
13

Pasri P, et al. The Development of Gratitude-Promoting Program for Nursing Students

Songklanagarind Journal of Nursing, Volume 41 No. 3 July - September 2021: 13-23

บทความวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล:
การศึกษานำาร่อง

The Development of Gratitude-Promoting Program 
for Nursing Students: A pilot study

พิมพ์พนิต ภาศรี1   สรณ สุวรรณเรืองศรี1   กนกวรรณ หวนศรี1  
Pimpanit Pasri1   Sarana Suwanruangsri1   Kanokwan Hounsri1 

กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์2   อุมาพร ปุญญโสพรรณ3 
Karnsunaphat Balthip2   Umaporn Boonyasopun3 

1อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
1Lecturer, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand. 

2รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
2Associate Professor, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.

3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
3Assistant Professor, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand. 

*ผู้รับผิดชอบหลัก: pim.panit@hotmail.com 
*Corresponding author: pim.panit@hotmail.com

Received 28 April 2021 • Revised 1 July 2021 • Accepted 29 July 2021

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: การวิจัยเชิงพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล 
วิธีการ: ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของนักศึกษาพยาบาลและองค์ความรู้ที่มีอยู่ 2) การสืบค้นและประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ และ 3) การออกแบบชุดกิจกรรมการส่งเสริมความกตัญญู ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของโปรแกรม 
ประกอบด้วย การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ ผลการศึกษา: ผลการวิจัย พบว่า 
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมี 2 องค์ประกอบ คือ 1) คู่มือการดำาเนินกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล 
และ 2) สมุดบันทึกประจำาวัน (daily diary) การดำาเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม  
2) ขั้นดำาเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมความกตัญญู 4 ประการ คือ (1) การส่งเสริมความกตัญญูต่อตนเองโดย
การวาดรูปสื่อความหมายถึงตนเอง (2) การส่งเสริมความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ โดยการเขียนจดหมาย
ถึงคนที่ฉันรัก (3) การส่งเสริมความกตัญญูต่อเพื่อนโดยการบอกเล่าเรื่องประทับใจเกี่ยวกับเพื่อน และ (4) การส่งเสริมความ
กตัญญูต่อผู้ป่วยโดยบอกเล่าประสบการณ์ความประทับใจเกี่ยวกับผู้ป่วย 3) ขั้นติดตาม และ 4) ขั้นประเมินผล อภิปรายผล: 
ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา พบว่า โปรแกรมมีความถูกต้อง เหมาะสม และการนำา
ไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาล จำานวน 10 คน พบว่า โปรแกรมสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง อย่างไรก็ตามนักศึกษาได้เสนอให้



การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล พิมพ์พนิต ภาศรี และคณะ
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ปรับสื่อบางส่วนเพื่อให้มีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงกับนักศึกษาพยาบาลมากขึ้น ทั้งนี้ควรนำาโปรแกรมไปทดสอบประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลกับจำานวนกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น

คำาสำาคัญ: การพัฒนาโปรแกรม; ความกตัญญู; นักศึกษาพยาบาล

Abstract
 Objective: This study, research and development, aimed to develop a Gratitude-promoting program 
for nursing students. Methods: The program was developed in two stages. The first stage of the development 
involved three steps: 1) an analysis of existing knowledge and problems in nursing students 2) a search 
on and appraisal of empirical evidences and 3) the development of gratitude-promoting activities through 
synthesized empirical evidence. The second stage examined the content validity and feasibility. Results: The 
developed program comprised two components: 1) a gratitude-promoting manual for nursing students and 2) 
a daily diary. The gratitude-promoting program had four stages: 1) preparation stage, 2) implementing stage 
including four component activities: (1) enhance gratitude to one’s self, by pictures that represent oneself 
(2) enhance gratitude to their parents, teachers, and benefactors. by writing a letter to someone I love, (3) 
enhance gratitude to their peers by sharing impressive stories about friends and (4) enhance gratitude to 
patient, by sharing experiences with impressions about patients. 3) the follow-up stage, and 4) the evaluation 
stage. Discussion: The content validity of the program was evaluated by three experts as being accurate and 
appropriate. In terms of feasibility with 10 nursing students, most students suggested that the program was 
practical to use in the context of nursing students. However, the content and medias of this manual should 
be specifically for nursing students. Further experimental research is needed to evaluate the effectiveness and 
efficiency of the program in larger target subjects.

Keywords: the development program; gratitude; nursing students

ความเป็นมาของปัญหา
 นักศึกษาพยาบาล เป็นกลุ่มคนที่กำาลังเตรียม
ความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมักถูก 
คาดหวังว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน 
อีกท้ังพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีต้องดูแลบุคคลอ่ืนให้มีสุขภาพท่ีดี 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ นักศึกษา 
พยาบาลต้องเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ1 ได้รับการฝึก 
ให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เคร่งเครียด 
ตลอดจนความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและญาติ ส่งผลให้ 
นักศึกษาพยาบาลมีภาวะกดดัน เครียด ท้อแท้ และ 
ต้องการกำาลังใจ2 ผลการคัดกรองสุขภาพจิตของนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 
2561 ทั้ง 4 ชั้นปี โดยใช้แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (GHQ-
28) พบว่า มีนักศึกษาท่ีมีปัญหาท้ังหมด 104 คน จาก 737 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 14.113 จากการศึกษาเกี่ยวกับความสุขของ 
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความสุขน้อยกว่าบุคคลทั่วไป
ร้อยละ 3 ซึ่งคะแนนความสุขมีความสัมพันธ์กับการเรียน
การสอน กิจกรรมนันทนาการ ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม4  
นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาพยาบาลยังต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจในการเรียน การเงิน สุขภาพ 
ความขัดแย้งในการปฏิบัติตามบทบาท ปัญหากับเพื่อนหรือ 
ผู้ร่วมงาน และปัญหากับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคล 
ใกล้ชิด5 ประกอบกับลักษณะเฉพาะของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน 
จะมีความมั่นใจในตนเองสูง คิดนอกกรอบ เชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยี แต่มีสมาธิในการเรียนส้ัน และสนใจส่ิงแวดล้อม 
น้อยลง6 ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลเกิดปัญหาด้าน
สุขภาพจิตตามมาได้
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 ความกตัญญู เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ใน
สังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งอื่น ความ
กตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึง ความมีสติ มีใจกระจ่าง 
มีปัญญา รับรู้ และตอบแทนต่อความเมตตา หรือความ
ปรารถนาดีในสิ่งที่ผู้อื่นกระทำาให้ บุคคลที่มีความกตัญญู
จะแสวงหาความสำาเร็จด้านวัตถุลดลง รู้จักให้อภัย มีความ
เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มขึ้น7 ความกตัญญู
เป็นแนวคิดที่มีความสำาคัญ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
เยาวชน เพราะมีความสำาคัญในการส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
การมีชีวิตที่มีความสุข และมีสมดุลในชีวิต8-11 ความกตัญญู
เป็นคุณสมบัติอย่างหน่ึงของคนที่มีความสามารถในการ
ทำาให้ชีวิตของตนเองและชีวิตของบุคคลอื่นดีขึ้น นำามาซึ่ง
ความรู้สึกอิ่มเอมใจ อบอุ่นใจ มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ พึงพอใจ
ในชีวิต รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง11 และส่งเสริมการมีพฤติกรรม
สุขภาพเชิงบวก การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การส่งเสริม
ความกตัญญูจะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง เพิ่มความพึงพอใจ
ในชีวิต และลดความทุกข์ทางจิตใจได้12,13 ความกตัญญูยัง 
ส่งผลโดยตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคลที่มี 
ภาวะซึมเศร้า และส่งผลทางอ้อมต่อการมีความคิดฆ่าตัวตาย 
อีกด้วย14 นอกจากน้ียังพบว่าความกตัญญูช่วยส่งผลให้บุคคล 
มีความผาสุก มีสุขภาวะองค์รวม15 ซ่ึงหากนักศึกษาพยาบาล
มีความกตัญญู ย่อมจะช่วยให้นักศึกษารับรู้ถึงความมีคุณค่า
ในตนเอง สามารถจัดการกับความเครียด ความกดดันท่ีต้อง
เผชิญได้อย่างเหมาะสม มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีพฤติกรรม
สุขภาพเชิงบวก ซึ่งจะช่วยลดการเกิดปัญหาสุขภาพจิตใน 
นักศึกษาได้ อีกท้ังยังช่วยให้นักศึกษามีความผาสุก มีสุขภาวะ 
องค์รวม
 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความกตัญญู ได้พบรูปแบบของ 
ความกตัญญู 4 ประการ16-19 ได้แก่ 1) การมีความกตัญญู
ต่อตนเอง (Gratitude to one self) 2) การมีความกตัญญู 
ต่อบุคคลอันเป็นที่รักและมีพระคุณ (Gratitude to parents) 
เช่น พ่อ แม่ ครูอาจารย์ 3) การมีความกตัญญูต่อเพื่อน 
(Gratitude to peers) และ 4) การมีความกตัญญูต่อสังคม 
และประเทศชาติ (Gratitude to society and nation) 
ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความกตัญญู คือ การบันทึก
เหตุการณ์ดีๆ ในแต่ละวัน โดยวิธีการนี้จะเป็นกระบวนการ
สำาคัญที่ช่วยให้บุคคลได้คิดทบทวน เกิดความตระหนักถึง
คุณค่าของตนเอง และบุคคลรอบข้าง และมีความกตัญญู
รู้คุณเพิ่มขึ้น ช่วยเสริมสร้างวงจรแห่งความเมตตาระหว่าง

บุคคล และมีความรู้สึกกตัญญูรู้คุณและตอบแทนบุญคุณ20

 นักศึกษาพยาบาลเป็นบุคคลที่จะพัฒนาไปเป็น
บุคลากรผู้ดูแลสุขภาพของประชาชนในอนาคต การพัฒนา 
นักศึกษาพยาบาลจึงถือเป็นเร่ืองท่ีมีความสำาคัญ หากนักศึกษา 
พยาบาลมีความกตัญญู จะทำาให้มีคุณธรรม มีแรงจูงใจ  
มีความเมตตา กรุณา มีสิ่งยึดเหนี่ยว ดำาเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพชีวิต มีภูมิคุ้มกันในตนเอง สามารถเผชิญกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิต มีสุขภาพดี มีชีวิตที่ดี มีความสุข และเกิด
สมดุลในชีวิต หากนักศึกษาพยาบาลซึ่งจะเติบโตไปเป็น
กำาลังสำาคัญของวิชาชีพพยาบาลได้รับการส่งเสริมให้มีความ 
กตัญญู ย่อมมีความสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิตของนักศึกษา
เหล่านั้นในอนาคต ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งตระหนักถึงความสำาคัญ
ของความกตัญญู ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาพยาบาล
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จึงสนใจท่ีจะพัฒนาโปรแกรม 
ส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้ช่วย
ให้นักศึกษาพยาบาลได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อ
เตรียมพร้อมเป็นพยาบาลที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

คำาถามการวิจัย
 1. โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษา
พยาบาลมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 2. โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษา
พยาบาลมีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้หรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับ
นักศึกษาพยาบาล

รูปแบบการศึกษา
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ
พัฒนาโปรแกรมโดยบูรณาการองค์ความรู้จากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับความกตัญญู
และสุขภาวะองค์รวมโดยคัดเลือกและแบ่งระดับการประเมิน
คุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของสถาบัน 
โจแอนนาบริกส์21 ได้รูปแบบของความกตัญญู 4 ประการ16-19 
ได้แก่ 1) การมีความกตัญญูต่อตนเอง (Gratitude to one 
self) หมายถึง การตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง การมีความรัก 
ความเมตตา กรุณา ความปรารถนาดีต่อตนเอง 2) การมี
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ความกตัญญูต่อบุคคลอันเป็นที่รักและมีพระคุณ (Gratitude 
to parents) เช่น พ่อ แม่ ครูอาจารย์ หมายถึง การมีความรัก 
ความเมตตา กรุณา และความปรารถนาดี แบบไม่หวัง 
สิ่งตอบแทนต่อบุคคลอันเป็นที่รักและมีพระคุณ 3) การมี 
ความกตัญญูต่อเพื่อน (Gratitude to peers) หมายถึง 
การมีความรัก ความเมตตา กรุณา และความปรารถนาดี
ต่อเพื่อน 4) การมีความกตัญญูต่อสังคม และประเทศชาติ 
(Gratitude to society and nation) หมายถึง การมีความรัก 
ความเมตตา กรุณา และความปรารถนาดี ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
ประเทศชาติ และโลก ซึ่งในส่วนของการมีความกตัญญู
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ และโลก ในโปรแกรมนี้ 
ได้ปรับมาเป็นการส่งเสริมการมีความกตัญญูต่อผู้ป่วย 
(Gratitude to patient) เน่ืองจากบริบทของนักศึกษาพยาบาล 
จะต้องเข้าไปเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย
ตลอดการศึกษา และเมื่อจบไปประกอบอาชีพ นักศึกษาก ็
ต้องเป็นผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก ผู้ป่วยจึงถือเป็นสังคม
ที่มีความสำาคัญและมีส่วนช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้ 
มีทั้งทักษะและความรู้ไปใช้ในการทำางานในอนาคต หาก
นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความกตัญญูต่อผู้ป่วย 
นักศึกษาก็จะเกิดความรัก ความเมตตา กรุณา เห็นคุณค่า 
และปรารถนาดีต่อผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพ
มากขึ้น และนอกจากนี้ในโปรแกรมได้ใช้วิธีการส่งเสริมความ
กตัญญู โดยการทำาบันทึกสั้นๆ 5 ประโยค หรือ 5 เรื่องราว 
ในเรื่องที่รู้สึกดี รู้สึกพอใจ หรือรู้สึกอยากที่จะขอบคุณ ด้วย
แนวคิดเชิงบวกในเหตุการณ์ที่พบเจอในชีวิตในแต่ละวัน 
เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งมีการศึกษาพบว่า การเขียนบันทึก 
เรื่องราวดีๆ หรือสิ่งที่อยากขอบคุณด้วยประโยคสั้นๆ เป็น 
ระยะเวลา 2-5 สัปดาห์ ติดต่อกันจะช่วยพัฒนาความกตัญญู 
ในบุคคลได้22,23

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริม
ความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล เป็นการประยุกต์ใช้ 
กระบวนการพัฒนาจากแบบจำาลองของไอโอวา24 โดยแบ่ง
ขั้นตอนการดำาเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญู
สำาหรับนักศึกษาพยาบาล ที่มีความเหมาะสมในการนำาไปใช้ 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
ภาวะสุขภาพองค์รวม และการมีเป้าหมายชีวิตในนักศึกษา 

พยาบาล โดยทบทวน และวิเคราะห์จากการศึกษาวิจัยใน
อดีต พบปัญหาว่านักศึกษาพยาบาลมีภาวะกดดัน เครียด 
ท้อแท้ ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด
ของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยาก
ใจในการเรียน การเงิน สุขภาพ ความขัดแย้งในการปฏิบัติ
ตามบทบาท ปัญหากับเพื่อนหรือผู้ร่วมงาน และปัญหากับ
บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด และยังพบว่านักศึกษา
พยาบาลมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปร้อยละ 3 
  ขั้นตอนที่ 2 สืบค้นและวิเคราะห์หลักฐาน 
เชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ 
  1. กำาหนดคำาสำาคัญในการสืบค้นข้อมูลทั ้ง 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ความกตัญญู เป้าหมาย 
ชีวิต สุขภาพองค์รวม นักศึกษาพยาบาล Gratitude, Purpose 
in life, well-being, Nursing students
  2. กำาหนดแหล่งสืบค้นข้อมูล การสืบค้นหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ของการศึกษาครั้งน้ีจากงานวิจัยท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์เผยแพร่ มีอายุผลงานย้อนหลังไม่
เกิน 10 ปี จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ฐาน
ข้อมูล ThaiLIS, CINAHL, Cochrane Library, Science 
Direct, PubMed, Wiley และการสืบค้นด้วยมือจากห้องสมุด
  3. กำาหนดเกณฑ์ในการสืบค้น โดยใช้กรอบ
แนวคิดพิโก (PICO Framework) ดังนี้ P (population): 
นักศึกษาพยาบาล I (intervention): โปรแกรมการส่งเสริม
ความกตัญญู C (comparison): เปรียบเทียบการมีเป้าหมาย 
ชีวิตและสุขภาวะองค์รวม O (outcome): การมีเป้าหมาย
ชีวิตและสุขภาวะองค์รวม
  4. วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ 
โดยการกำาหนดเกณฑ์การประเมินระดับคุณค่าของหลักฐาน
เชิงประจักษ์ เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
ตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน Joanna Briggs21 ซึ่งจากการ
ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ จำานวน 13 เร่ือง 
พบว่า เป็นหลักฐานระดับ 1c จำานวน 7 เรื่อง25-31 หลักฐาน
ระดับ 2d จำานวน 2 เรื่อง22,23 หลักฐานระดับ 4 จำานวน 4 
เรื่อง16-19

  ขั้นตอนที่ 3 ดำาเนินการพัฒนาโปรแกรม โดย
พัฒนาโปรแกรมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จำานวน 13 เรื่อง 
พบว่า เป็นหลักฐานระดับ 1c จำานวน 7 เรื่อง25-31 หลักฐาน
ระดับ 2d จำานวน 2 เรื่อง22-23 หลักฐานระดับ 4 จำานวน 4 
เร่ือง16-19 โดยผู้วิจัยนำาผลการสังเคราะห์มาสรุปเป็นโปรแกรม 
ส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล 
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 ระยะท่ี 2 การประเมินคุณภาพของโปรแกรมส่งเสริม 
ความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 2  
ขั้นตอน คือ
  ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาลที่ 
พัฒนาข้ึนผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาวะองค์รวมและเป้าหมายชีวิต 1 ท่าน อาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 1 ท่าน และ
อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน 1 ท่าน 
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 3 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับส่ือเพลงท่ีใช้ในการทำากิจกรรมให้มีความเหมาะสม
กับวัยของกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น หลังจากนั้นผู้วิจัยปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดของโปรแกรมตามข้อเสนอแนะก่อนนำาไป
ทดลองใช้
  ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเป็นไปได้ของ
การนำาโปรแกรมไปใช้ โดยการนำาโปรแกรมที่ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้กับนักศึกษา
พยาบาล ช้ันปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง จำานวน 10 ราย 
โดยทดลองใช้ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบประเมิน 
ความเป็นไปได้ในการนำาโปรแกรมไปใช้งาน และให้ข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงแก้ไข
  เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจำานวน 10 ราย 
เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการใช้โปรแกรม คือ 1) กำาลัง 
ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ระดับช้ันปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย 
แห่งหน่ึง 2) ยินดีเข้าร่วมการวิจัยและสามารถเข้าร่วมโครงการ 
วิจัยตลอดโครงการ 3) ไม่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง 4) ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอื่นที่ส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ 5) สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยได้ดี โดยดำาเนินกิจกรรมเป็นรายกลุ่ม ซึ่ง 
ผู้วิจัยได้แนะนำาตัว แจ้งวัตถุประสงค์การวิจัย อธิบายข้ันตอน 
การดำาเนินการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างฟังจนเข้าใจ และแจ้งสิทธิ
ในการยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยตามความสมัครใจ 
ตลอดการศึกษาไม่มีกลุ่มตัวอย่างถอนตัวจากการเข้าร่วม
ประเมินความเป็นไปได้ในการโปรแกรม
 จริยธรรมในการวิจัย
 งานวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และ 
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รหัสรับรอง 
PSU IRB 2019-NL 014 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)  

ทีมวิจัยได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการพิทักษ์สิทธ์ิ 
ให้แก่กลุ่มตัวอย่างทุกรายก่อนเก็บข้อมูลว่า ข้อมูลทั้งหมด 
จะถูกนำาเสนอในภาพรวม ไม่มีการระบุช่ือ กลุ่มตัวอย่างมีสิทธ์ิ 
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลา พร้อม
ทำาหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร 
 เครื่องมือในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา เป็นแบบ
ประเมินที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้ ผู้ทรงคุณวุฒิใช้ประเมิน 
ความตรงเชิงเน้ือหาของโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญู 
สำาหรับนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 1) แนวทาง 
การใช้โปรแกรมซ่ึงเป็นคู่มือการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามข้ันตอนของโปรแกรม 4 ข้ันตอน 2) สมุดบันทึกประจำาวัน 
(daily diary) และ 3) สื่อเพลงและวิดีโอ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย ความถูกต้อง 
เหมาะสม และความชัดเจน ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบพร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 2. แบบประเมินความเป็นไปได้ในการนำาโปรแกรม
ไปใช้งาน ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1) 
ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 2) การใช้สมุดบันทึก
ประจำาวัน และ 3) สื่อวิดีทัศน์ประกอบ โดยให้นักศึกษา 
ผู้เข้าร่วมการศึกษาเลือกตอบระดับความเป็นไปได้ในการนำา
ไปใช้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสรุปเน้ือหาท่ีได้จากเครื่องมือใน 
การวิจัย 2 ส่วน ดังนี้
 1. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 
โดยนำาข้อมูลท่ีได้จากการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความชัดเจน และข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้ทรงวุฒิ
ทั้ง 3 ท่าน มาสรุปผลและนำาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาใช้ใน
การปรับปรุงโปรแกรม
 2. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความเป็นไปได้ใน 
การนำาโปรแกรมไปใช้ ซึ่งนำามาสรุปเป็นด้าน ด้านที่ 1 ความ
เหมาะสมของขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ด้านที่ 2 การใช้
แบบบันทึกประจำาวัน และด้านที่ 3 สื่อวิดีโอและอุปกรณ์ที่ใช้ 
รวมทั้งข้อคิดเห็นในการปรับปรุงจากนักศึกษาพยาบาลท้ัง 
10 ราย โดยแบ่งระดับคะแนนความเป็นไปได้ในการนำา
ไปใช้ในแต่ละด้าน ดังนี้ คือ 1 หมายถึง มีความเป็นไปได้
ไปใช้น้อยที่สุด 2 หมายถึง มีความเป็นไปได้ไปใช้น้อย 3  
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มีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ปานกลาง 4 หมายถึง  
มีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้มาก และ 5 หมายถึง 
มีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยนำาเสนอ 
ด้วยค่าฐานนิยม โดยใช้ค่าที่มีความถี่สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าอื่นในข้อมูลชุดเดียวกัน
 ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยสรุปได้ 2 ระยะ ดังนี้
 1) การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับ 
นักศึกษาพยาบาล ออกแบบโดยใช้องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับความกตัญญู
และสุขภาวะองค์รวมโดยคัดเลือกและแบ่งระดับการประเมิน
คุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของสถาบัน 
โจแอนนาบริกส์21 ได้รูปแบบของความกตัญญู 4 ประการ16-19 

และวิธีการส่งเสริมความกตัญญูโดยการเขียนบันทึกประจำาวัน22,23 

โดยได้โปรแกรมเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ร่วมกับการเขียนบันทึก
ประจำาวัน (daily diary) รายบุคคลเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังภาพ 1
 โดยแผนการดำาเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
ได้แก่
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม17 ดำาเนินการใน 
สัปดาห์ท่ี 1 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำาหนดและยินยอมเข้าร่วม 
การวิจัย โดยผู้วิจัยได้แนะนำาตัว แจ้งวัตถุประสงค์การวิจัย 
อธิบายข้ันตอนการดำาเนินการวิจัย เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่าง 
ซักถาม แจ้งสิทธิในการยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย 
ตามความสมัครใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพภายในกลุ่มผ่าน 
การทำากิจกรรมที่ 1 การทำาความรู้จักและสร้างความไว้วางใจ 
ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างได้สร้าง 
ความคุ้นเคยกับผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างคนอื่นๆ รวมทั้งชี้แจง 
ข้ันตอนในการดำาเนินโปรแกรมในภาพรวม จากน้ันมอบหมาย 
ให้กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึกประจำาวันถึงสิ่งท่ีทำาให้รู้สึกดี  
มีความสุข หรือรู้สึกอยากขอบคุณ ทุกๆ คืนก่อนนอน22,23 
เป็นเวลา 1 สัปดาห์
 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันดำาเนินการ16-19 ดำาเนินการในสัปดาห์ท่ี 
2-5 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที/สัปดาห์ ให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู 4 ประการ ซึ่งจะมีการ
ทำากิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ก่อนเริ่มกิจกรรมในทุกสัปดาห์  
โดยให้กลุ่มตัวอย่างผ่อนคลายจิตใจด้วยเสียงเพลง เพื่อการ
ทำาสมาธิ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะได้รับจากโปรแกรม 

และหลังเสร็จสิ ้นกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ มอบหมายให้
กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึกประจำาวันทุกๆ คืนก่อนนอน22,23  
ตามประเด็นที่ ผู้วิจัยมอบหมายในแต่ละสัปดาห์
  2.1 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมความกตัญญูต่อ
ตนเอง ดำาเนินการในสัปดาห์ที่ 2 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 
เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้การรับรู้คุณค่า
ของตนเอง โดยให้กลุ่มตัวอย่างวาดรูปที่สื่อถึงตนเองพร้อม
ทั้งให้เหตุผล จากนั้นมอบหมายให้กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึก
ประจำาวันโดยย้อนคิดถึงคุณค่าของตนเอง และเขียนถึงสิ่งที่
อยากขอบคุณตัวเองทุกๆ คืนก่อนนอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์  
  2.2 กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมความกตัญญูต่อ
พ่อ-แม่ ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ ดำาเนินการในสัปดาห์
ที่ 3 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความรู้สึกขอบคุณพ่อ แม่ ครู อาจารย์ 
หรือ ผู้มีพระคุณ ผ่านกิจกรรม “จดหมายถึงคนที่ฉันรัก” 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างเขียนจดหมายบอกเล่าความรู้สึก หรือ 
สิ่งที่อยากบอกกับคนที่ตัวเองรัก จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวม 
จดหมายและนำาไปส่งไปรษณีย์ หลังเสร็จส้ินกิจกรรมมอบหมาย 
ให้กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึกประจำาวันโดยย้อนคิดถึงคุณค่า 
หรือความสำาคัญของบุคคลเหล่านั้น และเขียนสิ่งที่อยาก
ขอบคุณพ่อแม่ ครู หรือผู้มีพระคุณทุกๆ คืนก่อนนอน เป็น
เวลา 1 สัปดาห์
  2.3 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความกตัญญูต่อ
เพื่อน ดำาเนินการในสัปดาห์ที่ 4 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 
เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความรู้สึก
ขอบคุณต่อเพื่อนผ่านกิจกรรม “เพื่อนที่ดีที ่สุดของฉัน” 
โดยการเล่าเรื่องราวที่ประทับใจที่สุดเกี่ยวกับเพื่อน จากนั้น 
มอบหมายให้กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึกประจำาวันโดยย้อน
คิดถึงคุณค่า หรือความสำาคัญของเพื่อน และเขียนถึงสิ่งที่
อยากขอบคุณเพื่อนทุกๆ คืนก่อนนอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์  
  2.4 กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมความกตัญญูต่อ
คนไข้ ดำาเนินการในสัปดาห์ที่ 5 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความรู้สึก
ขอบคุณต่อผู้ป่วย โดยให้กลุ่มตัวอย่างช่วยกันแสดงความ
คิดเห็นถึงความจำาเป็นของการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในสังคม โดยย้อนคิดถึง
คุณค่า หรือความสำาคัญของผู้ป่วย และเขียนบันทึกประจำาวัน 
ถึงสิ่งที่อยากขอบคุณผู้ป่วยในทุกคืนก่อนนอน เป็นเวลา 1 
สัปดาห์
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 ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม22  ผู้วิจัยทำาหน้าที่กระตุ้น
เตือน ติดตาม การเขียนบันทึกประจำาวัน และการเข้าร่วม
กิจกรรมตามโปรแกรมผ่านระบบไลน์เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5 ซึ่งมีการศึกษาพบว่า  
การเขียนบันทึกเรื่องราวดีๆ หรือสิ่งที่อยากขอบคุณด้วย
ประโยคสั้นๆ เป็นระยะเวลา 2-5 สัปดาห์ ติดต่อกันจะช่วย
พัฒนาความกตัญญูในบุคคลได้22,23

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล17 ดำาเนินการใน
สัปดาห์ท่ี 6 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือ
ให้กลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนคิดการเรียนรู้ และการประเมินผล 
การดูแลสุขภาพองค์รวม โดยให้กลุ่มตัวอย่างทำากิจกรรม 
“ร้อยลูกปัด” ซึ่งผู้วิจัยกำาหนดให้ลูกปัดแต่ละสี สะท้อนความ
หมายของการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ เช่น สีม่วง หมายถึง 
ความรัก (การมีความผูกพัน ความสัมพันธ์ สะท้อนถึงสุขภาพ
จิตวิญญาณ) สีน้ำาตาล หมายถึง การงาน-อาชีพ (ความมั่นคง 
ในชีวิต การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทางสังคมสะท้อนถึง 
สุขภาพทางจิตสังคม) สีส้ม หมายถึง การเรียน (การมี 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง การให้ความสำาคัญกับอนาคต  

สะท้อนถึงสุขภาพทางจิตสังคม-จิตวิญญาณ) สีเขียว หมายถึง 
สุขภาพ (การดูแลสุขภาพกาย เช่น การออกกำาลังกาย  
การรับประทานยา การรับประทานอาหาร สะท้อนถึงสุขภาพ
กาย) สีเหลือง หมายถึง การช่วยเหลือ (การมีจิตสาธารณะ 
การมีน้ำาใจช่วยเหลือผู้อื่น สะท้อนถึงสุขภาพจิตวิญญาณ)  
สีขาว หมายถึง ความจริงใจ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกร้อย
ลูกปัดตามสีที่ต้องการ เริ่มตั้งแต่สีที่คิดว่าสำาคัญประการแรก 
และให้สะท้อนคิดการเรียนรู้โดยใช้คำาถาม 1) นักศึกษาเลือก
ลูกปัดสีใดเป็นอันดับแรก เพราะอะไร 2) นักศึกษาเรียง
ลำาดับลูกปัดแต่ละสีอย่างไร เพราะอะไร 3) นักศึกษาคิดว่า
สีลูกปัดท่ีนำามาให้ในวันน้ีเพียงพอที่ทำาให้ชีวิตมีความสุขและ
ประสบความสำาเร็จหรือไม่ เพราะอะไร และ 4) นักศึกษา
คิดว่า หากจะให้เพ่ิมลูกปัดสีอ่ืนๆ อยากให้เพ่ิมสีใดและสี น้ัน 
หมายถึงอะไร อะไรท่ีคิดว่าจะทำาให้ชีวิตของนักศึกษามีความสุข 
และประสบความสำาเร็จ นักศึกษาคิดว่า ลูกปัดสีอะไรบ้างที่ 
จำาเป็นจะต้องมีเพื่อการมีชีวิตที่มีความสุข โดยสามารถ
สรุปแผนการดำาเนินกิจกรรม ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นเตรียมความพร้อม

กิจกรรม การทำาความรู้จักและสร้างความไว้วางใจ 
ซึ่งกันและกันสัปดาห์ที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นดำาเนินการ

กจิกรรมส่งเสรมิความกตญัญู 4 ประการ
1) ความกตัญญูต่อตนเอง การรับรู้คุณค่าของตนเอง 
   ผ่านการวาดรูป 
2) ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ การแสดง 
   ความรู้สึกขอบคุณผู้มีพระคุณผ่านการเขียน     
   “จดหมายถึงคนที่ฉันรัก”
3) ความกตัญญูต่อเพื่อน การแสดงความรู้สึก  
   ขอบคุณเพื่อนผ่านการเล่าเรื่องราวความประทับ 
   ใจเกี่ยวกับ “เพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน” 
4) ความกตัญญูต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การแสดง 
   ความรู้สึกขอบคุณต่อผู้ป่วย ผ่านการบอกเล่า  
   “สิ่งที่ผู้ป่วยให้ฉัน”
5) มอบหมายให้กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึกประจำาวัน 
   ถึงเรื่องที่รู้สึกขอบคุณในทุกคืนก่อนนอน

สัปดาห์ที่ 2-5

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นประเมินผล

กจิกรรม สะท้อนคดิการเรยีนรูผ่้านการ “ร้อยลกูปัด”สัปดาห์ที่ 6

ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม 
ผู ้วิจัยทำาหน้าที่กระตุ ้นเตือน 
การเขียนบันทึกประจำาวันและ
การเข ้ าร ่ วมกิจกรรมในทุก
สัปดาห์

ภาพ 1 โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล



การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล พิมพ์พนิต ภาศรี และคณะ
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 2) ระยะตรวจสอบคุณสมบัติของโปรแกรม มี 
รายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ 
โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิทั ้ง 3 ท่านเห็นด้วยกับความสอดคล้องของ 
กิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมความกตัญญู และกรอบแนวคิด 
ท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 3 ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรปรับเปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการทำากิจกรรมในบางขั้นตอน 
ให้เข้ากับช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น
  2.2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมความ 
กตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล โดยได้ทดลองใช้ในนักศึกษา 
พยาบาลเพศหญิง 7 คน และเพศชาย 3 คน พบว่า นักศึกษา 
พยาบาลทุกคนเห็นว่าโปรแกรมการส่งเสริมความกตัญญูมี
ความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ โดยในด้านท่ี 1 ความเหมาะสม 
ของข้ันตอนในแต่ละกิจกรรม นักศึกษามีความเห็นว่าข้ันตอน 
ในโปรแกรมมีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ในระดับมาก
ที่สุด (Mode = 5) ด้านที่ 2 การใช้สมุดบันทึกประจำาวัน 
นักศึกษามีความเห็นว่า แบบบันทึกประจำาวันสามารถบันทึก
ได้จริง และรูปแบบการบันทึกน่าสนใจและจูงใจให้ปฏิบัติ  
มีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ในระดับมากท่ีสุด (Mode = 5) 
และด้านท่ี 3 ส่ือวิดีโอและอุปกรณ์ท่ีใช้ นักศึกษามีความเห็นว่า 
สื่อที่นำามาใช้ในโปรแกรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในแต่ละกิจกรรม และสอดคล้องกับการสร้างเสริมคุณธรรม 
ด้านวิชาชีพ มีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ในระดับมากท่ีสุด 
(Mode = 5) อย่างไรก็ตาม นักศึกษาได้เสนอแนะให้ปรับ 
ส่ือวิดีโอท่ีใช้ในกิจกรรมท่ี 5 เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริบท 
ของนักศึกษาพยาบาลมากขึ้น 
 การอภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความ
กตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี
 1. องค์ประกอบของโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญู
สำาหรับนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย แนวทางในการใช้ 
โปรแกรม และสมุดบันทึกประจำาวัน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ 
เก่ียวกับความกตัญญูและสุขภาวะองค์รวมโดยคัดเลือกและ
แบ่งระดับการประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
เกี่ยวข้อง ทำาให้ได้โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูที่มีความ
เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับการนำาไปใช้ในกลุ่มนักศึกษา
พยาบาล ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูทั้ง 4 ประการ 
ได้แก่ 1) ความกตัญญูต่อตนเอง การรับรู้คุณค่าของตนเอง 

ผ่านการวาดรูป เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้มองเห็น 
ความมีคุณค่าของตนเอง และทบทวนว่าจะแสดงความขอบคุณ 
หรือกตัญญูต่อตนเองได้อย่างไร 2) ความกตัญญูต่อพ่อแม่ 
ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ การแสดงความรู้สึกขอบคุณผู้มี 
พระคุณผ่านการเขียน “จดหมายถึงคนท่ีฉันรัก” เป็นกิจกรรม 
ท่ีช่วยให้นักศึกษาได้ระลึกถึงความรักความปรารถดีของ 
พ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และแสดงออกถึงความรู้สึก
ขอบคุณ ความรู้สึกรู้คุณ ผ่านการเขียนจดหมาย 3) ความ
กตัญญูต่อเพื่อน การแสดงความรู้สึกขอบคุณเพื่อนผ่าน
การเล่าเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับ “เพื่อนที่ดีที่สุดของ
ฉัน” เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้ทบทวนและระลึกถึง 
เร่ืองราวดีๆ หรือส่ิงดีๆ ท่ีเพ่ือนเคยทำาให้และรู้สึกประทับใจ 
และ 4) ความกตัญญูต่อคนไข้ การแสดงความรู้สึกขอบคุณ
ต่อผู้ป่วยผ่านการบอกเล่า “สิ่งที่ผู้ป่วยให้ฉัน” เป็นกิจกรรม
ที่ให้กลุ่มตัวอย่างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแล 
ผูป้่วย สะทอ้นสิง่ทีป่ระทบัใจจากการดแูลผูป้่วย บอกเลา่แสดง
ความคิดเห็นถึงความจำาเป็นของการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย 
และร่วมค้นหาวิธีการตอบแทนผู้ป่วยอย่างสร้างสรรค์ และ
การเขียนบันทึกประจำาวันทุกวันก่อนนอน ช่วยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นคุณค่าในตัวเอง เห็นคุณค่าของบุคคล สังคม  
ส่ิงแวดล้อม และส่ิงต่างๆ รอบตัว เกิดความเข้าใจผู้อ่ืนมากข้ึน 
รู้สึกมีความสุขได้ง่ายขึ้น มองโลกในแง่ดีขึ้น และเริ่มใส่ใจ
ตนเอง คนรอบข้าง รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
เพื่อน หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่นักศึกษาได้มีโอกาสให้การดูแล 
สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับความกตัญญูที่พบว่า วิธีการ 
ที่จะช่วยส่งเสริมความกตัญญู คือการใช้แนวทางการคิด 
เชิงบวกในเหตุการณ์ที่พบเจอในชีวิตในแต่ละวัน โดยการทำา
บันทึกสั้นๆ 5 ประโยค หรือ 5 เรื่องราว ในเรื่องที่รู้สึกดี รู้สึก
พอใจ หรือรู้สึกอยากที่จะขอบคุณ เป็นเวลา 2-5 สัปดาห์  
ซ่ึงการเขียนบันทึกเหตุการณ์ดีๆ หรือส่ิงท่ีรู้สึกอยากจะขอบคุณ 
ในแต่ละวันนี้เอง จะเป็นกระบวนการสำาคัญที่ช่วยให้บุคคล
ได้คิดทบทวน เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และ
บุคคลรอบข้าง และช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีความกตัญญูรู้คุณ
เพิ่มขึ้น ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเมตตากรุณาระหว่างบุคคล 
และส่งเสริมให้เกิดการรู้จักการตอบแทนบุญคุณตามมา10,29-30 
 2. การประเมินความเป็นไปได้ในการนำาโปรแกรม
ส่งเสริมความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาลไปใช้ จำานวน 
10 ราย พบว่า นักศึกษาพยาบาลทุกคนเห็นว่าโปรแกรม
การส่งเสริมความกตัญญูมีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้  
ท้ังในด้านของข้ันตอนในแต่ละกิจกรรม สมุดบันทึกประจำาวัน 



21

Pasri P, et al. The Development of Gratitude-Promoting Program for Nursing Students

Songklanagarind Journal of Nursing, Volume 41 No. 3 July - September 2021: 13-23

 ข้อจำากัดของการศึกษา 
 1. โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับนักศึกษา
พยาบาลเปน็หลกั หากต้องการนำาไปใชกั้บนักศกึษากลุม่อ่ืนๆ 
อาจจะต้องมีการปรับสื่อหรือปรับกิจกรรมบางกิจกรรม เพื่อ
ให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
 2. การศึกษาครั้งนี ้ ทำาการศึกษาเฉพาะในกลุ่ม
นักศึกษาพยาบาลของภาคใต้ ข้อมูลที่ได้จึงอาจไม่ครอบคลุม
ถึงนักศึกษาพยาบาลทั้งประเทศ ดังนั้นหากนำาผลการวิจัย
ไปใช้ควรคำานึงถึงความแตกต่างของบริบททางสังคมและวิถีชีวิต
 สรุป 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม
ความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาล ออกแบบโดยใช้ 
องค์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ 
เก่ียวกับความกตัญญูและสุขภาวะองค์รวมโดยคัดเลือก
และแบ่งระดับการประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ คือ การพัฒนาโปรแกรม และการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของโปรแกรม ผลการวิจัย พบว่า โปรแกรมที่พัฒนามี 2 
องค์ประกอบ คือ 1) คู่มือการดำาเนินกิจกรรม และ 2) สมุด
บันทึกประจำาวัน (diary) การดำาเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นดำาเนินการ 
3) ขั้นติดตาม และ 4) ขั้นประเมินผล นอกจากนั้น 
ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมโดยการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา พบว่าโปรแกรมมีความถูกต้อง เหมาะสม 
สามารถนำาไปใช้ได้ การนำาโปรแกรมไปทดลองใช้กับนักศึกษา 
พยาบาล พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ และคิดว่าเป็น
ประโยชน์ โปรแกรมสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง ผลการศึกษา 
ในครั้งน้ีจะสามารถนำามาใช้เป็นแนวทางในการช่วยให้
นักศึกษาพยาบาลได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อเตรียม 
พร้อมเป็นพยาบาลท่ีดี มีคุณภาพ มีความกตัญญู มีภูมิคุ้มกัน 
ในตนเอง สามารถเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ส่งผลให้
เกิดความสุขและความสมดุลในชีวิตต่อไป
 ข้อเสนอแนะและการนำาไปใช้ 
 ควรนำาโปรแกรมไปทดสอบประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลกับจำานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีมากข้ึน และมีการออกแบบ 
การวิจัยเชิงทดลอง

(daily diary) และสื่อวิดีโอและอุปกรณ์ที่ใช้ เนื่องจาก
รูปแบบของกิจกรรมมีความสอดคล้องกับระยะพัฒนาการ 
ความเหมาะสมของช่วงวัย และความสนใจของนักศึกษา 
ระยะเวลาในการดำาเนินกิจกรรมเหมาะสม ขั้นตอนในการทำา 
กิจกรรมไม่ซับซ้อน สมุดบันทึกประจำาวันท่ีนักศึกษาใช้บันทึก 
ได้จริง รูปแบบการบันทึกน่าสนใจ จูงใจให้นักศึกษาปฏิบัติ 
และช่วยพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ เนื่องจากจะต้องทำาการ
บันทึกในทุกวัน อีกทั้งสื่อเพลง วิดีโอ และอุปกรณ์ที่ใช้ก็
ดึงดูดความสนใจ และมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละ
กิจกรรม มีเพียงสื่อวิดีโอในกิจกรรมที่ 5 ที่นักศึกษาขอให้
ปรับเปลี่ยน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษา
พยาบาลเพิ่มขึ้น เนื่องจากสื่อเดิม วิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรม 
การวิ่งการกุศลระดับประเทศเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง
นักศึกษาเห็นว่า ควรเปล่ียนมาใช้ส่ือวิดีโอท่ีเก่ียวกับพยาบาล 
ที่ดูแลผู้ป่วยจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า ผู้วิจัยจึงได้ 
ปรับเปลี่ยนสื่อในกิจกรรมดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของ
นักศึกษา
 นอกจากนี้โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญู ยังเป็น
โปรแกรมที่ช่วยฝึกให้นักศึกษาได้ทบทวนตัวเอง ระลึกถึงสิ่ง
ดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในแต่ละวัน และช่วยฝึกให้นักศึกษา
ได้มองเห็นข้อดี หรือสิ่งดีๆ ที่อยู่รอบตัว มีความสุขเพิ่มขึ้น 
มีความพึงพอใจในการยอมรับประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต
ประจำาวันมากขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมของโปรแกรมส่งเสริม
ความกตัญญูสำาหรับนักศึกษาพยาบาลยังไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระยะเวลาในเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน เนื่องจากใน
การทำากิจกรรมและการเขียนบันทึกประจำาวันจะจัดในเวลา
ที่นักศึกษาไม่มีคาบเรียน และจะมีการนัดหมายวันเวลาที่
แน่นอนกันไว้ล่วงหน้า และจากกิจกรรมในโปรแกรม เช่น 
กิจกรรมการแสดงความรู้สึกขอบคุณผู้มีพระคุณผ่านการ
เขียน “จดหมายถึงคนท่ีฉันรัก” เป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษารู้สึก 
ประทับใจ เนื่องจากนักศึกษาหลายคนรู้สึกอายที่จะพูด
ความรู้สึก หรือพูดขอบคุณพ่อ แม่ หรือผู้มีพระคุณ ซึ่ง
การเขียนจดหมายก็ช่วยให้นักศึกษากล้าที่จะบอกความรู้สึก
ของตัวเองได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษากับครอบครัว
ได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกัน จนมีนักศึกษาบางรายเรียก
กิจกรรมนี้ว่า “จดหมายเปลี่ยนชีวิต”
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การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
 นักวิจัยทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการทำาวิจัย ตั้งแต่ 
การเขียนโครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และการเขียนบทความการวิจัย 
รวมถึงการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 งานวิจัยน้ีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานหรือ
องค์กรใด

แหล่งทุนสนับสนุน 
 งานวิจัยครั้งน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปีงบประมาณ 
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กิตติกรรมประกาศ
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
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