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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 
นักศกึษาพยาบาล ปัจจยัส่งเสรมิและอปุสรรคต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ วิธกีาร: กลุม่ตัวอย่างเป็นนักศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่1-4 
จ�านวน 536 คน เก็บข้อมลูโดยการตอบแบบสอบถามสมรรถนะการเรยีนรูซ่ึ้งมคีวามตรง (S-CVI/Ave) 0.97 และแบบสัมภาษณ์ 
โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์ 
เนื้อหา ผลการศึกษา: ผลการศึกษา พบว่า ระดับสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มตัวอย่างชั้นปีที่ 1-4 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับสูง (M = 4.1, SD = .41) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ 
ด้านความร่วมมือและการท�างานเป็นทีม (M = 4.4, SD = .49) รองลงมา ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(M = 4.3, SD = .52) ส่วนด้านการสร้างนวัตกรรม (M = 3.2, SD = .74) มีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง 
ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ 1) การออกแบบการสอนของอาจารย์ผู้สอน 2) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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3) ความกระตือรือร้นและตั้งใจของนักศึกษา 4) ก�าลังใจจากคนรอบข้าง 5) การเป็นแบบอย่างของอาจารย์ผู้สอน 6) ความ
สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ และ 7) พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ ส่วนอุปสรรคต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ได้แก่ ความเหนื่อยล้า และการจัดการกับเวลา สรุป: ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับหลักสูตรน�าไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาพยาบาล

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต; ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต; นักศึกษาพยาบาล

Abstract
 Objective: This descriptive study examined lifelong learning (LLL) competency of undergraduate 
nursing students including supporting and obstacles factors related to lifelong learning. Methods: Participants 
were 536 undergraduate nursing students in academic year 2020 from Freshman to Senior (years 1-4). The 
LLL competency questionnaire was used for data collection yielded a validity index (S-CVI/Ave) of 0.97 and 
the in-depth interview questionnaire was approved by experts. Descriptive statistics for quantitative data and 
content analysis for qualitative were used. Results: The results showed that overall the participants had high 
LLL competency 4.1, (SD = .41), among subscales the mean for collaboration and team working was 4.4, 
(SD = .49), for technology and informatics 4.3, (SD = .52) and for innovation development 3.2, ( SD = .74), 
a moderate level. Factors related to LLL were 1) instructional designs, 2) learning environment, 3) enthusiasm 
and intention of students, 4) support from others, 5) role model of teacher, 6) English competency, and 7) 
systematically lll deveopment. The barriers to LLL of these participants were tiredness and time management. 
Conclusion: The results of these study can be used as basic information promote LLL developing for nursing  
students. 

Keywords: lifelong learning competency; lifelong learning skills; nursing students

ความส�าคัญของปัญหา
	 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ตามโมเดล	 Thailand	 4.0	 เพื่อน�าประเทศ	 ก้าวไปสู่	
“ประเทศในโลกท่ีหน่ึง”	ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	
(พ.ศ.	 2561-2580)	 คนไทยจ�าเป็นต้องปรับวัฒนธรรมการ
เรียนรู้	 ท่ามกลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย	
คนไทยในศตวรรษที	่21	ต้องมกีารปรบัตัวตลอดเวลา	เรยีนรู ้
สถานการณ์จากมุมมองใหม่	 และท่ีส�าคัญเรียนรู้ให้มีความ 
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม	 การเรียนรู้จึงเป็นการท�างาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 (result-based	 learning)	 เรียนเพื่อ
ประกอบอาชีพมากกว่าหวังเพียงวุฒิการศึกษา1	 ด้วยกระแส
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็น้ี	“การศกึษา”	จงึเป็นเครือ่งมอื 
ที่ส�าคัญในการพัฒนาก�าลังคนให้มีคุณภาพ	 การสนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นประเด็นส�าคัญข้อหน่ึงท่ีก�าหนด
ในแผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560-2579	 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน2 

สังคมท่ีมีผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตจ�านวนมากจะเป็นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาได้รวดเร็วและก้าวกระโดด	 ก่อให้สังคมเกิดความ
มั่นคงและยั่งยืน
	 การเปลีย่นแปลงด้านสิง่แวดล้อมโลกท�าให้ประชาชน 
ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพเช่นกัน	 จากการเกิดโรคระบาด	
โรคอุบัติใหม่ที่รุนแรงและเพิ่มมากขึ้น	 การเกิดโรคเรื้อรังร่วม
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น	การระบาดของเชื้อไวรัส	โควิด-19	
ท่ีก�าลงัระบาดทัว่โลกในขณะน้ี	 ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อ 
สังคมทั่วโลกและประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด	 สังคมก้าวเข้า
สู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ	 พฤติกรรมของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไป	 เกิดวิถีชีวิตใหม่	 (New	 Normal)	 และ
จากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้	 ท�าให้มี
การพัฒนาการรักษา	 วิธีการวินิจฉัยโรคซับซ้อนและยุ่งยาก
เพิ่มขึ้น	 เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น	 
มีการปรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่าง 
ต่อเนื่อง	ดังนั้น	ระบบการบริการสาธารณสุขไทยจึงต้องการ
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บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	 มีทักษะเฉพาะ	 และมี 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต3	โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ทางการพยาบาล	 จ�าเป็นต้องมีความสามารถพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเน่ือง	 เพื่อก้าวทันกับศาสตร์ทางการพยาบาลที่มี
การพัฒนาตลอดเวลา	และเป้าหมายที่ส�าคัญ	คือ	ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ดังน้ัน	 การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีความ
ส�าคัญกับวิชาชีพพยาบาล4

	 การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (lifelong	 learning)	 เป็น 
กระบวนการท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	
การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต	(lifelong	learner)	จ�าเป็นต้อง
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (lifelong	 learning	 skills)	 
การจดัการศกึษาจงึจ�าเป็นต้องพฒันานักศึกษาให้เป็นผู้เรยีนรู้ 
ตลอดชีวิต	ปลูกฝังให้รักการเรียนรู้	สนุกกับการเรียนรู้	 เป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้	 และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต5,6	 จากการ
ศึกษาที่ผ่านมา	พบว่า	การเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในสภาพแวดล้อมที่บ้านและชุมชนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต	 ขาดกิจกรรมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้	 และยัง
พบว่าการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นกัน	 เนื่องจากสิ่งที่นักศึกษาเรียนรู้
ไม่สอดคล้องกับการน�าไปใช้ในชีวิตจริง	 นักศึกษาไม่มีอิสระ
ในการเลือกเรียนรู้ในส่ิงที่ต้องการเรียนรู้	 การสอนเน้นเพื่อ
ให้สอบผ่านมากกว่าการน�าความรู้ไปใช้จริง6	 การศึกษาของ 
Muliira,	 et	 al.7	 ศึกษาการประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้ 
ตลอดชวีติของพยาบาล:	 กรณีศกึษาโรงพยาบาลแห่งประเทศ 
ยูกานดา	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 อุปสรรคของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต	 ได้แก่	 ภาระงานดูแลผู้ป่วยจ�านวนมาก	 ขาดที่
ปรึกษา	 ขาดแหล่งค้นคว้าข้อมูล	 และขาดทักษะด้านการใช้ 
คอมพิวเตอร์	จากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่า	ส่วนใหญ่ 
เป็นการศึกษาลักษณะหรือองค์ประกอบของการเรียนรู ้
ตลอดชีวิตและพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะการเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต4,8-13	 การศึกษาสมรรถนะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาลยังมีน้อยมาก	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา 
สมรรถนะการเรยีนรูต้ลอดชวีติของนักศึกษาพยาบาล	 รวมถึง 
ศึกษาปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคต่อการพัฒนา	 เพื่อเป็น 
ข้อมูลในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาลต่อไป

ค�าถามการวิจัย
	 สมรรถนะการเรยีนรูต้ลอดชวีติของนักศึกษาพยาบาล 
อยู่ในระดับใด	 และปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคต่อการพัฒนา 

สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล	 คือ
อะไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่อศึกษาสมรรถนะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาล	 และเพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา
พยาบาล

รูปแบบการศึกษา
	 กรอบแนวคิดการวิจัย
	 การศึกษาครั้งน้ีใช้กรอบแนวคิดพื้นฐานท่ีก�าหนด
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตตามแนวคิด
ทักษะแห่งอนาคตใหม่เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	(21st 
century	skills)14	ร่วมกับการศกึษาจากการทบทวนวรรณกรรม 
อื่นร่วมด้วย
	 ในยุคศตวรรษท่ี	 21	ทุกคนต้องมีทักษะของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต	 พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต	มีความพร้อมในการรู้จักคิด	เรียนรู ้
ท�างาน	 แก้ปัญหา	 ส่ือสาร	 และร่วมมือท�างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ14	 องค์ประกอบหลกัเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 
21	 ประกอบด้วยทักษะหลักที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 1)	 ทักษะด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรม	 เป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้อง
เรียนรู้เพื่อสามารถก้าวทันโลก	2)	ทักษะด้านสารสนเทศ	สื่อ 
และเทคโนโลยี	 เป็นทักษะเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ	 สามารถ 
ประเมินความน่าเชื่อถือและน�าไปใช้อย่างสร้างสรรค์	ถูกต้อง 
ตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย	และ	3)	ทักษะด้านชีวิต 
และการท�างาน	ทกัษะด้านความยดืหยุน่และปรบัตัว	(flexibility 
and	adaptability)	การมีความยืดหยุ่น	รู้จักการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง	 และริเริ่มสิ่งใหม่	 เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
(self-directed	 learner)	 หลกัสูตรจึงมุง่ผลติบณัฑติพยาบาล 
ให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต	 จึงจัดการเรียนรู้ให้เกิด 
ผลลัพธ์ท่ีดีด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษาพยาบาล	 
ส�าหรับสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ในการศึกษาครั้งน้ี	
ประกอบด้วย5,8,14	 1)	 การแก้ปัญหา	 (Problem	 solving)	
แสดงออกถึงความสามารถในการคิดและตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏบิติั	 โดยใช้เหตุผลและสติในการแก้ไขปัญหาอย่าง 
รอบคอบแทนการใช้อารมณ์	เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายไปในทาง
ที่ถูกต้องและเหมาะสม	 2)	 สร้างนวัตกรรม	 (Innovation)	 
แสดงออกถึงความสามารถในการใช้กระบวนการทางความคิด 
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อย่างสร้างสรรค์	เพือ่ท�าให้เกิดสิง่ใหม่ๆ	และสามารถถ่ายทอด 
ความคดิออกมาในรปูแบบของความคิด	 วธิกีาร	 การกระท�า 
หรือสิ่งประดิษฐ์	 3)	 มีความร่วมมือและท�างานเป็นทีม 
(Collaboration	&	Teamwork)	แสดงออกถึงความสามารถ 
ในการท�างานร่วมกับบุคคลอื่น	 ทั้งในบทบาทผู้น�าและผู้ตาม 
โดยสามารถท�างานของตนได้อย่างสมบูรณ์	 4)	 การสื่อสาร	
(Communication)	 แสดงถึงความสามารถในการใช้ค�าพูด 
และภาษาท่าทางเพื่อแสดงความรู ้ สึกนึกคิดของตนได้ 
อย่างเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมและสถานการณ์	 5)	
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ	(Information	and	Technology)	
แสดงออกถึงความสามารถในการน�าเครื่องมือ	อุปกรณ์	และ 
เทคโนโลยดิีจทิลัท่ีมอียูใ่นปัจจบุนั	 มาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
ในการสื่อสาร	การเรียน	และการท�ากิจกรรม	6)	การสืบค้น	
(Seeking	information)	แสดงออกถึงความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ	 คัดเลือก	 และคัดกรองข้อมูล	 เพื่อ
น�ามาใช้ในการเรียนหรือท�างานกลุ่มหรือท�ากิจกรรม	 7)	
ความเชื่อและแรงจูงใจในการเรียนรู้	(Learning	believe	& 
Motivation)	ความคิดหรือการยอมรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีความส�าคัญ	 กระตุ้นหรือผลักดันให้เกิดฤติกรรมการเรียนรู้ 
อย่างต่อเน่ือง	 และ	 8)	 ความสามารถในวิธีการเรียนรู้	
(Competency	of	learning	how	to	learn	)	แสดงออกถึง 
ความต้องการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ที่ตนเองสนใจด้วย
วิธีการที่หลากหลาย	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอย่าง
สม�่าเสมอ	 ทั้งน้ี	 การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จ�าเป็นต้องมีระบบสนับสนุนการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ	 
อนัได้แก่	หลกัสตูรและการสอน	อาจารย์ผู้สอน	แหล่งสนับสนุน 
การเรียนรู้	และสภาพแวดล้อม

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิพรรณนา	(Descriptive 
research)	 โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาสมรรถนะการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต	 และวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาปัจจัยส่งเสริม
และอุปสรรคต่อการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ด�าเนินการ 
เก็บข้อมลูระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์	 ถึงเดือนพฤษภาคม	 2564 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	คือ	นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	1-4	ปีการศึกษา	2563	กลุ่มตัวอย่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	25	ของประชากรท้ังหมด15	คือไม่น้อยกว่า 
197	คน	จากนักศกึษาทุกคนทีส่มคัรใจเข้าร่วมวจิยั	การศกึษา 
ครั้งนี้	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	536	คน	กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา

ชั้นปีที่	 1	 จ�านวน	 182	 คน	 นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 จ�านวน	
131	คน	นักศึกษาชั้นปีที่	3	จ�านวน	101	คน	และนักศึกษา
ชั้นปีที่	 4	 จ�านวน	 122	 คน	 ส�าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ	
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	1-4	จ�านวน 
20	 คนหรือจนข้อมูลอิ่มตัว	 คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (key	
informant)	แบบลูกโซ่	(snowball	sampling	technique)	
การศึกษาครั้งนี้	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญมีจ�านวน	 23	 คน	 เป็น
นักศกึษาชัน้ปีที	่1	จ�านวน	5	คน	นักศกึษาชัน้ปีที	่2	จ�านวน	
5	คน	นักศึกษาชั้นปีที่	3	จ�านวน	6	คน	และนักศึกษาชั้นปีที่ 
4	จ�านวน	7	คน	
 จริยธรรมในการวิจัย
	 โครงการนี้	ผ่านการรับรองด้านจริยธรรม	จากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 สาขาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เมื่อวันที่	30	
พฤศจิกายน	2563	หนังสือรับรอง	PSU	IRB	2020	-	NL	
015	 และการวิจัยน้ีด�าเนินการโดยยึดหลักการพิทักษ์สิทธิ์ 
ของกลุ่มตัวอย่างทุกขั้นตอน	 ผู้วิจัยเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง	
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มงานวิชาการ	 งานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี	 ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
การวิจัยแก่นักศึกษาทุกชั้นปี	 เพื่อป้องกันมิให้คณะผู้วิจัยมี 
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม	 เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ประสานงานเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการวิจัย	 พร้อมทั้ง
ชี้แจงนักศึกษาสามารถสมัครใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม	 หรือ
สามารถถอนตัวจากการวิจัยโดยไม่มีผลกระทบต่อผลการ
เรียน	 นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมวิจัยตามแบบฟอร์ม
การยนิยอมเข้าร่วมโครงการ	โดยผ่านระบบ	Link	เข้า	LINE 
App	กลุ่มแต่ละชั้นปี	
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย
 1.	 แบบประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
ประกอบด้วย	ข้อมลูท่ัวไป	ได้แก่	เพศ	อาย	ุชัน้ปี	เกรดเฉลีย่	
รายได้ครอบครัวต่อเดือน	 เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อเดือน	
สิง่สนับสนุนการเรยีนรู	้ และแบบประเมนิสมรรถนะการเรยีนรู้ 
ตลอดชีวิต	 ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม	 
ประกอบด้วยทักษะ	8	ด้าน	จ�านวน	48	ข้อ	ได้แก่	1)	การแก้ 
ปัญหา	6	ข้อ	2)	สร้างนวัตกรรม	5	ข้อ	3)	มีความร่วมมือ 
และท�างานเป็นทีม	6	ข้อ	4)	การสื่อสาร	5	ข้อ	5)	เทคโนโลยี 
และสารสนเทศ	5	ข้อ	6)	การสืบค้น	3	ข้อ	7)	ความเชื่อ 
และแรงจูงใจในการเรียนรู้	 12	 ข้อ	 และ	 ข้อ	 8)	 ความ
สามารถในวิธีการเรียนรู้	 6	 ข้อ	 ลักษณะการตอบเป็น 
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แบบลิเคิร์ท	(Likert	rating	scale)	5	ระดับ	โดยมีค่าตั้งแต่	
1	(ไม่เลย)	ถึง	5	(มากที่สุด)	การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย	คือ	
0-1.66	หมายถึง	 มีสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับต�่า	
1.67-3.33	หมายถึง	มีสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับ
ปานกลาง	และ	3.34-5.00	มีสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระดับสูง
 2.	 แบบสัมภาษณ์ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคต่อ 
การพฒันาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	เป็นแนวค�าถามก่ึงโครงสร้าง 
ค�าถามปลายเปิด	 ส�าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (in-
depth	 interview)	 ประกอบด้วย	 ปัจจัยเกี่ยวกับรูปแบบ 
การจดัเรยีนการสอน	รปูแบบและวธิกีารสอนของอาจารย์	แหล่ง 
สนับสนุนการเรียนรู้	 ครอบครัวและเพื่อน	 กิจกรรมเสริม
หลักสูตร	 ตัวอย่างค�าถามเช่น	 นักศึกษาคิดว่าหลักสูตรได้
พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือไม่	 อย่างไร	
เป็นต้น	นอกจากน้ี	ยงัมอีปุกรณ์บนัทกึเสยีง	และสมดุจดบนัทกึ
 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. การหาค่าความตรงตามเน้ือหา	(content	validity) 
ผู้วิจัยด�าเนินการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของแบบ
ประเมินและแบบสัมภาษณ์	 โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	
3	ท่าน	 ได้แก่	 อาจารย์พยาบาลเชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ศึกษาพยาบาล	 จ�านวน	 2	 ท่าน	 และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 จ�านวน	 1	 ท่าน	 จาก
น้ันน�าผลการพิจารณาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายข้อได้ค่า	S-CVI/Ave	=	
0.97	 ส่วนแบบสัมภาษณ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านเห็นด้วย
กับแนวค�าถาม
 2. การหาค่าความเที่ยง	 (reliability)	 ผู้วิจัยน�า
แบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คุณวุฒิไปตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกับ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1-4	 รวมจ�านวน	 30	 คน	 เป็น 
กลุ ่มนักศึกษาคนละกลุ ่มกับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ ่มตัวอย่าง	
และน�ามาหาค่า	 Cronbach’s	 alpha	 coefficient	 ได้ค่า	
0.94	 ส�าหรับแบบสัมภาษณ์น�าไปทดลองใช้กับนักศึกษา	
จ�านวน	3	คน	เพื่อทดสอบความชัดเจนและความเข้าใจของ
ข้อค�าถาม
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เมื่อนักศึกษายินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย	 ผู้วิจัย
ด�าเนินการตามระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ประสานงานด�าเนินการจัดส่ง	 Link	 แบบประเมินถึงกลุ่ม
ตัวอย่าง	ผ่าน	LINE	App	กลุ่มแต่ละชั้นปี	โดยกลุ่มตัวอย่าง

สามารถท�าความเข้าใจเก่ียวกับแบบประเมินและตอบแบบ
ประเมินผ่านระบบ	Link	ใช้เวลาประมาณ	20	นาที
	 ผู้วิจัยด�าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	ดังนี้	ผู้วิจัย
พบอาจารย์ประจ�าชั้นปี	 แนะน�าตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ	 และขอให้อาจารย์ประจ�าชั้นปีเสนอ 
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 1	 คน	 จากน้ัน	 ผู้วิจัยสอบถาม 
ความสมัครใจเข้าร่วมให้ข้อมูล	 หากสมัครใจเข้าร่วมผู้วิจัย 
ด�าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 ตามแนวค�าถาม	 โดย 
ขออนุญาตจดบนัทึกและบนัทกึเสียง	ใช้เวลาประมาณ	30	นาท ี
เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ	 ผู้วิจัยขอให้เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมเป็น
ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคนต่อไป	 และด�าเนินการเช่นเดียวกันจน
ข้อมูลอิ่มตัว
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
	 วเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ	โดยใช้สถิติเชงิพรรณนา 
ก่อนวเิคราะห์น�าข้อมลูไปทดสอบการกระจาย	 ผลการทดสอบ 
การกระจายเป็นโค้งปกติ	 ส่วนการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	(content	analysis)	มีขั้นตอน	
ดังนี้	 1)	ตรวจสอบข้อมูล	2)	ตีความข้อมูลและให้รหัส	3)	
จัดหมวดหมู่ข้อมูล	 4)	 หาความสัมพันธ์เชื่อมโยง	 และ	 5)	
วิเคราะห์สรุปแก่นสาระส�าคัญ16

 ผลการวิจัย
	 ข้อมูลทั่วไป
	 กลุ่มตัวอย่าง	 536	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 
(ร้อยละ	91.80)	 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	 1	จ�านวน	182	คน 
(ร้อยละ	 33.90)	 นักศึกษาชั้นปีท่ี	 2	 จ�านวน	 131	 คน 
(ร้อยละ	24.40)	นักศึกษาชั้นปีที่	3	จ�านวน	101	คน	(ร้อยละ 
18.80)	และนักศึกษาชั้นปีที่	4	จ�านวน	122	คน	(ร้อยละ	
22.80)	อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง	19-22	ปี	(ร้อยละ	88.10) 
เกรดเฉลี่ยสะสมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง	3.01-3.50	(ร้อยละ	
49.60)	รองลงมามากกว่า	3.51	(ร้อยละ	41.90)	ส่วนใหญ่ 
มีรายได้ต่อเดือน	 2,000-4,000	 บาท	 (ร้อยละ	 45.30)	 
รองลงมามีรายได้ต่อเดือน	4,001-6,000	บาท	(ร้อยละ	36) 
สิง่สนับสนุนการเรยีนรูท่ี้กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ม	ี Smartphone, 
iPad/Tablet	และ	Computer	notebook	(ร้อยละ	45.10) 
รองลงมาม	ีSmartphone	และ	iPad/Tablet	(ร้อยละ	19.90) 
	 ระดับสมรรถนะการเรยีนรูต้ลอดชวีติของกลุม่ตัวอย่าง 
นักศึกษาพยาบาล
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 โดยภาพรวมสมรรถนะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนอยู่ในระดับสูง	
(M	=	4.1,	SD	=	.41)	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ด้านที่มี 
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ระดับสมรรถนะอยู่ในระดับสูงสุด	 ได้แก่	 ด้านความร่วมมือ
และการท�างานเป็นทีม	(M	=	4.4,	SD	=	.49)	รองลงมา	
ได้แก่	ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	(M	=	4.3,	SD	=	.52)	
ส่วนด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด	 ระดับสมรรถนะอยู่ใน
ระดับปานกลาง	ได้แก่	ด้านการสร้างนวัตกรรม	(M	=	3.2,	
SD	=	.74)	เมื่อพิจารณาระดับสมรรถนะแต่ละชั้นปี	พบว่า	
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ระดับสมรรถนะอยู่ในระดับ
สูงที่สุด	 ได้แก่	ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	(M	=	4.4,	
SD	=	 .50)	และด้านความร่วมมือและการท�างานเป็นทีม 
(M	=	4.4,	SD	=	.51)	ส่วนกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 
2	ถึง	4	ระดับสมรรถนะอยู่ในระดับสูงที่สุด	ได้แก่	ด้านความ
ร่วมมือและการท�างานเป็นทีม	(M	=	4.4,	SD	=	.52,	M	
=	4.3,	SD	=	.43	และ	M	=	4.4,	SD	=	.49	ตามล�าดับ)	 
ส่วนระดับสมรรถนะของกลุม่ตัวอย่างนักศึกษาชัน้ปีที	่1	ถึง	4 
ด้านท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด	 ระดับสมรรถนะอยู่ในระดับ
ปานกลาง	ได้แก่	ด้านการสร้างนวัตกรรม	(M	=	3.2,	SD	
=	.71,	M	=	3.31,	SD	=	.76,	M	=	3.4,	SD	=	.73	และ	
M	=	3.2,	SD	.78	ตามล�าดับ)	ดังตาราง	1
	 ด้านปัจจัยส ่งเสริมและอุปสรรคต่อการพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
พยาบาล
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ	ได้แก่	1)	การออกแบบการสอนของอาจารย์ 
ผู้สอน	2)	สภาพแวดล้อมการเรียนรู้	3)	ความกระตือรือร้น
และต้ังใจของนักศึกษา	 4)	 ก�าลังใจจากคนรอบข้าง	 5)	 
การเป็นแบบอย่างของอาจารย์ผู้สอน	6)	ความสามารถอ่าน
และเข้าใจภาษาอังกฤษ	และ	7)	พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างเป็นระบบ	 ส่วนอุปสรรคต่อการพัฒนา	 ได้แก่	 ความ
เหน่ือยล้าและการจัดการกับเวลา	 ดังมีรายละเอียดปัจจัย 
ส่งเสริม	ดังนี้
	 1.	 การออกแบบการสอนของอาจารย์ผู ้สอน	
ผลจากการศึกษา	พบว่า	การขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย	เป็น
วิธีการสอนที่พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากที่สุด	
รองลง	 คือ	 การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์	 และเรียนรู้กับ
เพื่อน	มีรายละเอียด	ดังนี้
	 	 1)	การขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย	กลุ่มตัวอย่าง
ทุกคนมีความคิดเห็นว่า	 การขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยเป็น 
รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู ้ตลอดชีวิต
มากที่สุด	 การได้เรียนรู้กับผู้ป่วยจริง	 ประกอบกับอาจารย์ 
ผู้สอนมักพูดย�้าเสมอว่า	 สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดในการดูแลผู้ป่วย	

คือ	“ความปลอดภัย”	ดังนั้น	เมื่อผู้เรียนฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย
จริง	 ท�าให้ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้	 ผลการศึกษา	
ยังพบว่า	 ขณะฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย	 อาจารย์ผู้สอนมักสอน
ให้ผู้เรียนสังเกตและสงสัย	 มักใช้ค�าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน
ต้องคิดและค้นหาค�าตอบเสมอจนผู้เรียนปฏิบัติตามจนเป็น
นิสัย	 เช่น	 “เอ๊ะ…ท�าไมผู้ป่วย…”	 “มี	 Evidence	 based	
อะไรมา	support”	เป็นต้น	ค�าถามเหล่านี้ท�าให้ผู้เรียนฝึกคิด 
และค้นคว้าตลอดเวลา	ดังตัวอย่างค�าพูด	

“การไป ward สถานการณ์จริง เราต้องเรียนรู้นะ 
เราจะท�าให้ผู ้ป ่วยเค ้าแย่ลงหรือดีขึ้นได ้ท�าให้เรา 
กระตุ้นตัวเอง ท�าให้เราต้องเรยีนรู ้ถ้าไม่เรยีนรู ้ไม่ได้” 
(code3-3)

“เวลาขึ้น ward อาจารย์ก็จะจี้ถามในส่ิงท่ีเราไม่เคย
เอ๊ะ หรือสงสัยเลย แต่อาจารย์จะถาม ถาม คือฝึกให้
เราสังเกต สงสัย เอ๊ะ เอ๊ะ ให้เรา เหมือนกับว่าเราติด

เป็นนิสัยไปแล้ว…” (code4-4) 

	 	 2)	 การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์	 พบว่า	 การ
ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์สามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอาจฝึกวิเคราะห์จากแบบฝึกหัด	 จากสถานการณ์
จ�าลองเสมอืนจรงิ	 หรอืจากโปรแกรม	 Simulation	 scenario	
online	 ท�าให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์	 การตัดสินใจ	 และ
ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ	 อีกทั้งยังท�าให้ความเครียดลดลง	 ลด
ความต่ืนเต้นและเพิ่มความมั่นใจก่อนฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย	
ดังตัวอย่างค�าพูด	

“…ตอนนี้ก็มี หุ่น SIM MOM หนูว่ามันดีมากเลย…
มันเสมือนจริงมากขึ้น ท�าให้เราเห็นการคลอดที่ชัด  
เห็นกลไก พอไปท�าคลอดจริงมันลดความต่ืนเต้น 
มันเหมือนกับที่เราเห็นมาก่อนเลย…” (code3-3) 

“…การเรียน sim ก่อนขึ้น ward ท�าให้เราได้เรียนโรค
มาก่อนบ้างแล้ว พอขึ้น ward เราก็พอมีพื้นฐานเรื่อง
นั้น” (code3-5)

	 	 3)	เรยีนรูกั้บเพือ่น	ผลการศกึษา	พบว่า	การเรยีน 
เป็นกลุ่มย่อย	 ท�าให้เรียนรู้การท�างานกับเพื่อน	 ฝึกการ 
ยอมรับซ่ึงกันและกัน	 ยังได้ประสบการณ์เรียนรู้จากเพื่อน	
ฝึกความรับผิดชอบงานของกลุ่ม	 เช่นเดียวกับการขึ้นฝึก 
ปฏบิติับนหอผู้ป่วย	 อาจารย์ผู้สอนมกัจดัให้ผู้เรยีนแลกเปลีย่น 
เรียนรู้การดูแลผู้ป่วย	 การที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
ท�างานกลุ่ม	 ศึกษากับเพื่อน	 ฝึกคิดและแก้ปัญหาจากงาน
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กลุม่น้ัน	 วธิกีารเหล่าน้ีช่วยพฒันาทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
ดังตัวอย่างค�าพูด

“…มอบหมายงานให้ท�างานกับเพื่อนเรียนรู ้วิธีคิด 
ของเพือ่นพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกัน…” (code4-4)

“…เราได้ศึกษาupdate ความรู้จากคนไข้ อาจารย์เปิด
กว้างให้ นักศึกษา มกีาร share ความรู ้มา debate กัน 
จากการที่เราไปค้นคว้า…” (code4-2)

 2.	สภาพแวดล้อมการเรยีนรู	้ผลการศกึษา	พบว่า 
สภาพแวดล้อมท่ีส�าคญัส่ิงแรก	คือ	การม	ีWi-Fi	ทีเ่สถียรและไว 
สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสะดวกตลอด	24	ชั่วโมง 
สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย	 internet	 ได้ตลอดเวลา	 และไม่
ต้องเสียเงินค่า	Wi-Fi	สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความ
น่าสนใจ	 สนุกที่จะเรียนรู้	 ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	 
การสืบค้น	ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กับส่ือการสอนออนไลน	์ 
ดังตัวอย่างค�าพูด

“…ส่วนใหญ่ก็ค้นทาง net ท�าให้เกิดความกระตือรือร้นให้
เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น…เราอยากรู้กว้างมากขึ้น…ถ้าเราใช้ 
internet อย่างถูกต้อง ก็จะเกิดประโยชน์” (code 1-2) 

	 นอกจากนี้	 การจัดอาคารเรียน	 ห้องเรียน	 หอพัก
นักศึกษาพยาบาลเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนเช่นเดียวกัน	 ผลการศึกษา	 พบว่า	
ขนาดของห้องเรียนที่เหมาะสม	 ไม่ใหญ่จนเกินไป	 จ�านวน 
ผู้เรียนจ�านวนที่พอเหมาะ	 การมีห้องเรียนใหญ่และจ�านวน
ผู้เรียนมากมีผลต่อความสนใจเรียนรู้	 โดยเฉพาะถ้าต้องนั่ง
เรียนช่วงกลางและหลังห้อง	 นอกจากน้ี	 หอพักนักศึกษา
พยาบาล	 ควรจัดให้มีห้องท�างานหรือห้องประชุมกลุ่มย่อย	
และห้องปฏิบัติการพยาบาลส�าหรับฝึกด้วยตนเอง	 ทั้งน้ี	 
การเรียนในห้องพักหอพักนักศึกษาพยาบาลไม่เหมาะสม	
ท�าให้ไม่ตั้งใจเรียน	ดังตัวอย่างค�าพูด

“…สิ่งแวดล้อมก็มีผลมาก…อย่างเรียน online ตอนน้ี  
สิง่แวดล้อมไม่โอเค เหมาะกับการนอนมากกว่า ท่ีหอมเีฉพาะ 
โต๊ะและเตียง ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะเรียนบนเตียง นอนดีกว่า 
…”(code 3-5)

 3.	ความกระตือรือร้นและต้ังใจของนักศึกษา		
การพัฒนาเป็นผู ้เรียนรู ้ตลอดชีวิตน้ันย่อมขึ้นกับตัวของ 
ผู้เรียนเอง	ผู้เรียนต้องเป็นผู้ใฝ่รู้	อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ชอบ
ตั้งค�าถามให้กับตัวเอง	 มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้	 เป็นคนไม่
หยุดนิ่ง	สนใจสิ่งแวดล้อม	ช่างสังเกต	กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง	
มีมุมมองกว้าง	สนุกกับการเรียนรู้	ดังตัวอย่างค�าพูด

“…การเรียนรู้สิ่งรอบตัวเราก็จ�าเป็น การเรียนรู้อื่นๆ ก็มีการ 
update ด้วย เช่น การ update เทคโนโลยี บางครั้งมีอะไร
ใหม่ๆ ขึ้นมา เราหยุดนิ่งไม่ได้ ถ้าเราไม่ค้นคว้าหาความรู้ 
เราก็จะเป็นคนด้อยโอกาสในการเรียนรู้” (code4-2)

 ผลการศึกษา	ยังพบว่า	ผู้เรียนตระหนักว่าพยาบาล 
ต้องท�างานกับชวีติคน	ต้องท�างานร่วมกับทมีสุขภาพ	พยาบาล 
จ�าเป็นต้องเรยีนรูต้ลอดเวลา	 ต้องพฒันาตนเอง	 เพือ่การดูแล 
ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ	ดังตัวอย่างค�าพูด

“…เราก็คอยเตือนตัวเอง ว่าท�างานกับชีวิตคน ต้องคอย
หาความรู้ อะไรที่ใหม่ๆ อะไรที่ดีที่สุดก็ต้องหามา เพื่อ  
ปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่เราเจอ…คอย update ความรู้ เอาความ
รู้ที่ดีที่สุดไปใช้ดูแลผู้ป่วย” (code4-4)

“…อนาคต เราต้องเป็น team lead เราต้องน�า PN หรือ 
ผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย…” (code4-5)

 4.	 ก�าลังใจจากคนรอบข้าง ก�าลังใจจากอาจารย์
ผู้สอน	เพื่อนและครอบครัวท�าให้เกิดพลังใจ	เสริมแรงใน 
การศึกษา	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ก�าลังใจจากอาจารย์ผู้สอน 
เป็นแรงเสริมท่ีผู้เรียนต้องการ	 ดังเช่น	 ค�าพูด	 น�้าเสียง	 
ค�าชม	 การแสดงออกถึงความเข้าใจวยัของผู้เรยีน	 นอกจากน้ี	 
ความไว้วางใจจากอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อผู้เรียนเป็นอีกก�าลังใจ 
ที่ท�าให้ผู ้เรียนเกิดพลังในการพยายามศึกษาอย่างเต็มท่ี	 
ดังตัวอย่างค�าพูด

“…ตัวอาจารย์ ก็จะมีผลมาก ...ถ้าอาจารย์ชม ก็รู้สึกว่าวันนี้
อาจารย์ชม เป็นแรงเสริม ท�าให้กลับไปอ่านอีก เพื่อที่จะให้
พรุ่งนี้อาจารย์ชมอีก...” (code3-5)

“…อาจารย์ที่เข้าใจในวัยของนักศึกษา ท�าให้เรารู้สึกสบาย 
free ตัวเอง อยากให้ห่วงเราอย่างห่างๆ ”(code4-2) 

 ส�าหรับก�าลังใจจากเพื่อนน้ัน	 การมีเพื่อนคอยพูด 
ให้ก�าลงัใจ	ให้การช่วยเหลอืเมือ่มปัีญหา	หรอืร่วมเรยีนด้วยกัน 
ช่วยให้เกิดแรงใจ	พลังต่อสู้	ไม่ท้อแท้	ส่วนครอบครัวเป็น
ก�าลังใจที่ส�าคัญเช่นกัน	 สร้างพลังให้ผู้เรียนอดทน	 ขยันและ
ตั้งใจเรียน	ดังตัวอย่างค�าพูด

“เพื่อนเป็นแรงสนับสนุนให้เรา เหมือนกับช่วยกันเรียนรู้
ด้วยกัน ช่วยกันเรียน ติวกัน มีข้อมูลใหม่มานะ เรามาพูด
คุยกันไหม” (code2-3)

“โทรไปก็ได้รับก�าลังใจ พ่อกับแม่โทรหา ถามว่า “เป็น
ไงบ้าง” เป็นค�าท่ีมีความหมายเยอะมาก ไม่ได้แล้วนะ  
เราต้องสู้...” (code1-3)
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	 5.	การเป็นแบบอย่างของอาจารย์ผู้สอน การที่
มีโอกาสได้เรียนรู้กับอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความสามารถที่หลาก
หลาย	ทั้งความรู้	ปฏิบัติพยาบาล	ใช้เทคโนโลยีสอนหนังสือ	
ให้อสิระแก่ผู้เรยีนในการเรยีนรู	้ อกีทัง้มบีคุลกิดี	 พดูจาไพเราะ 
ท�าให้ผู้เรียนประทับใจและกระตุ้นให้อยากเรียนรู้	 นอกจากนี้ 
การท่ีมีอาจารย์ผู้สอนจบการศึกษาจากต่างประเทศและพูด
ภาษาอังกฤษท�าให้ผู ้เรียนอยากเก่งภาษาอังกฤษเหมือน
อาจารย์ผู้สอน	ดังตัวอย่างค�าพูด

“…อาจารย์แต่ละท่านก็มีจุดเน้นแตกต่างกันท�าให้เรียนรู ้ 
มาก...รู ้สึกมีความสุข อาจารย์ปลูกฝังเราว่าต้องท�าอย่าง
มีสติ คิดว่าจะท�าอะไรต่อไป คิดเป็นขั้นตอน อยากท�าได้
เหมือนอาจารย์...” (code4-2)

“อาจารย์ท่ีจบต่างประเทศ กลับมาสอนเราก็จะ speak 
English ท�าให้เราอยากเก่งเหมือนกับอาจารย์…ท�าให้เรา
กระตุ้นตัวเอง ต้อง update อังกฤษบ้างนะ...” (code4-4)

	 6.	 ความสามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ	
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า	 ผู้เรียนที่มีความ
เข้าใจด้านภาษาอังกฤษจะสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น	 เนื่องจาก
การเรียนพยาบาลมักมีศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษ	 อีกทั้ง
การศึกษากับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ	 มักเป็นภาษา
อังกฤษ	การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์	 ต�ารา	หรือบทความ
วิจัยมักเป็นภาษาอังกฤษ	 ต้องมีทักษะการอ่าน	 นอกจากนี้	 
ผู้เรียนยังมีโอกาสดูแลผู้ป่วยต่างชาติ	ดังน้ัน	จ�าเป็นต้อง
เข้าใจภาษาอังกฤษ	ดังตัวอย่างค�าพูด

“…เรื่อง skill ภาษาอังกฤษก็มีส่วนส�าคัญ...อาจไม่ใช่เรื่อง 
paper อย่างเดียว อย่างเช่น หนูดูเรื่องการผ่าตัด มันก็เป็น
ภาษาอังกฤษ …” (code3-3)

“…การสื่อสารในการท�างานบางทีต้องเจอต่างชาติมา เราก็ 
ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษ การเรียนพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็น 
ภาษาอังกฤษ ศัพท์ก็เป็นภาษาอังกฤษ” (code1-2)

	 7.	พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ	
ผลการศกึษา	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างหน่ึงรายหน่ึงมคีวามคดิเหน็ 
ว่า	 การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น 
ควรพัฒนาอย่างเป็นระบบ	 โดยหลักสูตรก�าหนดเป้าหมาย 
และวิธีการพัฒนาอย่างชัดเจน	 ก�าหนดบทบาทและหน้าที่ 
ผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน	เช่น	อาจารย์ผู้สอน	เจ้าหน้าที่	ผู้เรียน 
เป็นต้น	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมวางแผนพัฒนา	ดังตัวอย่าง
ค�าพูด

“…ต้องช่วยกันพัฒนา…อาจารย์ก็ต้องเห็นความส�าคัญ…
บอกนักศึกษาตั้งแต่ปี 1 ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร…เราควร 
ต้ังเป้าหมายร่วมกนั งานป. ตร ีจะสนับสนุนส่วนไหน อาจารย์ 
สนับสนุนส่วนไหน มหาลัยส่วนไหน…มันต้องช่วยกันท้ัง

ระบบ” (code4-5)

	 	 ส่วนอุปสรรคต่อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต	 ได้แก่	 ความเหนื่อยล้า	 และการจัดการกับเวลา	 
มีรายละเอียด	ดังนี้
  1.	ความเหนื่อยล้า การเรียนพยาบาลค่อน
ข้างหนัก	โดยเฉพาะช่วงฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาล	ผู้เรียนต้อง
ศึกษาข้อมูลของผู้ป่วย	เตรียมวางแผนการพยาบาล	ค้นคว้า
เพื่อตอบค�าถามอาจารย์ผู้สอนหรือพี่พยาบาล	 ต้องตื่นตั้งแต่
เช้า	 ฝึกปฏิบัติทั้งวัน	 ท�าให้รู้สึกเหนื่อยล้า	 ไม่อยากค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม	 เช่นเดียวกับการเรียนทฤษฎี	 อาจารย์ 
ผู้สอนมักมอบหมายงานให้ศึกษาด้วยตนเองทั้งเป็นงานกลุ่ม
และเดี่ยว	 น�าเสนอและเขียนรายงานส่ง	 ท�าให้ผู้เรียนต้อง
ท�างานอย่างหนัก	ดังตัวอย่างค�าพูด

“…เหน่ือย เรียนมาท้ังวัน ก็ท�าให้ไม่อยากค้นคว้า” 
(code 4-6)

“…ถ้าเราไปเจอ case ยากมา แต่เรารู้สึกว่าหาเท่าไรก็หา 
ไม่เจอ เราก็รู้สึกเหน่ือยแล้ว ไม่อยากหา อยากพัก
ผ่อน…” (code 3-3)

  2.	 การจัดการกับเวลา ปัญหาการจัดการกับ 
เวลาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเช่นกัน	 ตารางเรียนที ่
ค่อนข้างแน่น	 การมอบหมายงานและก�าหนดส่งแต่ละวิชา 
มักเป็นช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	ท�าให้มีเวลาศึกษา 
ค้นคว้าไม่เต็มที่	 ช่วงที่มีการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19	 
ผู ้เรียนต้องขึ้นฝึกปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองท�าให้ไม่มีเวลาอ่าน
หนังสือเตรียมตัวขึ้นฝึกปฏิบัติ	ดังตัวอย่างค�าพูด	

“เรื่องงานกลุ่ม ทุกๆ วิชาอาจารย์ทุกท่านก็จะสั่งงาน 
กลุ่ม ซ่ึงเราต้องท�าตลอด มันคือการเรียนรู้แหละ  
แต่รู้สึกว่าบางช่วงอาจจะเยอะไป” (code 4-4)

“…เหมือนช่วงที่ฝึก เราต้องส่งงานทุกวัน และมันจะมี
ค�าถามท่ีเราต้องหาทุกวันเหมือนกัน เราก็มือใหม่เรา
ต้องใช้เวลาในการหาความรู้ใหม่ๆ…” (code 4-5)

“…เรยีนทฤษฎีไปพร้อมปฏบิติั การฝึกปฏบิติั เราก็มงีาน 

แล้วมาเรียนทฤษฎีอีก ท�าให้ไม่รู้จะแบ่งอย่างไรแล้ว 
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ทั้งเรียน ทั้งขึ้น ward งานก็เยอะ หนูก็กังวลจะแบ่ง

เวลาไม่ทันด้วย...งานก็ต้องส่ง สอบก็ต้องสอบ...” 

(code 3-5) 

	 การอภิปรายผลการวิจัย
	 ระดับสมรรถนะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของกลุ ่ม
ตัวอย่างชั้นปีที่	1-4	
	 ผลการศึกษา	พบว่า	การรับรู้สมรรถนะการเรียนรู้ 
ตลอดชวีติของกลุม่ตัวอย่างนักศึกษาชัน้ปีที	่1-4	โดยภาพรวม 
มีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับสูง	 (M	 =	 4.1,	 SD	 =	 .41) 
อีกทั้ง	 ผลการศึกษายังพบว่า	 สมรรถนะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตรายด้าน	 7	 จาก	 8	 ด้าน	 อยู่ในระดับสูงเช่นกัน	 ทั้งนี้	
เน่ืองจาก	 กลุม่ตัวอย่างเรยีนรูเ้น้ือหาความรูแ้ละประสบการณ์
ตามโครงสร้างหลักสูตร	 ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที ่
หลากหลาย	 นอกจากน้ี	 ยังได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์	 
ใช้โปรแกรมต่างๆ	 เรียนรู้ด้วยตนเอง	 เรียนรู้ร่วมกับเพื่อน	
กระบวนการเรยีนรูเ้หล่าน้ีเป็นการจัดการเรยีนรูเ้ชงิรกุ	 ซ่ึงเน้น 
กระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา	 ถือว่าเป็นการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน	 ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 
วิธีการเรียนด้วยตนเอง	 (learning	 how	 to	 learn)17  
อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาทั้งทักษะทางปัญญาและทักษะทาง
สังคมท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต18	 ดังนั้น	 กลุ่ม
ตัวอย่างจึงประเมินสมรรถนะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตอยู ่ใน
ระดับสงู	รวมท้ังประเมนิรายด้าน	7	จาก	8	ด้าน	อยูใ่นระดับสงู 
เช่นกัน	 อย่างไรก็ตาม	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ด้านการสร้าง
นวัตกรรม	 มีค่าคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง	 สอดคล้องกับ 
หลายการศึกษามักพบว่าทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลมีค่าคะแนนระดับปานกลาง
ถึงต�่า19-21	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	การจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่เน้น
การค้นหาวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ใช้บริการและชุมชน	
โดยน�าผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์
ใช้แก้ปัญหาสุขภาพมากกว่าฝึกการสร้างนวัตกรรมทาง 
การพยาบาล	 โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ทางการวิจัย	
จึงท�าให้นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีประเมินสมรรถนะด้านน้ี
อยู่ในระดับปานกลาง	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าผลการศึกษา
พบว่า	 สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านความสามารถใน
วิธีการเรียนรู้	 ด้านการแก้ปัญหา	 และด้านการสื่อสารอยู่ใน
ระดับสูง	แต่เป็นคะแนนระดับสูงค่อนข้างต�่า	(M	=	3.8,	SD	
=	.61,	M	=	3.9,	SD	=	.44	และ	M	=	3.9,	SD	=	.60	
ตามล�าดับ)	 ดังน้ันหลักสูตรจึงควรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ
ทั้งสามด้านน้ีควบคู่ไปด้วย	 เน่ืองจากการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม	ผู้เรียนจ�าเป็นต้องมีความรู้	 
ใฝ่เรยีนรูต้ลอดเวลา	สามารถเรยีนรูด้้วยตนเอง	ท�างานเป็นทีม 
ติดต่อส่ือสาร	 ใช้เทคโนโลยีส่ือสาร	 ผู้เรียนยังต้องเป็นผู้ม ี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้	 สนุกกับการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ	ที่ท้าทาย	จึงท�าให้เกิดสมรรถนะด้านการ 
สร้างสรรค์และนวัตกรรม	ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้5

	 ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
	 ผลการศึกษา	พบว่า	การออกแบบการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตมากที่สุด	 ผลการศึกษายังพบว่า	 การเรียน
รู้โดยวิธีการขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย	การฝึกวิเคราะห์	และ
การเรียนรู้กับเพื่อนเป็นสามวิธีการที่พัฒนาสมรรถนะการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิตมากที่สุด	 ทั้งน้ี	 เน่ืองจากการออกแบบ 
รูปแบบกิจกรรมการสอนเหล่าน้ี	 จัดเป็นการเรียนรู้เชิงรุก	 
ซ่ึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน17	และเป็นการเรียนรู้จากสภาพ 
ความเป็นจริง	 (authentic	 learning)	 ท�าให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์	 สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง	 ปัญหาที่เกิดขึ้น 
จริง	 มีอิสระในการเลือกศึกษาที่ผู้เรียนสนใจ	 ฝึกการสื่อสาร	 
การเรียนรู ้ร่วมกันและการยอมรับซ่ึงกันและกันการศึกษา 
ด้วยตนเอง	 การใช้เทคโนโลยี	 รวมถึงการพัฒนาด้าน 
จรยิธรรม5	 ซ่ึงเป็นทกัษะจ�าเป็นต่อการเป็นผู้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 
	 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีระบบ	Wi-Fi	ที่เข้าถึง 
ได้ง่าย	เสถียร	และ	Free	Wi-Fi	เป็นปัจจัยส่งเสริมที่ส�าคัญ 
เช่นกัน	ท้ังน้ี	เน่ืองจาก	ผู้เรยีนยคุเจเนอเรชัน่แซด	(generation 
Z)	 มักชอบใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 อยู่ตลอด 
เวลา	ใช้สมาร์ทโฟน	สือ่สาร22	ประกอบกับยคุศตวรรษที	่21	น้ี 
ถือเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายด้านเป็น 
อย่างมาก	 ด้านสุขภาพของคนในสังคม	 ลักษณะผู้เรียน
เปลี่ยนแปลงจากเดิม	 การเข้าถึงความรู ้และเทคโนโลยี	
การจัดการเรียนการสอนจ�าเป็นต้องมีการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์	 และจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
มีมาตรการเว้นระยะห่าง	 (social	 distance)	ท�าให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการสอนผ่านระบบออนไลน์อย่างมาก23	 ดังนั้น 
ระบบ	 Wi-Fi	 จึงมีความส�าคัญ	 สามารถท�าให้เทคโนโลยี
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้แก่ผู้เรียน	อย่างเท่าเทียม	นอกจากนี้	 
การมสีภาพแวดล้อมด้านจติวทิยาทีดี่	 ได้แก่	 ก�าลงัใจจากคน
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รอบข้างและการเป็นแบบอย่างของอาจารย์ผู้สอน	 เนื่องจาก	
การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างอาจารย์ผู้สอน	 เพื่อน	 และ
ครอบครัว	ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้	ใฝ่เรียนรู้	มี
ก�าลังใจ	 เกิดความสุขและสนุกในการเรียนรู้	 อาจารย์ผู้สอน
ที่เป็นต้นแบบของพฤติกรรมท่ีเป็นท่ีการยอมรับและเข้าใจ
ความแตกต่างของผู้เรียน	 สามารถใช้เทคโนโลยีออกแบบ
การสอนนั้น	สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้5

	 ปัจจยัด้านตัวผู้เรยีน	 เป็นอกีปัจจยัทีส่่งเสรมิสมรรถนะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	ผลการศึกษาพบว่า	ความกระตือรือร้น
และต้ังใจของผู้เรียน	 ความสามารถอ่านและเข้าใจภาษา
อังกฤษ	 มีความส�าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต	 สามารถเปลี่ยนแปลงภายในตัวผู้เรียนให้เป็น 
ผู้เรยีนรูต้ลอดชวีติ	สอดคล้องการศกึษาของ	Armpen,	et	al.24 

พบว่า	 นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนรู้	 ใฝ่รู้กระตือ 
รือร้น	มีความรับผิดชอบ	พึ่งตนเองในการค้นหาความรู้	รู้จัก
การสืบเสาะ	 แสวงหาความรู้	 มีทักษะในการท�างานร่วมกับ 
ผู้อื่น	 มีความคิดอย่างเป็นระบบ	 และสามารถใช้ภาษาสากล
ได้อย่างดี	จะตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	
	 อย่างไรก็ตาม	 ผลการศึกษายังพบว่า	 อุปสรรคต่อ
การพัฒนา	 ได้แก่	 ความเหน่ือยล้าและการจัดการกับเวลา	
ทั้งนี้	 เนื่องจาก	 การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเป็นการเรียนรู้
เชิงรุกที่มีกิจกรรมหลากหลาย	 เน้นการค้นคว้าสืบค้นข้อมูล
และการศึกษาด้วยตนเอง	 อีกทั้งยังมีการมอบหมายงานเป็น 
กลุ่ม	 ผู้เรียนต้องใช้เวลานานในการศึกษา	 จากปัญหา 
การอ่านและเขียน	การเรียนผ่านระบบออนไลน์	หรือมีภาระ
งานมาก	ประกอบกับผู้เรียนมีปัญหาจัดการกับเวลา	พักผ่อน
ไม่เพียงพอ	 จึงท�าให้เกิดความเหนื่อยล้า	 ส่งผลให้เกิดความ
ท้อแท้	ไม่มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้
 ข้อจ�ากัดของการศึกษา
	 การศกึษาครัง้น้ี	 เป็นการประเมนิตนเองของนักศกึษา 
พยาบาล	ปีการศึกษา	 2563	 จึงอาจมีข้อจ�ากัดในการน�าผล
การวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในเวลาต่อมา	 เนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงในยคุปัจจบุนัเกิดขึน้เรว็มาก	รวมท้ังการศึกษาน้ี 
ศกึษาเฉพาะนักศกึษาพยาบาลในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
เท่าน้ัน	 จึงอาจเป็นข้อจ�ากัดในการเป็นตัวแทนต่อนักศึกษา
ในสถาบันอื่นๆ	ที่มีบริบทต่างๆ	แตกต่างกัน
 สรุป
	 สมรรถนะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของนักศึกษา
พยาบาลโดยภาพรวมอยูใ่นระดับสงู	ทัง้น้ี	สมรรถนะรายด้าน 
ได้แก่	 ด้านความร่วมมอืและการท�างานเป็นทมี	 ด้านเทคโนโลย ี

และสารสนเทศ	 ด้านการสืบค้นข้อมูล	 ด้านความเชื่อและ 
แรงจูงใจในการเรียนรู้	 ด้านการแก้ปัญหา	 ด้านการสื่อสาร	
และด้านความสามารถในวิธีการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง	เช่นกัน 
ส่วนสมรรถนะด้านสร้างนวัตกรรมอยู ่ในระดับปานกลาง		
ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา	 ได้แก่	 
การออกแบบการสอนของอาจารย์ผู้สอน	สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้	 ความกระตือรือร้นและตั้งใจของผู้เรียน	 ก�าลังใจจาก
คนรอบข้าง	การเป็นแบบอย่างของอาจารย์ผู้สอน	ความ
สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ	 และพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ	ส่วนอุปสรรคต่อการพัฒนา	ได้แก่	
ความเหนื่อยล้าและการจัดการกับเวลา
 ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้
	 1.	หลักสูตรควรเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
สร้างนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น	 ควบคู่กับการพัฒนาด้านความ
สามารถในวิธีการเรียนรู้	 ด้านการแก้ปัญหา	 และด้านการ
สื่อสารเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
สร้างนวัตกรรม
	 2.	การจัดการเรียนการสอนควรเน้นถึงความส�าคัญ
ของการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
พยาบาล	 ปลูกฝั่งให้นักศึกษาพยาบาลเป็นพยาบาลที่มุ่งมั่น
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	 3.	หลกัสตูรน�าผลการวจิยัเป็นแนวทางพฒันากิจกรรม 
การเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
พยาบาลแต่ละชั้นปี	 และประเมินผลลัพธ์ที่คาดหวังเพื่อ 
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ

การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
	 ทีมผู้วิจัยทุกคนมีส่วนร่วมในการเขียนบทความวิจัยทุกคน	
ล�าดับที่	1-5	มีส่วนร่วมคนละร้อยละ	20	

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
	 งานวิจัยนี้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

แหล่งทุนสนับสนุน
	 ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร์ 
ปีงบประมาณ	2563
 
กิตติกรรมประกาศ
	 ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมวิจัยทุกท่านที่มีส่วนร่วมโครงการวิจัย
นี้จนส�าเร็จได้ด้วยดี
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