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บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยก่ึงทดลองคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบโครงงาน 

ในวิชาการศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่มีต่อเจตคติวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนพยาบาล

ทหารอากาศ (นพอ.) ชั้นปีที่ 1 ตัวอย่างเป็น นพอ. ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ใช้วิธีการสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจง จำานวน 49 คน โดยเข้าร่วมโปรแกรมการสอนแบบโครงงานในวิชาการศึกษาทั่วไป

เพื่อการพัฒนามนุษย์จำานวน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การคิดและเลือกหัวข้อ 2) การศึกษาเอกสาร 

ที่เก่ียวข้องและรวบรวมข้อมูล 3) การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 4) การลงมือทำาโครงงาน  

5) การเขียนรายงานและ 6) การแสดงผลงาน สำาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 

แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลแบ่งเป็น 4 ด้าน คือดา้นคา่นยิมของสงัคม ด้านลกัษณะวิชาชีพ

ด้านการปฏิบัติงานและด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบ

ค่า t-test แบบ Two-Related-Samples test

 ผลการศึกษาพบว่า (1) นพอ. ชั้นปีที่ 1 ก่อนการทดลอง มีเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล

ระดับดี X– = 3.71 หลังได้รับการสอนแบบโครงงานในวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  

มีเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี X– = 3.94 และคะแนนเจตคติต่อวิชาชีพ 

การพยาบาลทัง้ก่อนและหลงั ไดร้บัการสอนแบบโครงงานในวิชาการศึกษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนษุย์ 

แตกต่างกันอย่างมนียัสำาคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .05 (2) นพอ. ช้ันปีที ่1 มเีจตคตต่ิอวิชาชีพการพยาบาล

ระดับดี หลังการทดลองครั้งที 1 X– = 3.94 และเมื่อมีการติดตามครั้งที่ 2 พบว่ายังคงมีเจตคต ิ

ต่อวิชาชีพการพยาบาลระดับดี X– = 4.00 และคะแนนเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ : การสอนแบบโครงงาน เจตคติวิชาชีพการพยาบาล

* หัวหน้าภาควิชาความรู้พื้นฐาน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
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Abstract

 This quasi experimental research aimed to study the effects of project based 
learning in general education for human development subject on attitude toward the  
nursing profession of First Year Air Force student nurses, Royal Thai Air Force Nursing 
College, Directorate of Medical Services Academic year 2012. The sample is 49 First Year 
Air Force student nurses who studied in the second semester in academic year 2012. 
The project based learning in general education for human development subject program 
ran six steps which are; 1) brain storming to choose the title 2) survey the community 
for data collection 3) write the project proposal 4) hands on activity 5) report 6) show 
the project result. The attitude toward the nursing profession of Air Force Student Nurses 
contained 4 sectors such as; social value, professional characteristics, nursing practice 
and relationship among the others were used as the research tool and the data were 
analyzed by Two-Related-Samples test.

 The results were as follows: (1) The average score of the attitude toward the 
nursing profession of First Year Air Force student nurses was good with before they were 
tested 3.71 score. After they got the project based learning in general education for  
human development subject program, the average score of the attitude toward the nursing 
profession of First Year Air Force student nurses increased to 3.94 but still good which 
was significantly different at level .05. (2) The average score of the attitude toward the 
nursing profession of First Year Air Force student nurses after their first experiment was 
3.94, and after the 2nd follow up, it showed that the average score remained good, and 
increased to 4.00 that was significantly different at level .05. 
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีให้บริการแก่สังคมในด้านการส่งเสริม ป้องกันรักษา  

และฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่ายกายและจิตใจของประชาชน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพ 

การพยาบาลนั้น มีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญคือ 

การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ นับว่าเป็นภารกิจสำาคัญของสถาบัน

การศึกษาพยาบาล ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ (วพอ.พอ.) เป็น

สถาบันการศึกษาพยาบาล สถาบันหนึ่งที่ไม่เพียงแต่จะให้ความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนพยาบาล

ทหารอากาศ (นพอ.) เท่านั้น แต่รวมไปถึงการสร้างเสริมให้ นพอ. เป็นบัณฑิตที่มีความเพียบพร้อม

ทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์ของบัณฑิต ดังจะเห็นได้จากภาพพจน ์

ที่สังคมทั่วไปมองวิชาชีพการพยาบาลว่าต้องเป็นบุคคลที่มีความเอื้ออาทร มีความน่าเชื่อถือ มีกิริยา

สุภาพนุ่มนวล เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซ่ึงล้วนเป็นคุณสมบัติสำาคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล  

การที่พยาบาลจะมีลักษณะดังกล่าวได้นั้นสิ่งหนึ่งที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งคือ การมีเจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพการพยาบาล (วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, 2551)

 เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลมีความสำาคัญอย่างย่ิงในการเรียนสาขาพยาบาลศาสตร์ 

เนือ่งจากผูเ้รียนต้องมคีวามรบัผดิชอบและความอดทนสงู ต่อการเรียนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติ 

ซ่ึงนักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิชาชีพการพยาบาลแต่ละคนมีเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลต่างกัน เช่น  

บางคนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาชีพ เนื่องจากเข้ามาศึกษาเพราะถูกบังคับจากพ่อแม่ผู้ปกครอง บางคน

เข้ามาศึกษาเน่ืองจากคิดว่าเม่ือสำาเร็จการศึกษาจะมีงานทำาง่าย หรือชอบเคร่ืองแบบสีขาวของพยาบาล

อยู่แล้ว เป็นต้น จากการศึกษาของ พัฒนวดี เสรินทวัฒน์ และจริยา คมพยัคฆ์ (2537) พบว่า

เจตคติของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2536 

โดยวัดเจตคติของนักศึกษาเมื่อศึกษาชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตร พบว่าเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล 

ของนกัศึกษาลดลงตามลำาดับช้ันปท่ีีสงูข้ึน ซ่ึงการทีน่กัศกึษามเีจตคติท่ีไมดี่ต่อการปฏบัิติการพยาบาล

ย่อมส่งผลต่อการแสดงออกด้านอารมณ์ เช่นรู้สึกเบ่ือหน่าย ท้อแท้ อยากเปลี่ยนงาน ตลอดจน 

มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้รับบริการ และยังส่งผลทางอ้อมต่อคุณภาพการพยาบาลอีกด้วย  

ซ่ึงการมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาลจะทำาให้นักศึกษามีความสนใจ อยากเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า

หาความรู้ในทางตรงข้ามถ้านักศึกษามีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาชีพก็จะทำาให้นักศึกษาไม่สนใจที่จะเรียนรู้ 

ไม่อดทนต่อความยากลำาบากในการศึกษาหาความรู้ ทำาให้นักศึกษาลาออกในที่สุด นั่นคือ การที่จะ

ประสบความสำาเร็จในการเรียนหรือการทำางานในวิชาชีพการพยาบาลนั้นต้องมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

ซ่ึงส่งผลให้นักศึกษาหรือพยาบาลวิชาชีพมีความรัก มีความสนใจ ใฝ่ท่ีจะเรียนรู้ และมุ่งหวังที่จะ

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ประสบความสำาเร็จในการเรียนหรือการทำางานในวิชาชีพการพยาบาล 
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จากการสอบถาม นพอ. ชั้นปีที่ 1 จำานวน 50 คน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พบว่า 

เข้ามาเรียนที่ วพอ.พอ. มีหลายปัจจัยด้วยกัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 40 อยากรับราชการ (โดยที่พ่อแม่

ผู้ปกครองเห็นความสำาคัญและประโยชน์ของวิชาชีพ) ร้อยละ 20 อยากเป็นทหาร ร้อยละ 26  

อยากมีอาชีพที่มั่นคง และสร้างฐานะช่วยพ่อแม่ ร้อยละ 14 อยากได้ทุนการศึกษา ร้อยละ 4  

อยากเรียนไกลบ้าน โดยผู้เข้าศึกษาเองอาจไม่ชอบและมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาชีพ ซ่ึงบุคคลกลุ่มน้ีจะมี

ความรู้สึกฝืนใจขาดแรงจูงใจและขาดความสุขในการเรียน มีเพียงร้อยละ 16 ที่ต้องการช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย จะเห็นว่า นพอ. มีความต้องการหรือคาดหวังที่แตกต่างกันไป พระพรหมคุณาภรณ์ (2554)  

ได้กล่าวไว้ว่า “การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา/สร้างสรรค์สังคม จะเป็น

แนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความต้องการที่เป็นกุศล จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิชาชีพ หรือเจตคติ

ที่ดีต่อวิชาชีพได้” รายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ (พอวศ 101) จัดการเรียนการสอน 

ทั้งแบบบรรยายและโครงงาน ซึ่งการสอนแบบโครงงานเป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการ

แก้ปัญหา หรอืสร้างสรรคส์งัคม ท้ังนีวิ้ชาศกึษาทัว่ไปเนน้สาระเก่ียวกับการพฒันามนษุย์ให้เป็นมนษุย์

ทีส่มบูรณ ์สร้างคนให้เป็นบัณฑิต ดำาเนนิชีวิตไดดี้งาม มคีวามสขุ อยู่กับสงัคมและธรรมชาติแวดลอ้ม

อย่างเก้ือกูล นำาความรู้หรือเคร่ืองมือท่ีได้จากวิชาชีพ/วิชาเฉพาะมาช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์

สงัคม สอดคลอ้งกับธรีะชัย ปรูณโชต ิ(2531) ได้กลา่วว่า การสอนแบบโครงงานเป็นการเรียนรูผ้า่น

การปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนทำาการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเอียด

ของเรื่องนั้น ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร มีอิสรเสรี ให้เกียรติ ให้ความสำาคัญแก่ผู้เรียนในฐานะ 

คนคนหนึ่งที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน และผลจากการทำาโครงงาน ช่วยพัฒนาให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น

ในตนเอง มคีวามคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค์ มวิีจารณญาณ และมเีจตคตทิีดี่ตอ่การเรียน นอกจากนีเ้จตคติ

ที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลสามารถที่จะพัฒนาได้ โดยอาศัยการเรียนรู้ของบุคคลผ่านประสบการณ์

ทีเ่ขาได้รบั ซ่ึงการเรยีนรูน้ีม้ไีด้ท้ังในและนอกห้องเรียน จะปรากฏในลกัษณะของปฏสิมัพนัธกั์บบุคคล 

เช่น ครู-นักเรียน กลุ่มเพื่อน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

ทุกอย่าง (เพ็ญพรรณ มหาผล, 2539: 4)

 จากความสำาคัญของการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเจตคติที่ดี 

ซ่ึงช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางบวกแก่ นพอ. ได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยจึงเช่ือว่าการสอนแบบโครงงาน

ในวิชาการศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล 

อกีท้ังยังเป็นการเตรียมพรอ้มเพือ่การเรยีนในระดบัช้ันปีการศกึษาทีส่งูข้ึน อนัจะสง่ผลให้เป็นพยาบาล

ที่มีคุณภาพ และเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือศึกษาผลของการสอนแบบโครงงาน ในวิชาการศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ต่อเจตคติ

วิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  

กรมแพทย์ทหารอากาศ

สมมติฐานการวิจัย

 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหาร

อากาศ หลังได้รับการสอนแบบโครงงานของวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์มีเจตคติต่อ

วิชาชีพการพยาบาลเพิ่มขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองซึ่งมีขอบเขตการวิจัยดังนี้

 ตัวแปรในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล ประกอบด้วย 4 ด้าน 1) ค่านิยม

ของสังคม 2) ลักษณะวิชาชีพ 3) การปฏิบัติงาน และ 4) ความสัมพันธ์ กับผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ 

 ประชากร เป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

จำานวน 49 คน ปีการศึกษา 2555

 ตัวอย่าง เป็น นพอ. ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาล

ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive-sampling) 

จำานวน 49 คน ด้วยการแบ่ง นพอ. ชั้นปีที่ 1 จำานวน 49 คน ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน  

ตามความสมัครใจซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ท่ีปรึกษา 1 คน/กลุ่ม รวม 7 กลุ่ม ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 

4 แห่ง บ้านพักคนชรา 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่งและวัด 1แห่ง รวม 7 แห่ง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 1. แบบวดัเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จำานวน 35 ข้อ 

 2. โปรแกรมการสอนแบบโครงงานประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การคิดและเลือกหัวข้อ 

2) การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและรวบรวมข้อมลู 3) การเขียนเคา้โครงของโครงงาน 4) การลงมอื

ทำาโครงงาน 5) การเขียนรายงานและ 6) การแสดงผลงาน 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ตัวอย่าง ตอบแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 

คะแนนที่ได้ถือเป็นคะแนนก่อนการทดลอง 

 2. จัดโปรแกรมการสอนแบบโครงงานในวิชาการศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ตามข้ันตอน

ที่กำาหนด 

 3. เมือ่ดำาเนนิการเก็บข้อมลูเสร็จสิน้แลว้ ให้นพอ. ทำาแบบวัดเจตคตติอ่วิชาชีพการพยาบาล

ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 2 ครั้ง โดย คร้ังแรกเมื่อเสร็จสิ้นการนำาเสนอด้วยปากเปล่า  

และคร้ังท่ี 2 หลังนำาเสนอด้วยโปสเตอร์ (ห่างกัน 1 เดือน) ถือเป็นคะแนนหลังการทดลอง  

(Post-test) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากคะแนนแบบวัดเจตคติต่อ

วิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ทั้งก่อนและหลังการทดลองแล้วนำามาเทียบ

กับเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้ วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล

ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ โดยการทดสอบค่า t-test แบบ Two-Related-Samples test 

ผลการวิจัย

 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการสอนแบบโครงงานในวิชาการศึกษา

ท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์จำานวน 6 ข้ันตอน มีเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลเพ่ิมข้ึน อยู่ในระดับดี 

(X = 4.00) และแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1-3

ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระดับเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนกัเรียน

พยาบาลทหารอากาศ จำาแนกเป็นรายด้าน

เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล
Pretest Post-test 1 Post-test 2

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ

ด้านค่านิยมทางสังคม

ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านลักษณะวิชาชีพ

ด้านสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน 

และผู้รับบริการ

3.53

3.68

3.92

3.71

0.73

0.65

0.57

0.66

ดี

ดี

ดี

ดี

3.70

3.84

4.09

4.12

0.67

0.62

0.52

0.74

ดี

ดี

ดี

ดี

3.78

3.87

4.13

4.20

0.62

0.54

0.49

.70

ดี

ดี

ดี

ดี

รวม 3.71 0.65 ดี 3.94 0.64 ดี 4.00 0.59 ดี
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย ของคะแนน เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล 

ก่อนและหลังการทดลอง ครั้งที่ 1

ระยะเวลา ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pair t-test

(X) (S.D.) t-test p-value

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง-1

3.71

3.94

.256

.257

-8.822 <0.05

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย ของคะแนน เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล 

หลังการทดลอง ครั้งที่ 1 และหลังการทดลองครั้งที่ 2

ระยะเวลา ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pair t-test

(X) (S.D.) t-test p-value

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง-1

3.94

4.00

.257

.229

-7.584 <0.05

การอภิปรายผล

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศช้ันปีท่ี 1 หลังได้รับการสอน

แบบโครงงานในวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์จำานวน 6 ข้ันตอน มีเจตคติต่อวิชาชีพ 

การพยาบาลเพ่ิมข้ึน อยู่ในระดับดี (X = 4.00) และแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี พรพุทธิชัย (2551) พบว่าการสอนแบบโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ 

ช่วยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีเจตคติ การแก้

ปัญหา และความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์สงูข้ึนและสอดคลอ้งกับ ภทัรียา มาลาทอง (2545) 

พบว่า การเรียนแบบตั้งเป้าหมาย การเรียนอย่างมีความสุขมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับทัศนคติต่อ

วิชาชีพ การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง 

อนัญญา คูอาริยะกุล และคณะ (2554) พบว่า นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อุตรดิตถ์ มีเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับดี ซ่ึงการสอนแบบโครงงานในวิชา 

การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ช่วยให้ นพอ. ช้ันปีท่ี 1 มีเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลเพ่ิมข้ึน

และอยู่ในระดับดี น่าจะเป็นผลมาจากการสอนแบบโครงงานในวิชาการศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์

เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยการให้ นพอ. ช้ันปีท่ี 1 จัดกลุ่มกันเอง กลุ่มละ 7 คนท้ังหมด 7 กลุ่ม 
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โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 1 คนต่อกลุ่ม ทำาหน้าท่ีให้คำาปรึกษาอย่างสม่ำาเสมอ ซ่ึงการทำา 

โครงงานเป็นวิธีการสอนที่ทำาให้ นพอ. ได้เรียนรู้ และได้ปฏิบัติจริง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 

การคิดและเลือกหัวข้อ การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและรวบรวมข้อมูล การเขียนเค้าโครงของ 

โครงงาน การลงมือ ทำาโครงงาน การเขียนรายงาน และการแสดงผลงาน

 ข้ันตอนที ่1 เป็นข้ันตอนแรกของการทำาโครงงานดว้ยการระดมสมองเลอืกหัวข้อเรือ่งทีก่ลุม่

สนใจและตอ้งการหาคำาตอบ ท้ังนีเ้ป็นเร่ืองทีก่ำาหนดในสาระวิชาการศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนษุย์ 

ดังตัวอย่าง “นพอ. สงสัยและอยากทราบว่า เพราะอะไรผู้สูงอายุจึงเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชราอยู่กัน

อย่างไร ใครจะดูแล” หรือ “เด็กในมูลนิธิเขาอยู่กันอย่างไร” เป็นต้น ในขั้นตอนแรกนี้ นพอ. เลือก

แหล่งศึกษารวม 7 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 4 แห่ง บ้านพักคนชรา 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง 

และวัดอีก 1 แห่ง

 ข้ันตอนที่ 2 ศึกษารวบรวมข้อมูล ด้วยการสำารวจแหล่งศึกษารวมท้ังการใช้แหล่งข้อมูล 

ทางอินเทอร์เนต ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะดำาเนินการติดต่อประสานแหล่งศึกษาด้วยตนเอง จากนั้นจะให้ 

นพอ. ได้สะท้อนคิดจากการที่ได้มีโอกาสรับรู้/ สัมผัสปัญหาความทุกข์ยากของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า

ช่วยให้ นพอ. เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ต่อบิดา มารดา และผู้ปกครอง ดังคำาพูดท่ีว่า “อาจารย์คะ 

หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูคิดว่า พ่อ แม่ทำาร้ายหนูโดยให้มาเรียน

พยาบาล แต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วว่าถึงแม้หนูจะไม่สุขสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน แต่หนูมีโอกาส รวมทั้ง

ได้รับสิ่งดี ๆ มากกว่าน้อง ๆ ในมูลนิธิ น้อง ๆ น่าสงสารมาก คืนนี้หนูจะโทรศัพท์ไปหาพ่อ และ

จะขอบคุณพ่อที่มอบสิ่งดี ๆ ให้หนู หนูจะตั้งใจเรียนค่ะ จะได้เป็นพยาบาลที่เก่งค่ะ”

 ขั้นตอนที่ 3 กำาหนดทิศทางของการทำาโครงงาน โดยสมาชิกกลุ่มจะร่วมกันวางแผนรวมทั้ง

เขียนโครงร่างโครงงาน เพ่ือนำาเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังเพ่ือน นพอ.

เปน็การแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ เพื่อนำาไปปรบัปรงุ กอ่นลงมือปฏิบตัจิรงิ ซึง่ในการ

ร่วมฟังการนำาเสนอโครงร่างโครงงานของเพื่อน พบว่า นพอ. แต่ละคนให้ความสนใจซักถามและ 

ให้ข้อเสนอแนะ เช่น นพอ. หนึ่ง... “เด็กในมูลนิธิถูกทารุณกรรมจากพ่อแม่น่าสงสารจัง อยากเรียน 

ไมไ่ด้เรียน ดงันัน้นบัจากนีเ้ราจะตัง้ใจเรยีน เพือ่เป็นพยาบาลทีดี่ในอนาคต” ...หรือ “อา้ว ! พยาบาล 

ไมต้่องทำางานอยู่ในโรงพยาบาลก็ได้เหรอ กลุม่ตวัเองจะสอนให้เดก็ ๆ  เช็ดตัวลดไข้เองหรอ เก่งจงั”...

หรือ... “อาจารย์คะ ก่อนหน้านี้ หนูรู้สึกรำาคาญ คุณยายที่บ้านมากเลย จู้จี้ สารพัด แต่ตอนนี้  

หนูเข้าใจแล้วค่ะ หนูขอสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียน เพื่อทีว่าหนูจะได้ นำาความรู้ไปดูแลคนที่หนูรัก 

รวมทั้งผู้ป่วยด้วยค่ะ” เป็นต้น จะเห็นได้ว่า นพอ. เริ่มมีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รวมทั้งเข้าใจ

ลกัษณะของวชิาชพีการพยาบาลเพิม่ข้ึนจากนัน้กลุม่นำาข้อเสนอแนะทีไ่ด้มาปรบัปรงุแก้ไขก่อนลงมอื

ปฏิบัติกิจกรรม
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 ข้ันตอนที ่4 การลงมอืปฏบัิติกิจกรรมตามแผนทีไ่ดก้ำาหนดไว้ รวมถึงการตดัสนิใจ แก้ปญัหา

ตามความเหมาะสมของสถานการณด้์วยตนเอง โดยมอีาจารย์ทีป่รกึษาคอยติดตามให้ความช่วยเหลอื 

สนบัสนนุ เช่น การทำากิจกรรม ณ ศนูย์พฒันาการ จดัสวัสดิการสงัคมผูส้งูอายุวาสนะเวศม ์จงัหวัด

พระนครศรอียุธยาระยะเวลาในการทำากิจกรรมลดลง จาก 3 ช่ัวโมง เหลอืแค่ 2 ช่ัวโมง แต่สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานซ่ึงหลังจากเสร็จส้ิน การจัดกิจกรรม จะมีการพูดคุยถึงปัญหาข้อขัดข้อง 

และข้อเสนอแนะ รวมท้ังให้ นพอ. ได้สะท้อนคิดถึงประโยชน์ท่ีได้จากการทำากิจกรรม ซ่ึงการท่ี นพอ.

ได้ทำาโครงงาน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ก่อให้ นพอ. รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และวิชาชีพการพยาบาล 

ดังเช่น นพอ. สาม...“อาจารย์คะ หนูภูมิใจมากเลยค่ะ คุณตาคุณยาย บอกว่า หนูเก่ง อยู่แค่ ปี 1 

ยังมีจิตใจ มาช่วยสอน ให้ตา ล้างมือให้ถูกต้อง เมื่อก่อนตาไม่รู้หรอก ก็ล้าง ๆ ไป แต่ตอนนี้รู้แล้ว

ว่าต้องล้างอย่างไงจึงถูกต้อง ไม่งั้นเชื้อโรคก็ยังติดมือ คุณตาขอบใจหนูใหญ่เลย” หรือ “อาจารย์ 

และเพื่อน ๆ คะ น้อง ๆ ชมหนูใหญ่เลย ว่าเก่งจังโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลเหมือนพี่”...เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน โดยสมาชิกกลุ่มจะร่วมกันสรุปการทำางาน รวมทั้งทบทวน

และประเมนิการทำากิจกรรมเพือ่เปน็แนวทาง ในการพฒันา ปรบัปรุงต่อไป จากนัน้นำาผลการดำาเนนิ

โครงงาน มาเขียนรายงาน รวมทั้งวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงงาน กับจุดมุ่งหมายของวิชา

ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากนั้น

 ข้ันตอนที่ 6 การแสดงผลงาน เป็นข้ันตอนสุดท้าย โดยครั้งแรกนำาเสนอด้วยปากเปล่า  

และต่อจากนั้นอีก 1 เดือนนำาเสนอด้วยโปสเตอร์ โดยสมาชิกทุกคนจะมีโอกาสได้รับเลือกให้เป็น 

ผู้นำาเสนอผลงานด้วยการสุ่มจับรายชื่อสมาขิก ผลงาน ของแต่ละกลุ่ม จะได้รับการประเมิน/ชื่นชม 

จากสมาชิกกลุ่มเพื่อน อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชารวมทั้งคณาจารย์และบุคลากร  

ของ วพอ.พอ. ดังเช่น...“สาม..ตัวเองเก่งมากเลย ที่สามารถ สอนเด็ก อายุ 7-12 ขวบดูแลตัวเอง

ด้วยการวัดไข้และเช็ดตัวลดไข้ด้วยตัวเองได้ เยี่ยมจริง ๆ”...หรือ... “กลุ่มนี้เยี่ยมจริง ๆ พึ่งเรียน  

เช็ดตัว นำาไปสอนได้แล้ว สุดยอด”...เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในแต่ละข้ันตอนจะช่วยให้ นพอ. ได้เรียนรู้

กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นผู้ที่คิดเป็นทำาเป็น มีความสามารถในการแก้ปัญหา

ช่วยพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน ช่วยพัฒนาความรับผิดชอบ สร้างวินัยในตนเอง ได้เรียนรู้

การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน การวางแผน การจัดระบบงาน การให้ความคิดเห็นและสร้างข้อตกลงร่วมกัน 

(Kilpatrick, 2006) และสอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “การที่ผู้เรียน

ได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา/ สร้างสรรค์สังคม จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา

ความต้องการที่เป็นกุศล จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิชาชีพ หรือเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพได้”
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 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 1 หลังได้รับการสอนแบบโครงงานในวิชาการศึกษา

ทัว่ไปเพือ่การพฒันามนษุย์มเีจตคตติอ่วิชาชีพการพยาบาลเพิม่ข้ึน และอยู่ในระดบัด ีเนือ่งจาก นพอ. 

ได้เรยีนรูด้้วยการลงมอืปฏบัิตจิริง โดยการนำาศาสตรใ์นหมวดศึกษาทัว่ไปและศาสตรท์างการพยาบาล

ไปใช้ในการแก้ปัญหา/ สร้างสรรค์สังคมกับกลุ่มเป้าหมาย ณ แหล่งศึกษา

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. ด้านค่านิยมทางสังคม: ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นพอ. ชั้นปีที่ 1 มีเจตคติระดับ 

ปานกลาง เก่ียวกับวิชาชีพการพยาบาลมโีอกาสก้าวหนา้ช้า ดังนัน้ วพอ.พอ. ควรมกีารประชาสมัพนัธ์

เกี่ยวกับแนวทางการทำางาน หรือการศึกษาต่อ

 2. ด้านลักษณะวิชาชีพ: ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นพอ. ชั้นปีที่ 1 มีเจตคติ ระดับพอใช้ 

โดยมีความเช่ือว่าวิชาชีพการพยาบาลเส่ียงต่อการ ติดโรค ดังน้ัน ควรมีการส่งเสริม กระตุ้นให้ นพอ. 

มีความตระหนักถึงการป้องกันตนอง โดยให้ความสำาคัญและเน้นย้ำาถึงเทคนิคและหลักการป้องกัน

เชื้อโรค 

 3. ด้านการปฏิบัติงาน: ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นพอ. ชั้นปีที่ 1 มีเจตคติระดับพอใช้ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพยาบาลทำาให้มีการพักผ่อน ไม่เพียงพอดังนั้นควรส่งเสริมให้ นพอ. รู้สึกว่า 

การเปน็สมาชิกในวิชาชีพการพยาบาล จะต้องเสยีสละความสขุสว่นตัวเพือ่สงัคม ต้องใช้ความอดทน 

อย่างมาก ชมเชยเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง ด้วยการปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีจากอาจารย์

 ข้อเสนอแนะในการดำาเนินการวิจัยต่อไป

 1. ควรมกีารศึกษาเจตคติต่อวิชาชพีการพยาบาลของ นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลยั

พยาบาลทหารอากาศกรมแพทย์ ทหารอากาศ ทุกชั้นปี 

 2. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ  ที่มี ความสัมพันธ์กบั เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของ นักเรียน

พยาบาลทหารอากาศ

 3. ควรมีการศึกษาเทคนิค วิธีการพัฒนานักเรียนพยาบาลทหารอากาศให้เกิดแรงจูงใจ  

ในการเรียนเพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
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