวัอย่าง 

2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent t-test) และการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content analysis) และ

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) 

ผลการวิจัยพบว่า อตัลักษณ์บณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คือ การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น

มนษุย์ ประกอบด้วยคณุลกัษณะ 5 ด้าน คือ มีจิตอาสา การยอมรับความเป็นบคุคลของผู้อื่น มีการคิดวิเคราะห์ มีทกัษะเชิงวิชาชีพ และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดแูลสขุภาพและรับรู้สิทธิผู้ รับบริการ สําหรับรูปแบบการจดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์บณัฑิตท่ีพฒันาขึน้

แตกต่างจากท่ีปฏิบัติอยู่ ประกอบด้วยสาระสําคญั 3 ประเด็น คือ 1) กําหนดนโยบายกลยทุธ์ และแผนงานการส่งเสริมอตัลักษณ์บณัฑิต

อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร 2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการส่งเสริมอตัลักษณ์บัณฑิต 3) พัฒนาคู่มือแนวทางการจัด

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมอตัลักษณ์บณัฑิตโดยใช้แนวคิดการดแูลท่ีมีบุคคลเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการสะท้อนคิด ผลการทดลองใช้คู่มือแนว

ทางการจดัการศกึษาเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์บณัฑิตในกลุ่มอาจารย์และนกัศกึษาพยาบาล พบว่าอาจารย์ปรับการยึดติดกรอบความคิดเป็น

การเปิดใจรับฟังมากขึน้ ขณะท่ีกลุ่มนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4   มีความรู้เก่ียวกับการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพ่ิมขึน้

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p <0.01)  

คาํสาํคัญ: รูปแบบการจดัการศกึษา อตัลกัษณ์บณัฑิต การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ บณัฑิตพยาบาล 
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Abstract 

The study aimed to study the graduate identity and educational management situation and develop an 

educational management model to enhance humanized health care (HHC) identity of the graduates of Boromarajonani 

College of Nursing Phayao (BCNPY). The research was conducted from August 2014 to March 2017. The study 

consisted of four stages: 1) examining perceived HHC identity of BCNPY graduates and existing HHC identity 

enhancing educational management, 2) developing   the HHC identity enhancing educational management model, 3) 

implementing the HHC identity enhancing educational management model, and 4) improving the HHC enhancing 

education management model. The participants of the study involved 1) 83 stakeholders were purposely selected for 

the qualitative method. In addition, 8 administrators including directors and deputy directors were interviewed, 2) 

participants for quantitative method concerning exploring of HHC identity and existing educational management for 

enhancing HHC identity included 465 stakeholders. 194 nurse educators and nursing students were purposively 

sampling for model testing where HHC knowledge and skills were measured. The quantitative data analysis was 

performed using factor analysis and a dependent t-test, while that of qualitative adopted content analysis and 

triangulation.  

The main findings revealed that there were five attributes of the HHC identity including service mind, 

humane, analytical thinking, professional skills, and engagement and patient right. Regarding the new educational 

management model for enhancing HHC identity, there were three main components. First, establishing policies, 

strategies, and plans that promote HHC identity enhancement, and also emphasize staff and personnel involvements.  

Second, increasing efficiency of administrative management for HHC identity enhancement, and third, developing 

educational management guideline which was developed based on Human centered and reflection concepts. The 

guideline serves as a model implementation manual. Results of model implementation showed that nursing instructors 

significantly changed their mind set, improved listening skills, and tended to be an open minded.  In addition,   the 

fourth year nursing students increased their awareness of individual differences, accepting opinion of others, and 

significantly increased their knowledge about HHC (p<.01).  

Key word: educational management model,graduate identity, humanized health care, nursegraduate 
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บทนํา 

การจัดการศึกษาสําห รับบุคลากรด้าน

สขุภาพเพ่ือตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพของ

ป ร ะ เท ศ มี ค ว า ม สํ า คั ญ ยิ่ ง เ น่ื อ ง ม า จ า ก ก า ร

เปลี่ยนแปลงทัง้ด้านสุขภาพของประชาชนและด้าน

ประชากรท่ีเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุการใช้เทคโนโลยีทาง

การแพทย์ท่ีไม่สมเหตุผล ตลอดจนนโยบายการเป็น

ศนูย์กลางสขุภาพของภมูิภาคและการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน ร่วมกบัการขาดแคลนบคุลากรทางสขุภาพทํา

ให้เกิดช่องว่างระหว่างการให้บริการด้านสขุภาพและ

ความต้องการของประชาชนท่ีบางกรณีก่อให้เกิด

ความขดัแย้ง การเรียกร้องการดแูลรักษาตามสทิธิหรือ

มีการฟ้องร้องต่างๆขึน้ ด้วยเหตุท่ีงานบริการสขุภาพ

เป็นบริการเชิงมนุษยธรรมและบริการทางวิชาชีพ

จําเป็นต้องอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเคร่ือง

กํากับระบบบริการสุขภาพจึงต้องเป็นการให้บริการ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ท่ีเน้นการรักษา‘คน’ไม่ใช่

เพียงรักษาโรค1,2,3 การพัฒ นาการศึกษาสําหรับ

บุคลากรด้านสุขภาพ (พ.ศ. 2557-2561) จึงมีความ

จําเป็นต้องผลติบคุลากรด้านสขุภาพในแต่ละสาขาได้

อย่างเหมาะสม มีจิตสาธารณะ เคารพศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ เข้าใจทุกข์ของผู้ ป่วยและสงัคมมิติ 

รวมทัง้ความหลากหลายทางวฒันธรรม มีสมรรถนะท่ี

พึงประสงค์ สามารถตอบสนองต่อความจําเป็นของ

ระบบสขุภาพของประเทศ และความต้องการท่ีแท้จริง

ของประชาชนและชมุชน4ดงันัน้สถาบนัการศกึษาด้าน

สขุภาพจึงต้องมีการจดัการศึกษาเพ่ือให้ได้บณัฑิตท่ีมี

ความรู้และทักษะการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจ     

ความเป็นมนุษย์อย่างมีคณุภาพ สอดคล้องกับความ

ต้องการของระบบสขุภาพและสงัคม 

สถ าบัน พ ระ บ รม ราช ชน ก 5 สํ านัก งาน

ปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ มีหน้าท่ีในการ

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบ

บริการสุขภาพของประเทศในแต่ละปีการศึกษา 

3,000-3,500 คน   มีวิทยาลัยท่ีทําหน้าท่ีผลิตและ

พฒันาบุคลากรด้านสขุภาพในสงักดัจํานวน 40 แห่ง

ทัว่ประเทศ ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการผลติและ

พัฒ น าบุคลากรของระบ บ สุขภาพ  โดยการจัด

การศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(2552) ควบคูก่บัการพฒันา

ขีดความสามารถเชิงวิชาชีพเพ่ือผลติบณัฑิตให้ปฏิบตัิ

หน้าท่ีบนพืน้ฐานท่ียึดผู้ รับบริการเป็นศูนย์กลางด้วย

การสร้างและพัฒ นาผู้ เรียนให้มีอัตลักษณ์  มี จิต

วิญญาณในการให้บริการสุขภาพในชุมชนอย่างมือ

อาชีพ ท่ีเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่า

เทียมและได้กําหนดอัตลักษณ์บัณฑิต คือ“บริการ

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” หมายถึง การ

ให้บริการท่ีเป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจใน

ปัญหาและความทุกข์ของผู้ รับบริการและผู้ เก่ียวข้อง 

ใ ห้ บ ริก ารต าม ปั ญ ห าแ ล ะค ว าม ต้ อ งก ารข อ ง

ผู้ รับบริการท่ีเป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ รับบริการเป็นหลกั และกําหนดคณุลกัษณะของการ

บริการสขุภาพด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ประกอบด้วย 

มีจิตบริการ มีการคิดวิเคราะห์ และการให้ผู้ รับบริการ

มีส่วนร่วมและได้ส่งเสริมให้วิทยาลัยในสังกัดนํา    
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แนวทางการพัฒนาอตัลกัษณ์ท่ีสถาบนัพระบรมราช

ชนกกําหนดสูก่ารปฏิบตัิ6 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ทําหน้าท่ีผลิตบณัฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมีความเช่ือว่าวิชาชีพการ

พยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีสําคัญและมีความจําเป็นต่อ

สงัคมและระบบบริการสขุภาพของประเทศการผลิต

บัณฑิตพยาบาลจําเป็นต้องมีคุณลกัษณะสําคญัใน

การดูแลมนุษย์ คือ มีความรัก ความเมตตา กรุณา 

เป็นพืน้ฐานของจิตใจ จึงจะสามารถให้การพยาบาล

ได้อย่างมีคุณ ภาพ 7และได้ นํานโยบายและแนว

ทางการพฒันาอตัลกัษณ์บณัฑิตของสถาบนัพระบรม

ราชชนกมาปฏิบตัิตัง้แต่ปีการศึกษา 25538และต่อมา

ได้สง่อาจารย์เข้าร่วมการอบรมระยะสัน้หลกัสตูรการ

เรียนการสอนการพยาบาลด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ 

ตามโครงการพฒันาอาจารย์ของสถาบนัพระบรมราช

ชนก ณ  College of Mount Saint Vincent ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จํานวน 3 รุ่นๆละ 1 คน รวม 3 คนทําให้

มีการเสริมความรู้เก่ียวกับการให้บริการสขุภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์จากบริบทท่ีมีอยู่เดิมเพ่ือให้

เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ

สอนการบริการสขุภาพด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ของ

อาจารย์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างไร

ก็ตามพบวา่ความรู้ดงักลา่วยงัไมไ่ด้รับการเผยแพร่ ทํา

ให้การนําไปใช้ยังอยู่ในวงจํากัดและไม่สามารถ

ถ่ายทอดสูอ่าจารย์ประจําและอาจารย์พ่ีเลีย้งแหลง่ฝึก

เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะและแนวทางในการพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามความ

มุง่หวงัของหลกัสตูรและปณิธานของวิทยาลยั  

นอกจากนีแ้ม้ว่าสถาบนัพระบรมราชชนกจะ

ได้กําหนดอตัลกัษณ์บณัฑิตของสถาบนัในภาพรวมท่ี

เป็ น คุณ ลัก ษ ณ ะห ลัก  (core characteristic) แ ต่

เน่ืองจากสถาบนัพระบรมราชชนกมีการจดัการศึกษา

ด้านสขุภาพหลายหลกัสตูรและวิทยาลยัแต่ละแห่งได้

ผลติบณัฑิตตาม ปรัชญา วิสยัทศัน์ ปณิธาน หลกัสตูร

และการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมกบับริบทของตนเอง

ได้แก่ ท่ีตัง้ วฒันธรรม และความต้องการของแต่ละ

พืน้ท่ี จึงได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีอตัลกัษณ์สะท้อนผลของ

การจัดการศึกษาของตนเอง ทัง้นีย้งัไม่มีการศึกษาท่ี

มุ่งทําความเข้าใจการส่งเสริมอตัลกัษณ์บัณฑิตและ

แนวปฏิบัติ ท่ี นําไปสู่ผลลัพธ์ตามคุณ ลักษณ ะอัต

ลกัษณ์บณัฑิตท่ีวางไว้อยา่งชดัเจน 

ผู้วิจยัในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาตระหนกั

และเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษา การพัฒนา

รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์การ

บริการสขุภาพด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ของบณัฑิต 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ข้อค้นพบของ

การศกึษาดงักลา่วจะเป็นแนวทางในการวางแผน และ

ดําเนินการจดัการศกึษาเพ่ือสง่เสริมอตัลกัษณ์บณัฑิต

ท่ีนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพด้าน

บริการสขุภาพตอ่สงัคม 
 

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ื อ ศึ ก ษ าอัต ลัก ษ ณ์ บัณ ฑิ ต  แ ล ะ

สภาพการณ์การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์
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การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ

บณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

2) เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาเพ่ือ

สง่เสริมอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความ

เป็นมนษุย์ของบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

พะเยา 
 

วัสดุและวิธีการ 

การวิจัยค รัง้ นี เ้ป็นการวิจัยและพัฒ นา 

(Research and Development)  ดํ า เนิ น ก า ร วิ จั ย

ระหวา่งเดือนสงิหาคม 2557 ถึงเดือน มีนาคม 2560  

           ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างการศึกษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 

1) กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ: 

กลุม่ตวัอย่างผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเก่ียวข้องกับการจัด

การศึกษาของวิทยาลยับรมราชชนนี พะเยา จํานวน 

83 คน ในการประชุมสนทนากลุ่ม โดยเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง  ได้แก่  บัณ ฑิ ต  หัวหน้าหอผู้ ป่วย 

ผู้ รับบริการ อาจารย์ บคุลากร และนกัศึกษาพยาบาล  

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา; กลุม่ตวัอย่าง

ผู้ ให้ ข้อมูลสําคัญ  คือ ผู้ บริหารสถาบันการศึกษา

วิทยาลยัพยาบาลฯ สงักัดสถาบันพระบรมราชชนก    

ท่ีมีแนวปฏิบตัิท่ีดีในการสง่เสริมอตัลกัษณ์การบริการ

สุขภาพด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์  4 แห่ง จํานวน      

8 คน โดยการสัมภาษณ์ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง       

2 ) กลุ่มตัวอย่างการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ:กลุ่ม

ตัวอย่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับการจัด

การศึกษาฯ จํานวน465 คน ท่ีศึกษาอัตลักษณ์และ

สภาพการณ์การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์

การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์  โดยการ

สุม่อย่างง่ายและกลุม่ตวัอย่างอาจารย์และนกัศึกษา

พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

จํานวน 194 คนท่ีศึกษาความรู้ ทักษะก่อนและหลงั

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาฯ โดยการสุ่ม

อยา่งเฉพาะเจาะจง  

การพิทักษ์สิทธ์ิและจริยธรรมทางการ

วิจัย 

ผู้ วิจัยเสนอโครงร่างผ่านคณ ะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ของวิทยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนี พะเยา และได้รับการรับรองเลขท่ี 4/2557

ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับการให้ข้อมลูก่อนท่ีจะตดัสนิใจ

เข้าร่วมโครงการวิจัยและทุกกลุ่มมีสิทธ์ิตัดสินใจเข้า

ร่วมโครงการโดยอิสระโดยไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

และการประเมินผลใดๆทัง้สิน้ ข้อมลูท่ีได้จะเก็บไว้เป็น

ความลับ การรายงานผลการวิจัยจะนําเสนอโดย

ภาพรวม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย 

 1. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสนทนา

กลุ่มของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับการจัด

การศึกษา และผู้บริหารวิทยาลยัพยาบาล จํานวน 4 

ข้อ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง

เนือ้หา โดยผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 ทา่น 

2. แบบวดัพฤติกรรมการบริการสขุภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษ ย์และสภาพการณ์ การจัด

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมอัตลกัษณ์การบริการสุขภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณ ฑิตวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ จํานวน 

52 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วน  ประมาณค่า 5 



วารสารกองการพยาบาล 

14  ปีที ่44 ฉบบัที ่1มกราคม – เมษายน 2560 

ระดับ ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาจาก

ผู้ทรงคณุวฒุิ 5 ทา่นได้ค่า IOC เทา่กบั 0.94 และมีค่า

ความเช่ือมัน่ (Cronbach Alpha Coefficient) เท่ากบั 

0.96 

3. แบบทดสอบความรู้และทักษะในการ

ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สําหรับ

อาจารย์ และสําหรับนักศึกษา สร้างโดยผู้ วิจัยและ

ผา่นการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาจากผู้วิจยัและ

ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน  3 ทา่น 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่  1 ศึกษาอัตลกัษณ์บัณฑิตและ

สภาพการณ์การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์

การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ

บณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

1.1 ประชุมสนทนากลุ่มผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วน

เสยีท่ีเก่ียวข้องการจดัการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี พะเยา เพ่ือหาแนวทางการพฒันาอตัลกัษณ์

บัณ ฑิ ตและสภาพการณ์ การจัดการศึกษ าเพ่ื อ

สง่เสริมอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความ

เป็นมนษุย์ของบณัฑิต  

1.2 สมัภาษณ์ผู้ บริหารสถาบันการศึกษา

วิทยาลยัพยาบาลฯ สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกท่ีมี

แนวปฏิบัติท่ีดีในการส่งเสริมอัตลักษณ์การบริการ

สขุภาพด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ของบณัฑิต 

1.3 สร้างแบบวัดพฤติกรรมการบริการ

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และสภาพการณ์

การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์การบริการ

สขุภาพด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ของบณัฑิต 

1.4 สร้างแบบวัดพฤติกรรมการบริการ

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา

พยาบาล จําแนกตามชัน้ปีท่ี 1-4 

ขั ้น ต อน ที่  2   พัฒ น า รูป แบ บ ก ารจัด

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมอัตลกัษณ์การบริการสุขภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณ ฑิตวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

2.1 กําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือ

สง่เสริมอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความ

เป็นมนษุย์ของบณัฑิต 

2.2 สร้างคูม่ือแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือ

สง่เสริมอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความ

เป็นมนษุย์ของบณัฑิตประกอบการใช้รูปแบบ 

2.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของ

รูปแบบและคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือ

สง่เสริมอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความ

เป็นมนษุย์ของบณัฑิต 

ขั ้นตอนที่  3  ทดลองใช้ รูปแบบการจัด

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมอัตลกัษณ์การบริการสุขภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณ ฑิตวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

ทดลองใช้รูปแบบและคู่มือแนวทางการจัด

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมอัตลกัษณ์การบริการสุขภาพ

ด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ของบณัฑิตท่ีพฒันาขึน้กับ

อาจารย์และนกัศึกษาพยาบาลของวิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี พะเยา 
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ขัน้ตอนที่  4  การปรับปรุงรูปแบบการจัด

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมอัตลกัษณ์การบริการสุขภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณ ฑิตวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  

ปรับ ป รุงรูปแบบการจัดการศึกษ าเพ่ื อ

สง่เสริมอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความ

เป็นมนุษย์หลังการทดลองใช้ และจัดการประชุม

วิพากษ์โดยผู้ทรงคณุวฒุิ (connoisseurship) จํานวน 

4 ท่าน นําข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง

แก้ไข  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมลูเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ 

วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) การทดสอบ

ค่าที (t-test) กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระ

ต่อกัน (Dependent t-test) และการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content 

analysis) และตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูแบบ

สามเส้า (Triangulation) 
 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบ การจัดการ

ศึกษาเพ่ือส่งเสริมอัตลกัษณ์การบริการสุขภาพด้วย  

หวัใจความเป็นมนุษย์ ของบณัฑิตวิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี พะเยา ดงันี ้

1.  ผลการศกึษาอตัลกัษณ์บณัฑิต วิทยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พบว่า ประกอบด้วย

คุณลกัษณะ 5 ด้านคือ 1) มีจิตอาสา 2) การยอมรับ

ความเป็นบุคคลของผู้ อ่ืน 3) มีการคิดวิเคราะห์ 4) มี

ทกัษะเชิงวิชาชีพ5) สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการดแูล

สุ ข ภ า พ แ ล ะ รับ รู้สิ ท ธิ ผู้ รับ บ ริก า ร  ซึ่ งพ บ ว่ า มี

คุณลักษณะท่ีเพ่ิมเติมจากของสถาบันพระบรม-      

ราชชนก 2 ด้าน คือ ด้านการยอมรับความเป็นบุคคล

ของผู้ อ่ืนและด้านการมีทกัษะเชิงวิชาชีพ 

สําหรับสภาพการณ์การจัดการศึกษาเพ่ือ

สง่เสริมอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความ

เป็ น ม นุษ ย์ข องบัณ ฑิ ต  พ บ ว่า  วิท ยาลัย มี ก าร

ส่งเสริมอตัลกัษณ์บัณฑิตทัง้ในด้านการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีครูเป็น

ต้นแบบการฝึกปฏิบัติงานมีการเตรียมนักศึกษาให้

พร้อมก่อนการฝึกและเปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัผสั

เหตุการณ์จริง โดยมีอาจารย์มาดูแล ควบคุมในการ

ฝึกปฏิบตัิ เพ่ือการทํางานท่ีถกูต้อง และมีการสมัมนา

อาจารย์พ่ีเลีย้งแหลง่ฝึก โดยให้นโยบายเก่ียวกับการ

ส่งเส ริมอัตลักษ ณ์ บัณ ฑิ ตด้านกิจกรรมพัฒ นา

นักศึกษามีการปลูกฝังคุณ ธรรมจริยธรรม  ให้แก่

นักศึกษาผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆในแต่ละชัน้ปี 

เช่น กิจกรรมครอบครัวเสมือน โครงการจิตสํานึกรัก

บ้านเกิด การออกคา่ยจิตอาสา เป็นต้น  

สว่นการจดัการศกึษา เพ่ือสง่เสริมอตัลกัษณ์

การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ

วิทยาลยัพยาบาลท่ีมีแนวปฏิบตัิท่ีดี ทัง้ 4 แห่ง พบว่า 

คณุลกัษณะอตัลกัษณ์บณัฑิตในการให้บริการสขุภาพ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มีความแตกต่างกันตาม  

การจัดการศึกษาของแต่ละวิทยาลัย และพบว่า

องค์ประกอบของการจัดการศึกษาท่ีสําคญั คือ 1) มี

การจดัทําวิสยัทศัน์ และกลยทุธ์ในการพฒันาอตัลกัษณ์ 

2) ผู้ บริหารเห็นความสําคัญ  และเป็นผู้ นําในการ
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ขบัเคลื่อนการพัฒนาอตัลกัษณ์ 3) มีคณะกรรมการ

รับผิดชอบ และกํากบัติดตามการดําเนินการพฒันาอตั

ลกัษณ์ 4) มีการสอดแทรกแนวคิดการบริการสขุภาพ

ด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ไว้ในการจัดการเรียนการ

สอน ร่วมกบัมีการออกแบบกิจกรรมเสริมหลกัสตูรใน

แต่ละชัน้ปีอย่างต่อเน่ือง 5) มีการพฒันาหลกัสตูรใน

การจัดอบรมให้แก่อาจารย์ของวิทยาลยั และมีการ

เรียนรู้ร่วมกนั  

 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสภาพการณ์ 

การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์การบริการ

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของบัณฑิตจาก

ขัน้ ตอน ท่ี  1  ม าวิ เคราะห์ ปั จจัย ท่ีส่งผลต่อการ

สง่เสริมอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วยหวัใจ ความ

เป็นมนษุย์ พบวา่ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่  1) กําหนด

นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการส่งเสริมอัตลักษณ์

บัณ ฑิ ตอย่างมีส่วน ร่วมของบุคลากร   2) เส ริม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการการสง่เสริมอตัลกัษณ์  

(ดังตารางท่ี 1)  มาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัว

ใจความเป็นมนษุย์ 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสภาพการณ์การจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์การบริการ

 สขุภาพด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ของบณัฑิต (N= 465 คน) 

 

สภาพการจดัการศึกษา นํา้หนักข้อ  

องค์ประกอบที่ 1 กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานการสง่เสริมอตัลกัษณ์บณัฑติอยา่งม ี

สว่นร่วมของบคุลากร 

 

- มีการจดัทําแผนการดําเนินงานสง่เสริมอตัลกัษณ์บณัฑิต 0.820 

- มีการแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบการสง่เสริมอตัลกัษณ์บณัฑิต 0.812 

- มีการจดัทําคูม่ือ/แนวทางการสง่เสริมอตัลกัษณ์บณัฑติ 0.805 

- มีการกําหนดนโยบายการสง่เสริมอตัลกัษณ์บณัฑิต 0.778 

- มีการประชมุชีแ้จงก่อนการดําเนินการ 0.775 

Eigen values = 66.79     Cumulative % of Variance 14.69  

องค์ประกอบที่ 2 เสริมประสทิธิภาพการบริหารจดัการการสง่เสริมอตัลกัษณ์  

-  กําหนดสมรรถนะและผลลพัธ์ในการสง่เสริมอตัลกัษณ์ของนกัศกึษาแตล่ะชัน้ปี .793 

-  จดัให้นกัศกึษามีการสะท้อนคดิหลงัการเรียนการสอนทกุครัง้ .770 

-  ดําเนินงานตามแผนการสง่เสริมอตัลกัษณ์บณัฑิต .755 

-  จดัให้นกัศกึษาสมัผสัสถานการณ์จริงจากความทกุข์และความเจ็บป่วยของมนษุย์ทัง้ใน ร.พ. 

และชมุชน 

.745 

-  ติดตามผลการสง่เสริมอตัลกัษณ์บณัฑิตโดยผู้ใช้บณัฑติและอาจารย์ทกุปีการศกึษา .728 

-  พฒันาศกัยภาพของอาจารย์บคุลากรให้มีความรู้ทกัษะและเจตคติตอ่การสง่เสริมอตัลกัษณ์

บณัฑิต 

.676 

-  ผู้บริหาร อาจารย์และบคุลากรปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งในการบริการสขุภาพด้วยหวัใจความเป็น

มนษุย์แก่นกัศกึษา 

.572 

Eigen values = 72.12  Cumulative % of Variance = 1.71 

Kaiser-Meyer Olkin = 0.971  Bartlett’s Test of Sphericity = < 0.00 
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จากตารางท่ี 1 มีองค์ประกอบของการจัด

การศึกษา 2 องค์ประกอบ ซึ่งทัง้ 2 องค์ประกอบ

อธิบายความแปรปรวนของการจัดการศึกษาเพ่ือ

สง่เสริมอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วยหวัใจความ

เป็นมนุษย์ โดยพบว่า องค์ประกอบท่ี 1 กําหนด

นโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานการส่งเสริมอตัลกัษณ์

บัณฑิตอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร ร้อยละ 14.69 

และองค์ประกอบท่ี 2 เสริมประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการการสง่เสริมอตัลกัษณ์ ร้อยละ 1.71 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความรู้ก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบการจดั 

 การศกึษาของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 (N=104) 
 

 

กลุม่ตวัอยา่ง 

คะแนนความรู้ก่อนการ 

พฒันารูปแบบการจดัการศกึษา 

คะแนนความรู้หลงัการ  

พฒันารูปแบบการจดัการศกึษา 

 

t-test 

 

P - value 

X S.D. X S.D. 

นกัศกึษาพยาบาล 

ชัน้ปีท่ี 4 

3.86 1.22 4.54 1.42 4.117 0.000 

P < 0.01 

  

 เมื่ อ นํ า ผ ล ก า รพั ฒ น า รูป แ บ บ ก า รจัด

การศึกษาฯไปทดลองใช้ พบว่า นักศึกษาพยาบาล   

ชัน้ปีท่ี 4  มีความรู้เก่ียวกับการบริการสุขภาพด้วย

หวัใจ ความเป็นมนุษย์เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิต ิ(p <0.01) ดงัตารางท่ี 2 
 

อภปิรายผล 

 อัตลกัษณ์บัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรม-

ราชชะนี พะเยา คือ การบริการสุขภาพด้วยหัวใจ 

ความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน      

ท่ีมีความสมัพนัธ์กัน คือ 1) มีจิตอาสา 2)การยอมรับ

ความเป็นบคุคลของผู้ อ่ืน 3) มีการคิดวิเคราะห์  4) มี

ทกัษะเชิงวิชาชีพ 5) สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการดแูล

สุขภาพและรับรู้สิทธิผู้ รับบริการ ซึ่งเป็นผลมาจาก

วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 

ร่วมกบัมีการพฒันาอตัลกัษณ์การบริการสขุภาพด้วย

หวัใจ ความเป็นมนุษย์ของบณัฑิต มาเป็นระยะเวลา

กว่า 5 ปีจึงทําให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ บัณ ฑิตท่ีสถาบันพระบรมราชชนก

กําหนดไว้ คือ มีจิตอาสา มีการคิดวิเคราะห์ และการ

ให้ผู้ รับบริการมีส่วนร่วมและคํานึงถึงสิทธิผู้ ป่วย 

อธิบายได้ ดงันี ้การมีจิตอาสาเป็นคณุลกัษณะท่ีมีอยู่

ในตวับุคคล เกิดจากความเมตตากรุณา ไม่น่ิงดูดาย

ต่อความทุกข์ยากของผู้ อ่ืน และปรารถนาเข้าไป

ช่วยเหลอืด้วยจิตท่ีเป็นสขุ ท่ีได้ช่วยเหลอืผู้ อ่ืน9  ซึง่เป็น
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คณุลกัษณะพืน้ฐาน ในการพฒันาพฤติกรรมจริยธรรม

ท่ีสําคัญในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ด้านมี

การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   

จะช่วยให้พยาบาลมองเห็นความเช่ือมโยงของปัจจัย

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง กบัสขุภาวะของผู้ รับบริการ เป็นการ

มองแบบองค์รวมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพ    

ของผู้ รับบริการอยา่งเป็นระบบ ตอบสนองเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 254510 ท่ีกําหนดแนวทางการ

จัดการศึกษาไว้ในหมวดท่ี 4 ว่า กระบวนการจัดการ

ศึกษาต้องมุ่งฝึกทักษะกระบวนการคิด โดยฝึกให้

ผู้ เรียนคิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น นอกจากนี ้

ยังเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ท่ีสําคัญประการหนึ่ง 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขา

พยาบาลศาสตร์อีกด้วย ส่วนด้านส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการดูแลสขุภาพ และรับรู้สิทธิผู้รับบริการ เป็น

การให้ผู้ รับบริการมีส่วนในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

ใน ก า ร ดู แ ล  แ ล ะ ก า ร ตั ด สิ น ใจ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร

รักษาพยาบาลของตนเอง ซึ่งการให้ผู้ รับบริการมี    

สว่นร่วม ถือเป็นการปฏิบตัิตามหลกัสทิธิผู้ ป่วยในการ

ปรึกษาหารือ การแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ 

โดยคํานงึถึงความแตกตา่งของบคุคล 

นอกจากนี ้คุณลักษณะอัตลกัษณ์บัณฑิต    

ท่ีพบเพ่ิมเติมจากสถาบนัพระบรมราชชนก 2 ด้าน คือ 

การยอมรับความเป็นบุคคลของผู้ อ่ืน และมีทกัษะเชิง

วิชาชีพ  ผลการศึกษานี  ้แสดงให้เห็นว่าผู้ มีส่วนได้  

สว่นเสียมีการรับรู้ และคาดหวงัท่ีแตกต่างโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การยอมรับความเป็นบุคคลของผูอื้่น ซึ่งเป็น

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ

นอกเหนือไปจากการดแูลช่วยเหลอื ไมว่า่จะโดยหน้าท่ี

หรือโดยจิตอาสา  ลกัษณะท่ีแสดงถึงการยอมรับความ

เป็นบุคคลของผู้ อ่ืนนี  ้ได้แก่ มีความสุภาพ นุ่มนวล 

เป็นมิตร ให้เกียรติ แสดงให้เห็นถึงการเข้าใจความ

แตกต่างระหว่างบุคคลของบัณฑิต ซึ่งสอดคล้องกับ

การศกึษาความต้องการของผู้ ป่วย ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

ความต้องการ การดูแลจากพยาบาลท่ีไม่เพียงแต่มี

ความสามารถด้านเทคนิค แต่มีความตระหนกัถึงมิติ

ด้านจิตใจ และความเป็นบคุคลของผู้ ป่วย 11 ท่ีมีความ

แตกต่างกัน อัตลกัษณ์อีกด้านหนึ่ง คือ การมีทักษะ

เชิงวิชาชีพ สะท้อนถึงความต้องการ และความ

คาดหวังต่อบัณฑิตในด้านการปฏิบัติการพยาบาล 

และเป็นคณุลกัษณะหนึง่ท่ีผู้ เรียนต้องได้รับการพฒันา

ตามผลลพัธ์ การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ผลการศึกษา

นีส้อดคล้องกับการศึกษาอัตลกัษณ์ของ เซอนิคาโร 

และคณ ะ12 ท่ีพบว่าการปฏิบัติพยาบาลท่ีดี เป็น

คุณลักษณะสําคัญของพยาบาลท่ีให้การดูแลด้วย    

หวัใจความเป็นมนุษย์ ทัง้นี ้การศึกษาของพยาบาล

นัน้ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเป็นหัวใจสําคัญของ

หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ และเป็นหัวใจสําคัญของ

การจัดการศึกษายุคปัจจุบัน ท่ี เน้นการผลิตและ

พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ท่ี จําเป็น และสามารถ

นําไปใช้ได้ทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษาซึ่งเป็นความ

ต้องการของผู้ใช้บณัฑิตและสงัคม13 

 ส่วนรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม  

อัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
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มนุษย์ของบัณฑิต ท่ีได้มาจากการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาประกอบด้วย 

สาระสําคญั 3 ประเด็นหลกั ซึ่งแตกต่างจากวิทยาลยั

ดําเนินการอยู่ 3 ประเด็น คือ 1) กําหนดนโยบาย     

กลยุทธ์ และแผนงานสง่เสริมอตัลกัษณ์บณัฑิตอย่าง   

มีส่วนร่วมของบุคลากร 2) เสริมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต และ       

3) พฒันาคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือสง่เสริม 

อัตลักษณ์บัณฑิต ซึ่งผลการศึกษานีส้ะท้อนถึงการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองในการผลิตบัณฑิตซึ่ง

ต้องอาศัยรูปแบบท่ีรับรู้ เข้าใจ และเป็นท่ียอมรับ

ร่วมกันของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือร่วมมือกันในการ

ดํ า เนิ น การส่ง เส ริม อัต ลักษ ณ์ บัณ ฑิ ต ให้ บ รรลุ

จุดมุ่งหมายของวิทยาลยั สอดคล้องกบัผลการศึกษา

รูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการกระบวนการคิด

อย่างเป็นระบบ และจิตบริการด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรมของสถาบันพระบรม-

ราชชนก ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน14  คือ 1) การพฒันา

ตามแนวนโยบาย 2) การสร้างความเข้าใจตาม

แนวนโยบาย 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การนํา

นโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิตามบริบท  5) การประเมินผล

การจัดการศึกษา และ 6) การขบัเคลื่อนสู่การขยาย

เครือข่าย และยังสอดคล้องกับการศึกษารูปแบบ

เครือข่ายวิจัย และพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษ ย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแก่น  ท่ีขยายผลไป 4 วิทยาลัย พบเง่ือนไข

ความสําเร็จ คือ การบริหารจัดการท่ีดี การสนบัสนุน

เชิงนโยบายจากกระทรวง การมีสว่นร่วม ความมุ่งมัน่ 

และความเข้มแข็งระดับสถาบันพระบรมราชชนก15

นอกจากนี  ้เมื่อนําคู่มือแนวทางการจัดการศึกษา    

เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจ 

ความเป็นมนุษย์ไปทดลองใช้ในการพัฒนาอาจารย์  

ซึ่งพบว่า อาจารย์มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ความรู้สึก และประสบการณ์ผ่านการตัง้

คําถามสื่อให้เห็นถึง ความรู้สึกภายในของอาจารย์

เปลีย่นผา่น จากการยดึติดกรอบความคิดเป็นการเปิด

ใจรับฟังผู้ อ่ืนมากขึน้ และนําไปทดลองใช้กบันกัศกึษา 

พยาบาลชัน้ปีท่ี 4 พบว่า นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ใน

การรับฟังผู้ อ่ืน ชะลอความคิดเห็นของตนเอง โดยไม่

ตัดสินผู้ อ่ืน และนําการสะท้อนการเรียนรู้ท่ีเกิดกับ

ตนเองมาเตือนตนเองได้ รวมทัง้เมื่อนําไปทดลองใช้

กับนกัศึกษาพยาบาลชมรมบําเพ็ญประโยชน์ พบว่า 

นักศึกษาตระหนักถึงความทุก ข์ของผู้ ป่วยและ

ครอบครัว ทําให้เห็นคุณค่าของวิชาชีพมากยิ่งขึน้ 

สามารถนําการเรียนรู้ท่ีได้มาสร้างเป็นแบบอย่าง และ

เช่ือมโยงในการเรียนและการปฏิบตัิงานของตนเองได้ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบในการจัดการศึกษานี ้

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถาบนัการศึกษา ด้านการ 

พยาบาล เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์การบริการสุขภาพ

ด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ของบณัฑิต ให้สอดคล้อง

กับบริบทของสถาบันการศึกษาสามารถตอบสนอง

ความต้องการ และความคาดหวงัของชมุชนและสงัคม 
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