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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของหลักสูตรแฝงที่มีต่อคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียปีการศึกษา 2558 จำนวน 36 คน โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนโรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลอุบลรัตน์ โรงพยาบาลซำสูง และ
โรงพยาบาลขอนแก่น 18 คน และกลุ่มควบคุมเป็นนักศึกษาที่ไม่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนจำนวน 18 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
สุ่มแบบง่าย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แนวทางในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแฝง แบบประเมินคุณลักษณะนักศึกษา
พยาบาลชุมชนที่ พึงประสงค์ และแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ในภาพรวมทั้ง 5
ด้าน ได้แก่ ด้านจิตอาสา ด้านความอดทน ด้านการสื่อสารสัมพันธ์และการทำงานกับผู้อื่นและชุมชน ด้านการใส่ใจดูแล และ
ด้านผู้นำ อยู่ในระดับเดียวกันคือระดับดี (𝑥𝑥 = 4.44, S.D.= 0.46 และ 𝑥𝑥 = 3.82, S.D.= 0.65)
2. กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการประเมินโดยตนเอง มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึง
ประสงค์ อยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับดี มี 4 ด้าน คือ ด้านจิตอาสา ด้านความอดทน ด้านการใส่ใจดูแล และด้านผู้นำ ส่วน
ด้านการสื่อสารสัมพันธ์และการทำงานกับผู้อื่นและชุมชน กลุ่มทดลองอยู่ในระดับดีมาก และกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับดี ผลการ
ประเมินโดยเพื่อนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนทีพ่ ึงประสงค์ทุกรายด้านอยู่ในระดับดีมาก และกลุ่ม
ควบคุมอยู่ในระดับดี
3. กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการประเมินโดยอาจารย์ ค่าเฉลี่ยคุณ ลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึง
ประสงค์ อยู่ในระดับเดียวกันคือระดับดี มี 2 ด้าน คือ ด้านความอดทน และด้านการสื่อสารสัมพันธ์ และการทำงานกับผู้อื่น
และชุมชน ส่วนด้านจิตอาสา ด้านการใส่ใจดูแล และด้านผู้นำกลุ่มทดลองอยู่ในระดับดี ส่วนกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง
4. กลุ่มทดลองค่าเฉลี่ยคุณ ลักษณะนัก ศึก ษาพยาบาลชุม ชนที่พ ึงประสงค์ส ูงกว่ากลุ่ม ควบคุม ที่ระดับ นัย สำคัญ
ทางสถิติ 0.000 และกลุ่มทดลองเรียนรู้จากหลักสูตรแฝงในด้าน:1) การสื่อสารสัมพันธ์กับผู้อื่น 2) การเป็นผู้นำ 3) จิตอาสา
4) ความขยันอดทน 5) ความเมตตากรุณา 6) ความรับผิดชอบ 7) การคิดวิเคราะห์ 8) ความสุขอย่างพอเพียง 9) แรงบันดาล
ใจในการกลับไปทำงานที่บ้านเกิด
คำสำคัญ : หลักสูตรแฝง , คุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์
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Abstract
The objective of this research was to study effects of hidden curriculum towards desirable
characteristics of community nursing students. Samples were 36 nursing students from faculty of nursing,
College of Asian Scholars in academic year 2015. Samples were divided into an experimental group in the
amount 18 from community funded nursing students of Nampong Hospital, Ubolratana Hospital, Sumsung
Hospital and Khon Kaen Hospital and a control group in the amount of 18 non-community funded nursing
students. Simple random sampling method was used to select samples in control group. Research’s tools
consisted of hidden curriculum and learning instruction guideline, assessment form of desirable
characteristics of community nursing students and personal learning record. The analysis of data used
percentage, mean, standard deviation, t-test and content analysis.
Results of the study
1. Desirable characteristics of community nursing students in the experimental group and the
control group classified in all dimensions including public mind, patience, communication and community
working skills, caring and leadership, were at the good level of both groups (𝑥𝑥 = 4.44, S.D.= 0.46 และ 𝑥𝑥 =
3.82, S.D.= 0.65)
2. Desirable characteristics of community nursing students of the experimental group and the
control group of self assessment classified in 4 dimensions including public mind, patience, caring and
leadership, were in good level of both groups. For the dimensions of communication and community
working skills were excellence in the experimental group and in good level at the control group.
Desirable characteristics of community nursing students of the experimental group and
the control group of peer assessment in all dimensions the experimental group at the excellence level
and the control group was at the good level.
3. Desirable characteristics of community nursing students of the experimental group and the
control group of instructor assessment classified in 2 dimensions including patience, communication and
community working skills were at the good level of both groups. For the dimensions of public mind, caring
and leadership the experimental group was at the good level and the control group is moderate level.
4. Significance (P> 0.000) difference was demonstrated, the experimental group had higher
mean score on desirable characteristics of community nursing students than the control group.
Lesson to learned on the hidden curriculum of the experimental group as followings : 1)
communication and interpersonal relationship 2) leadership 3) public mind 4) diligent and patience 5)
compassion and mercy 6) responsibility 7) critical thinking 8) sufficiency happiness 9) inspiration for going
back to work in their hometown.
Keywords: Hidden curriculum, desirable characteristics of community nursing students
*This research was supported by Thai Health Promotion Foundation (Thai Health) under the district health
networking development plan for developing community health system with livable Khon Kaen of the
world in the year 2016.
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บทนำ
วิท ยาลัย บัณ ฑิต เอเซีย ได้ร ่ว มมือ ในการผลิต
พยาบาลชุมชนของชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในชุมชน ดำเนินการตั้งแต่ปี
การศึก ษา 2552 เป็น ต้น มาจนถึงปัจ จุบ ัน ภายใต้ป รัช ญา
ทางการศึก ษาของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ก ระแส
ชนะวงศ์คือ “การศึกษาในชนบทคืออนาคตประเทศไทย”
และแนวคิด สามเหล ี่ย มการผล ิต พยาบาล ชุม ชนของ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี คือการผลิตพยาบาล
ชุมชนแบบสามประสานประกอบด้วยชุมชน โรงพยาบาล
ชุม ชน และสถาบัน การศึก ษาพยาบาล (ประเวศ วะสี,
2551) เพื่อแก้ไขการขาดแคลนพยาบาลในชุมชน ซึ่งปัญหา
นี้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานได้ระดม
ความคิดในการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนและมีข้อเสนอว่า
ควรมีพ ยาบาลชุม ชนประจำหมู่บ ้านโดยให้ค นในชุม ชนมี
โอกาสเข้ามาเรียนพยาบาลแล้วกลับคืนถิ่นดูแลชุมชนของ
ตนเอง พยาบาลชุมชนควรมีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้ม
แย้ม แจ่ม ใส พูด จาไพเราะกล ้า คิด ขยัน อดทน เป็น ผู้
ประสานงาน ดูแลและให้กำลังใจครอบครัวเพื่อทำให้ชุมชน
มีช ีว ิต ที่ด ี (ทานทิพ ย์ ธำรงวรางกูร ,2559) แนวคิด นี้
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาที่พ บว่า จำนวน และความ
ครอบคลุมของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพมีผลโดยตรงกับ
ผลลัพ ธ์ท างด้า นสุข ภาพ (Anand S, Barnighausen อ้างถึง
ในภิเศก ลุมพิกานนท์และวณิชา ชื่นกองแก้ว, 2558)
จากการวิจัยติดตามนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชน
และนักศึกษาที่ไม่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนภายใต้โครงการนี้
เมื่อปีพ.ศ.2556 ได้พบประเด็นการมองภาพชีวิตอนาคตที่
น่า สนใจคือ นัก ศึก ษาทุน พยาบาลชุม ชนจะทำงานเพื่อ
ชุมชนและสังคม การกลับไปบ้านเกิด ทำงานในโรงพยาบาล
เจ้าของทุน ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น
แบบอย่า งที่ด ีข องประชาชนส่ว นนัก ศึก ษาที่ไม่ส ังกัด ทุน
พยาบาลชุม ชนจะทำงานเพื่อ สร้า งรายได้ใ ห้ม ั่น คง มี
ทรัพย์สินให้ชีวิตสุขสบายก่อนที่จะกลับไปอยูก่ ับครอบครัว
และทำงานใกล้บ ้า น (เสาวล ัก ษณ์ แย้ม ตรี, กัล ยา ปัง
ประเสริฐ และศรีลำยอง สังข์ศิริ, 2556) ความแตกต่างของ
ภาพชีวิตอนาคตนี้ได้สะท้อนถึงรูป แบบและกระบวนการ
ผลิตพยาบาลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยผ่านบุคคล
กิจกรรม และอุดมการณ์ ที่แตกต่างกันที่ได้ถูกบ่มเพาะจาก
แหล่งเรียนรู้ที่ไปสัมผัส การติดตามของเจ้าของทุน ที่สำคัญ
คือได้ซึมซับตัวอย่างที่ดีของคนทำงานในพื้นที่และเรียนรู้กับ
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ชุมชนทำให้เกิดการบ่มเพาะอุดมการณ์ชีวิตผลการศึกษา
สอดคล้องกับ การศึกษาของ วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ (2547)
ที่ศ ึก ษาพบว่า หลัก สูต รแฝงมีผ ลทางตรงต่อ คุณ ลัก ษณะ
วิช าชีพ มากที่ส ุด ในด้า นการรู้จ ัก ตนเอง การเป็น ผู้น ำ
ทัศ นคติต ่อ อาจารย์แ ล ะวิช าชีพ และยัง สอดคล้อ งกับ
การศึก ษาของวีระพล จัน ทร์ด ีย ิ่ง และณัฐ พร จัน ทร์ด ีย ิ่ง
(2556) ที่ทำการศึกษากับนักศึกษาแพทย์ พบว่าการพัฒนา
ความเป็น วิช าชีพ ในนัก ศึก ษาแพทย์เกี่ย วข้อ งกับ หลาย
ปัจจัยตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษา
วิธ ีก ารสอน วิธ ีก ารเรีย นรู้ วิธ ีก ารประเมิน ผล และที่
สำคัญคืออิทธิพลของบทบาทต้นแบบเป็นเครื่องมือการสอน
ที่มีประสิทธิภาพต่อการก่อรูปลักษณะวิชาชีพ
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นได้สะท้อน
ภาพชีวิตอนาคตของนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชน และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
การคัดเลือก การให้นักศึกษาได้ฝึกงานในโรงพยาบาลและ
ชุม ชนของตนเอง การติด ตามนัก ศึก ษาโดยเจ้า ของทุน
ร่ว มกับ วิท ยาล ัย ฯ ที่ส ำคัญ ได้เ ห็น ความเกี่ย วข้อ งของ
หลักสูตรแฝงที่ไม่เป็นทางการนี้ที่นักศึกษาได้เรียนรู้โดยผ่าน
การสัม ผัส บ ุค คล ท ี่เ ป ็น แบ บ อย่า ง บ ท บ าท วิช าชีพ
บรรยากาศการทำงาน ซึ่ง เป็น ปัจ จัย ในการบ่ม เพาะ
อุดมการณ์ ในการทำงานกับชุมชน แต่ผลการศึกษาเรื่องนี้
ยังมีน้อยและยังไม่มีข้อสรุปยืนยันแน่ชัด เพื่อเป็นการพิสูจน์
การสรุปผลให้แน่ชัดและการขยายผลการศึกษา ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาหลักสูตรแฝง และการเรียนรู้จากหลักสูตร
แฝงในการพัฒ นาคุณ ลักษณะพยาบาลชุมชนตามที่ชุมชน
คาดหวัง ว่า จะเป็น อย่า งไรบ้า ง มีเงื่อ นไขและข้อ จำกัด
หรือ ไม่ เพื่อ เป็น แนวทางในการพัฒ นาระบบการผลิต
พยาบาลชุม ชน โดยชุม ชนเพื่อ ชุม ชนให้ไ ด้บ ัณ ฑิต ที่ม ี
คุณลักษณะตามที่ชุมชนต้องการตามสภาพจริง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาคุณ ลัก ษณะนัก ศึก ษาพยาบาล
ชุม ชนที่พ ึงประสงค์ข องนัก ศึก ษาทุน พยาบาลชุม ชนที่ใช้
หลักสูตรแฝงและนักศึกษาที่ไม่ใช้หลักสูตรแฝง
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บคุณ ลัก ษณะนัก ศึก ษาทุน
พยาบาลชุม ชนที่พ ึง ประสงค์ข องนัก ศึก ษาทุน พยาบาล
ชุมชนที่ใช้หลักสูตรแฝง และนักศึกษาที่ไม่ใช้หลักสูตรแฝง
3. เพื่อ ศึก ษาการเรีย นรู้ข องนัก ศึก ษาทุน
พยาบาลชุมชนที่ใช้หลักสูตรแฝง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
หลักสูตรแฝง
นักศึกษา
¥ เข้าประชุมในการติดตามนักศึกษาโดยโรงพยาบาลเจ้าของทุน
ทุกเดือน
¥ เรียนรู้จากบุคคลที่เป็นแบบอย่าง
¥ กิจกรรมอาสาในโรงพยาบาลและชุมชน.
¥ บันทึกการเรียนรู้การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลักสูตรแฝง
อาจารย์
¥ ร่วมประชุมติดตามนักศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าของทุน
¥ เรียนรู้โดยผ่านการทำงานร่วมกัน
¥ สะท้อนการเรียนรู้และประเมินคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาล
ชุมชนที่พึงประสงค์

สมมุติฐานการวิจัย
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่
พึงประสงค์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ตัว แปรต้น ได้แ ก่ห ลัก สูต รแฝง ตัว แปรตาม
ได้แก่คุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษา
ที่กำลังศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีการศึกษา 2558
วิธีดำเนินการวิจัย
ก ารว ิจ ัย ค รั้ง น ี้เ ป ็น ก ารว ิจ ัย ก ึ่ง ท ด ล อ ง
(Quasi Experiment) แบบThe Posttest-Only Design
with Nonequivalent Group กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่มคือ
กล ุ่ม นัก ศึก ษาทุน พยาบาล ชุม ชนซึ่ง เป็น กล ุ่ม ทดล อง
(Experimental Group) 18 คนและกลุ่ม นัก ศึก ษาที่ไ ม่
สัง กัด ทุน พยาบาลชุม ชนซึ่ง เป็น กลุ่ม ควบคุม (Control
Group) จำนวน 18 คน

คุณลักษณะนักศึกษา
พยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์
ของชุมชน
¥
¥
¥

¥
¥

จิตอาสา
ความอดทน
การสื่อสารสัมพันธ์และ
การทำงานกับผู้อื่นและ
ชุมชน
ความใส่ใจดูแล
ผู้นำ

ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษา คือ นัก ศึก ษา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จำนวน 273
คน
กลุ่ม ตัว อย่างที่ใช้ในการวิจ ัย มีจ ำนวน 36
คน เป็น นัก ศึก ษาในปีก ารศึก ษา 2558 โดยแบ่ง เป็น 2
กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชน
จำนวน 18 คน และกลุ่ม ควบคุม ซึ่ง เป็น นัก ศึก ษาที่ไม่
สัง กัด ทุน พยาบาลชุม ชนจำนวน18 คน กลุ่ม ตัว อย่า งที่
ไม่ใช่น ัก ศึก ษาทุน พยาบาลชุม ชนได้จากการสุ่ม ตัวอย่าง
แบบง่า ย (Simple Random Sampling) จากนัก ศึก ษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2-4 โดยให้มีจำนวนนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีมีจำนวนเท่ากับนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แนวทางการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแฝง
2. แบบประเมิน คุณ ล ัก ษณะนัก ศึก ษา
พยาบาลชุม ชนที่พ ึง ประสงค์ เป็น ข้อ คำถามปลายปิด
จำนวน 25 ข้อ มี 5 ด้า นคือ จิต อาสา ด้า นความอดทน
ด้านการสื่อสารสัมพัน ธ์และการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น และ
ชุมชน ด้านความใส่ใจดูแล และด้านผู้นำ
3. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา
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การดำเนิน การเรีย นการสอนหลัก สูต รแฝง
และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนิน การเรีย นการสอนโดยใช้แ นว
ทางการจัด การเรีย นรู้ห ลัก สูต รแฝง เก็บ รวบรวมข้อ มูล
นัก ศึก ษาทั้ง สองกลุ่ม โดยใช้แ บบประเมิน คุณ ลัก ษณะ
นัก ศึกษาพยาบาลชุม ชนที่พ ึงประสงค์ และแบบบัน ทึก
การเรียนรู้ของนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ร้อยละ
2. วิเคราะห์ค ุณ ลัก ษณะนัก ศึก ษาพยาบาล
ชุมชนที่พึงประสงค์ของนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชนที่ใช้
หลักสูตรแฝงและนักศึกษาที่ไม่สังกัดทุนพยาบาลชุมชนที่
ไม่ใ ช้ห ล ัก สูต รแฝงโดยใช้ค ่า เฉล ี่ย แล ะส่ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน
3. วิเ คราะห ์ค วามแตกต่า งของค่า เฉล ี่ย
คุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พงึ ประสงค์ระหว่าง
นัก ศึก ษาทุน พยาบาลชุม ชน กับ นัก ศึก ษาที่ไม่ส ังกัด ทุน
พยาบาลชุมชน โดยใช้ t-test
4 วิเ คราะห์ก ารเรีย นรู้ข องนัก ศึก ษ าทุน
พยาบาลชุมชนที่ใช้หลักสูตรแฝง โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย
1. กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มีค ่า เฉลี่ย
คุณ ลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่ พึงประสงค์ใน
ภาพรวมทั้ง 5 ด้านได้แก่ด้านจิตอาสา ด้านความอดทน
ด้านการสื่อสารสัมพันธ์และการทำงานกับผู้อื่นและชุมชน

ด้านการใส่ใจดูแล และด้านผู้นำอยู่ในระดับเดียวกัน คือ
ระดับ ดี (𝑥𝑥 = 4.44, S.D.= 0.46 และ 𝑥𝑥 = 3.82, S.D.=
0.65)
2. กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ประเมิน โดย
ตนเองมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับดีมี 4 ด้านคือด้าน
จิตอาสา ด้านความอดทน ด้านการใส่ใจดูแลและด้านผู้นำ
ส่วนด้านการสื่อสารสัมพันธ์และการทำงานกับผู้อื่นและ
ชุม ชนกลุ่ม ทดลองอยู่ในระดับ ดีม าก กลุ่ม ควบคุม อยู่ใน
ระดับดีและในการประเมินโดยเพื่อนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ
นักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ทุกรายด้านของกลุ่ม
ทดลองอยู่ในระดับดีมาก กลุ่มควบคุมอยู่ในระดับดี
3. กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในการประเมิน
โดยอาจารย์ ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชน
ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับดีมี 2 ด้าน คือ
ด้า นความอดทนและด้า นการสื่อ สารสัม พัน ธ์แ ละการ
ทำงานกับผู้อื่นและชุมชน ส่วนด้านจิตอาสา ด้านการใส่ใจ
ดูแ ลและด้า นผู้น ำ กลุ่ม ทดลองอยู่ในระดับ ดี และกลุ่ม
ควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง
4. การวิเคราะห์เปรีย บเทีย บความแตกต่า ง
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์
ระหว่า งกลุ่ม ทดลอง และกลุ่ม ควบคุม t-value เท่า กับ
7.42 แสดงว่า นักศึกษาทุนพยาบาลชุมชนซึ่งอยู่ในกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึง
ประสงค์ ในภาพรวมทั้ง 5 ด้า นสูงกว่า นัก ศึก ษาในกลุ่ม
ควบคุม ที่ร ะดับ ความมีน ัย สำคัญ 0.000 เป็น ไปตาม
สมมติฐานการวิจัย (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรีย บเทีย บความแตกต่า งค่า เฉลี่ย คุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม
คุณลักษณะ
กลุ่ม
n
SD
t
p-value
𝑥𝑥
1.
จิตอาสา
กลุ่มทดลอง
90
4.35
0.53
8.32 0.000**
กลุ่มควบคุม
90
3.56
0.74
2.
ความอดทน
กลุ่มทดลอง
90
4.52
0.92
5.23 0.000**
กลุ่มควบคุม
90
3.91
0.62
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คุณลักษณะ
3.
การสื่อ สารสัม พัน ธ์แ ล ะ
การทำงานกับผู้อื่นและชุมชน
4.
ความใส่ใจดูแล
5.

ผู้นำ

คุณลักษณะรวมทุกด้าน

กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

n
90
90
90

𝑥𝑥
4.60
4.12
4.41

SD
0.42
0.69
0.48

กลุ่มควบคุม

90

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

90
90

3.74
4.32
3.77

0.71
0.61
0.80

กลุ่มทดลอง

90

4.44

0.46

กลุ่มควบคุม

90

3.82

0.65

5. ผลการวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษา
ทุนพยาบาลชุมชนจากหลักสูตรแฝงกลุ่มทดลองได้เรียนรู้
จากหลัก สูต รแฝงได้ในด้านการสื่อ สารสัม พัน ธ์ก ับ ผู้อ ื่น
การเป็นผู้นำ การมี จิตอาสา ความขยันอดทน ความ
เมตตากรุณา ความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ ความสุข
อย่างพอเพียง และแรงบันดาลใจในการกลับคืนไปทำงาน
ที่บ้านเกิด
การอภิปรายผล
1. ศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชน
ที่พึงประสงค์ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะนักศึกษาพยาบาล
1.1 กล ุ่ม ทดล อง แล ะกล ุ่ม ควบคุม มี
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์
ในภาพรวมทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านจิตอาสาด้า นความอดทน
ด้า นการสื่อ สารสัม พัน ธ์ และการทำงานกับ ผู้อ ื่น และ
ชุม ชน ด้า นการใส่ใ จดูแ ล แล ะด้า นผู้น ำอยู่ใ นระดับ
เดียวกันคือ ระดับดี
1.2. การประเมินตนเองและการประเมิน
โด ย เพ ื่อ น พ บ ว่า ใน ก ารป ระเม ิน ต น เอ ง ค ่า เฉ ล ี่ย
คุณ ลัก ษณะนัก ศึก ษาพยาบาลชุม ชนที่พ ึงประสงค์ข อง
กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม อยู่ในระดับ เดีย วกัน คือ
ระดับดี ส่วนการประเมินโดยเพื่อนคุณลักษณะนักศึกษา
พยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้านของกลุ่มทดลอง
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนกลุ่มควบคุม ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ
ดี อธิบ ายได้ว ่า นัก ศึก ษาทั้ง สองกล ุ่ม ได้เ รีย นรู้จ าก
หลักสูตรปกติที่มีเป้าหมายและการพัฒนาคุณลักษณะที่
เหมือ นกัน ผลการประเมิน ตนเองของทั้ง สองกลุ่ม จึง
อยู่ในระดับ เดีย วกัน คือ ระดับ ดี กลุ่ม ทดลองได้เรีย นรู้

t

p-value

5.66

0.000**

7.41

0.000**

5.20

0.000**

7.42

0.000**

นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติจึงได้รับ
การบ่ม เพาะคุณ ลัก ษณะหลายประสบการณ์ ส่วนกลุ่ม
ควบคุม ไม่ได้รับ การเสริม ประสบการณ์ด ังกล่าวเหมือ น
กล ุ่ม ทดล องทำให้ก ารรับ รู้แ ล ะเรีย นรู้ค ุณ ล ัก ษณ ะ
นักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ของกลุ่มทดลองอยู่
ในระดับดีมาก ส่วนกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับดี
1.3 การประเมินโดยอาจารย์ กลุ่มทดลอง
มีค ่า เฉล ี่ย คุณ ล ัก ษณะนัก ศึก ษาพยาบาล ชุม ชนที่พ ึง
ประสงค์ท ั้ง 5 ด้า น อยู่ใ นระดับ เดีย วกัน คือ ระดับ ดี
กลุ่มควบคุมมีระดับดี 2 ด้าน คือด้านความอดทน ด้าน
การสื่อ สารสัม พัน ธ์แ ละการทำงานกับ ผู้อ ื่น และชุม ชน
ส่วนด้านจิตอาสา ด้านความใส่ใจดูแลและด้านผูน้ ำอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง อธิบ ายได้ว ่า ในการประเมิน ของ
อาจารย์จะเน้นความเข้มข้น ยึดหลักเกณฑ์และคาดหวัง
ต่อนักศึกษาสูงทำให้ระดับคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาล
ชุมชนที่พ ึงประสงค์ท ี่อาจารย์ป ระเมิน บางด้านต่างจาก
นัก ศึก ษาประเมิน ตนเองแล ะเพื่อ นประเมิน อีก ทั้ง
คุณ ล ัก ษณ ะทั้ง 3 ด้า นต้อ งใช้ส ถานการณ ์ ผู้ท ี่เ ป็น
แบบอย่าง และเวลาที่ม ากพอจึงจะพัฒ นาคุณ ลัก ษณะ
ดังกล่าวได้ กลุ่ม ควบคุม ไม่ได้รับ หลัก สูต รแฝงที่ม ีค วาม
หลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ และเวลาในการบ่ม
เพ าะท ำให ้ค ุณ ล ัก ษ ณ ะน ัก ศึก ษ าพ ยาบ าล ชุม ชน
ที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสา ด้านความใส่ใจดูแล และด้าน
ผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง
2. เป รีย บ เท ีย บ คุณ ลัก ษ ณ ะน ัก ศึก ษ า
พยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ โดยใช้หลักสูตรแฝงของ
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กล ุ่ม ท ดล องท ี่ไ ด้ร ับ ห ล ัก สูต รแฝงมี
ค ่า เฉ ล ี่ย ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ น ัก ศ ึก ษ า พ ย า บ า ล ช ุม ช น
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ที่พึงประสงค์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับหลักสูตรแฝง
อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ร ะดับ 0.000 เป็น ไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรแฝงมีผลต่อการ
เปลี่ย นแปลงคุณ ลัก ษณะนัก ศึก ษาพยาบาลชุม ชนที่พ ึง
ประสงค์ ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ใน 3 ประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ง หลักสูตรแฝงคือแนว
ทางการพัฒ นากลุ่ม ทดลอง ให้เรีย นรู้ผ ่านกิจ กรรมการ
ติดตามนักศึกษาทุน การปฏิบัติจิตอาสาในโรงพยาบาล
และชุมชน และการเรียนรู้จากบุคคลต้น แบบ ได้สัมผัส
ความหล ากหล ายของชีว ิต ที่ม ีค วามหมายในการ
พัฒ นาการเรีย นรู้แ ละคุณ ลัก ษณะนัก ศึก ษาพยาบาล
ชุม ชนที่พ ึงประสงค์ผ ลการวิจ ัย นี้ส อดคล้อ งกับ รายงาน
การศึก ษาที่ส รุป ไว้ว ่า หล ัก สูต รแฝง เช่น แบบอย่า ง
พฤติก รรม สัม พัน ธภาพแล ะวัฒ นธรรมในองค์ก ร
คุณธรรม จริยธรรม บทบาทหน้าที่ทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
พัฒ นาการเรีย นรู้ด ้า นความรู้ ทัก ษะ การบ่ม เพาะ
คุณ ลัก ษณะและเจตคติ (ชนิด า รัก ษ์พ ลเมือ ง, 2534;
ธวัชชัย ชัยจิรอายุกุล, 2546; Anderson, 2001; Ballantine
& Spade, 2001)
ประเด็นที่สอง การจัดการเรียนรู้โดย
การติดตามนักศึกษาทุน พยาบาลชุมชนของเจ้าของทุน
ร่วมกับวิทยาลัยฯที่มีการนำเสนองานของนักศึกษาและ
เรื่อ งเล่า ประสบการณ์ก ารทำงานของอาจารย์แ พทย์
อาจารย์พยาบาล และรุ่นพี่พยาบาลชุมชนรวมทั้งการมี
พิธีกรรมสำคัญให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
เจ้าของทุน และอาจารย์ในวันสำคัญต่างๆ ทำให้นักศึกษา
ได้พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่ม การกล้าแสดงออก การ
สื่อสารสัมพัน ธ์กับ ผู้อื่น และแรงบัน ดาลใจในการเรียนรู้
ทำให้กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาล
ชุม ชนที่พ ึงประสงค์ส ูงกว่า กลุ่ม ควบคุม การวิจ ัย ครั้งนี้
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาที่รายงานว่าหลักสูตรแฝง
มีอ ิท ธิพ ล ต่อ การจัด การศึก ษาในการพัฒ นาค่า นิย ม
คุณ ธรรม จริย ธรรม และคุณ ล ัก ษณ ะที่พ ึง ประสงค์
(Kalb,K, 2008 อ้างถึงใน ขวัญ ชัย ขัวนาม,2555) และ
สอดคล้องกับการวิจัยของ (วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, 2547)
ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรแฝง ของ
นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ พบว่า ทำให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนา
ตนเอง พัฒ นาการเป็น ผู้น ำ พัฒ นาวิธีก ารเรีย น พัฒ นา
ทัศ นคติต ่อ อาจารย์ แล ะต่อ วิช าชีพ รวมทั้ง ได้พ บว่า
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนมี
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ผลทางตรงต่อ ผลการเรีย นรู้ จากหลัก สูต รแฝงและ
ล ัก ษ ณ ะ ว ิช า ช ีพ (Longstreet and Share, 1993;
Myles & Smith. B, 2001; Kelly, 1999)
ประเด็นที่สาม กลุ่มทดลองได้กลับไป
ทำงานที่โรงพยาบาล และชุมชนที่เป็นเจ้าของทุน ได้ทำ
กิจ กรรมร่ว มกับ ชุม ชนแล ะดูแ ลผู้ร ับ บริก ารเรีย นรู้
อุดมการณ์ บทบาทวิชาชีพของอาจารย์แพทย์ อาจารย์
พยาบาล และรุ่นพี่พยาบาลชุมชนได้ล งมือปฏิบัติสัมผัส
ความเป็นมนุษย์ และวิชาชีพพยาบาลที่มีคุณค่าต่อสังคม
ทำให้พัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม ความดีงาม ความ
รับ ผิด ชอบ ความอดทน ความเห็น อกเห็น ใจต่อ เพื่อ น
มนุษ ย์ ความเป็น ผู้น ำที่เสีย สล ะ และการมีค ุณ ค่า ใน
ตนเอง เป็น การเรีย นรู้ท ี่ม คี วามสำคัญ ต่อ การพัฒ นา
ผู้เรียนในกลุ่มทดลองให้บรรลุคุณลักษณะตามเป้าหมาย
(วรรณ ี ชัย เฉล ิม พงษ์, 2547) ค่า เฉล ี่ย คุณ ล ัก ษณ ะ
นักศึกษาพยาบาลชุมชนที่พึงประสงค์ของกลุ่มทดลองจึง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม (ตารางที่ 1)
3.การเรียนรู้ของนักศึกษาทุนพยาบาล
ชุมชนจากหลักสูตรแฝง
กลุ่มทดลองได้เรียนรู้จากหลักสูตรแฝงใน
ด ้า น ก า ร ส ื่อ ส า ร ส ัม พ ัน ธ ์ก ับ ผ ู้อ ื่น ก ารเป ็น ผ ู้น ำ
การมีจ ิต อาสา ความขยัน อดทน ความเมตตากรุณ า
ความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ ความสุขอย่างพอเพียง
และแรงบันดาลใจในในการกลับคืนไปทำงานที่บ้านเกิด
ผลการวิจัยอธิบายได้ดังนี้ หลักสูตรแฝง
ทำให้ก ลุ่ม ทดลองเรีย นรู้อ ย่า งเป็น ธรรมชาติ ได้ส ัม ผัส
สังเกต และลงมือ ปฏิบ ัต ิก ับ บุค คลที่เป็น แบบอย่างชีวิต
และการทำงานที่คอยปลูกจิตสำนึกในการทำงาน เรียนรู้
จากพิธีกรรมที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงภายในตน เช่น
การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทำให้เกิดการพัฒนา
คุณลักษณะดังกล่าว ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษา
ที่พบว่า หลักสูตรแฝงมีอทิ ธิพลต่อการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน บุคคลที่เป็นแบบอย่างบรรยากาศ
วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมการเรียนรู้ บุคลิกภาพ ค่านิยม
และบทบาทหน้าที่ท างสังคม จะมีผ ลต่อ ผู้เรีย นทั้งด้าน
ความรู้ ทัก ษะ คุณ ล ัก ษณะ ด้า นเจตคติข องผู้เ รีย น
(อุด มศัก ดิ์ โภชนุก ูล , 2556 ; Kelly,1999 อ้า งถึง ใน
ขวัญชัย ขัวนาม, 2555)
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