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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาประเด็ น เรื่ อ งความตายที่ ค วรเรี ย นรู ้ ใ นมุ ม มองของ
นิสติ ปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชามรณศึกษา (Death
Education) และรายวิชาการตายอย่างมีคณ
ุ ภาพ (Beautiful Death) โดยท�ำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนิสติ ทีล่ งทะเบียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน
103 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้ในมุมมองของนิสิต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น นิสิตให้ความสนใจในประเด็นเรื่องความตายที่ควร
เรียนรู้ 3 อันดับแรก คือ ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความตาย (ค่าเฉลี่ย 4.40) การจัดการกับ
อารมณ์ในเรื่องความตาย (ค่าเฉลี่ย 4.39) และทัศนคติเกี่ยวกับภาวะใกล้ตาย (ค่าเฉลี่ย
4.35) การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า นิสิตให้ความสนใจและเล็งเห็นความส�ำคัญของการเรียนรู้
เรื่องความตายซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยท�ำให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องความตายและ
ส่งผลต่อการยอมรับความตายได้ดีขึ้นในอนาคต ดังนั้น ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เรื่องความตายให้เหมาะสม เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้สูงสุด ตลอดจน
เป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความตายให้เพิ่มขึ้นในสังคมวงกว้างต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้เรื่องความตาย มรณศึกษา การตายอย่างมีคุณภาพ
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Abstract
This study aimed to determine the topics about death that should
be learned in the point of view of undergraduate students of Chulalongkorn
University. The study was conducted on 103 students who enrolled in Death
Education and Beautiful Death courses in the first semester of the academic
year 2018. Data collected were then analyzed by means of frequency,
percentage, mean, and standard deviation.
Research results showed that both groups of undergraduate
students gave high ratings on all topics about death provided. However, when
investigating further into the details of their responses, the top three topics
concerning death that should be learned included: Attitudes about Death
(Mean = 4.40), Dealing Emotionally with death (Mean = 4.39), and Attitudes
about Dying (Mean = 4.35). Based on this research, it can be assumed that
the students were interested in and were aware of the importance of learning
about death. This should be contributable to their awareness on death and
lead to better acceptance of death in the future. Therefore, a study about
learning management on the area of death should be conducted appropriately
in order for the students to achieve optimal learning and for the society to
attain greater awareness of death.
Keywords: Learning about Death, Death Education, Beautiful Death
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ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขในปัจจุบัน ท�ำให้คนเรา
มีอายุยืนยาวมากขึ้น และมีการเจ็บป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ประชากรส่วนใหญ่
มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง (Chronic conditions) ต้องการการดูแลรักษาระยะยาวและอยู่ใน
กระบวนการตายที่ยาวนาน ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่สูงขึ้นตามอายุและ
ก่อนการตาย การเรียนรู้เรื่องความตายนับว่ามีความส�ำคัญและจ�ำเป็น เพื่อให้เรียนรู้ในการ
เตรียมตัวก่อนตายอย่างเข้าใจ รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น รักษาและดูแลสุขภาพตนเอง สามารถปรับตัวและพร้อมเผชิญความจริงกับเรื่อง
ความตาย รู้จักอ่อนโยนกับคนรอบข้าง และตระหนักว่าวันทุกวันนั้นมีค่า (เอมอัชฌา
วัฒนบุรานนท์, 2558ข) รวมทั้งการสร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับความตายในสังคม
ก่อนการได้รับวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยระยะท้าย (Terminal illness) ช่วยท�ำให้เกิดกระบวนการ
ยอมรับความตายได้ดีขึ้น โดยการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ในช่วงท้าย
ของการรักษาทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถท�ำให้การยอมรับความตายของ
บุคคลอยู่ในระดับที่ดีได้ (ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร, 2561)
นับตั้งแต่การเกิดพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 ในมาตรา
12 ที่ระบุว่า “บุคคลมีสิทธิท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากความ
เจ็บป่วย” ท�ำให้มีการตื่นตัวและสนใจในเรื่องความตายมากขึ้นในสังคมไทย มีการเปิด
พื้นที่การเรียนรู้และสร้างความตระหนักรู้เรื่องความตายในวงกว้าง (ภาวิกา ศรีรัตน์บัลล์,
2561) นอกจากนี้ระยะเวลาที่ผ่านมา ประเด็นการการุณยฆาต (Euthanasia) เป็นประเด็น
ที่สังคมไทยให้ความสนใจเช่นกัน หลายคนเข้าใจว่าเป็นประเด็นเดียวกันที่ระบุในมาตรา
12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นทางเลือกหนึ่งของการยุติชีวิตที่สามารถกระท�ำได้
แท้จริงแล้วส�ำหรับประเทศไทยนั้น ยังไม่มีกฎหมายรองรับการการุณยมาต ซึ่งปัจจุบัน
ในประเทศไทยมีการจัดการกับความต้องการของผู้ป่วยระยะท้ายอยู่ 2 รูปแบบหลัก คือ
1) การออกกฎหมายให้สิท ธิแ ก่ผู้ป่วยในการปฏิ เสธการรั ก ษาที่ มี วัต ถุ ประสงค์ ใ นการ
ยืดชีวิต โดยระบุไว้ในมาตรา 12 ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช
2550 ซึ่งเป็นการเลือกเสียชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ โดยสามารถปฏิเสธความพยายาม
ในการยืดชีวิตได้ แต่ไม่มีสิทธิในการขอให้แพทย์เร่งการเสียชีวิต 2) การให้บริการการดูแล
แบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยระยะท้าย เป็นการบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เยียวยา
และบรรเทาความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย โดยไม่เร่งการเสียชีวิตและไม่ยืดชีวิต ดูแล
ทางด้านกายภาพ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วยรวมทั้งครอบครัว (นพพล
วิทย์วรพงศ์, 2563) ด้วยการตื่นตัวและสนใจในการเรียนรู้เรื่องความตายของสังคมไทย
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ท�ำให้กลุ่มบุคคลหรือหลายองค์กรให้ความส�ำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้เรื่องความตาย
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร และสถาบันการศึกษา เพือ่ สร้างความตระหนัก
รู้เรื่องความตาย (Death Awareness) รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวกับความตาย สิทธิการตาย การท�ำพินัยกรรมชีวิต (Living Will) เป็นต้น
ถึงแม้หลายองค์กรในสังคมไทยมีขบั เคลือ่ นการเรียนรูเ้ รือ่ งความตาย แต่การเรียนรู้
เรื่องความตายยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจ�ำกัด แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะยอมรับว่าการเกิดมาแล้ว
ก็ต้องตาย แต่เมื่อต้องเผชิญความจริงกับเรื่องความตาย มักมีความวิตกกังวล (Death
Anxiety) และกลัวความตาย (Death Fear) ด้วยเหตุนี้ สังคมจึงมีการหลีกเลีย่ งทีจ่ ะกล่าวถึง
เรื่ อ งความตายอยู ่ ม าก สถาบั น การศึ ก ษาเป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู ้ แ ละมี บ ทบาทส� ำ คั ญ
ที่สามารถส่งเสริมและขับเคลื่อนการเรียนรู้เรื่องความตายสู่สังคมทั่วไปได้ ในสหรัฐอเมริกา
มีการสอนวิชามรณศึกษา (Death Education) ในมหาวิทยาลัยมินเนโซต้า (University of
Minnesota) เป็นทางการครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1963 โดย Robert Fulton (Professor of
Sociology, Director, Center for Death Education and Research, University of
Minnesota, USA) (Fulton et al., 1981) ส�ำหรับประเทศไทยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีการเปิดสอนรายวิชามรณศึกษา (Death Education) เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เปิดสอนมาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2552 และเป็นรายวิชาเลือกเสรีให้กบั นิสติ ปริญญาตรีทกุ หลักสูตรและทุกสาขา
วิชา และมีการเปิดสอนรายวิชาการตายอย่างมีคณ
ุ ภาพ (Beautiful Death) ซึง่ เป็นรายวิชา
การศึกษาทั่วไป กลุ่มสหศาสตร์ ศูนย์การศึกษาทั่วไป ที่ให้นิสิตปริญญาตรีทุกหลักสูตร
และทุกสาขาวิชาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
(เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2558ข; 2563) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายละเอียดรายวิชามรณศึกษาและรายวิชาการตายอย่างมีคุณภาพ
รายวิชา
ค�ำอธิบายรายวิชา
หมวดรายวิชา เริ่มเปิดสอน
			
ตั้งแต่
			
ปีการศึกษา
มรณศึกษา
ความหมายและความส�ำคัญ
(Death Education) ของมรณศึกษา ขอบข่าย
รหัสวิชา 2723330 และเนื้อหาของมรณศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ความตายและภาวะใกล้ตาย
พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการตาย การจัดการ
กับอารมณ์ในเรื่องความตาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอน
มรณศึกษา

รายวิชาบังคับ
ปีการศึกษา
ในหลักสูตร
2552
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การตาย
อย่างมีคุณภาพ
(Beautiful Death)
รหัสวิชา 0201283

รายวิชาหมวด
ปีการศึกษา
การศึกษาทั่วไป 2559
กลุ่มสหศาสตร์
ศูนย์การศึกษา
ทั่วไป จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ความหมายและความส�ำคัญ
ของความตาย ภาวะใกล้ตาย
และการตายอย่างมี
คุณภาพ ความเชื่อและ
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ความตายและภาวะใกล้ตาย
คุณภาพชีวิตและการประเมิน
คุณภาพชีวิต พิธีกรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความตาย การจัดการกับ
อารมณ์ในการเผชิญความตาย
และการเตรียมตัวก่อนตาย
และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
และมีคุณภาพ
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ในการจัดการเรียนรู้เรื่องความตายนั้น ผู้สอนจ�ำเป็นต้องปรับบทบาทเป็นผู้น�ำ
การเรียนรู้ (Leadership) เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา (Advisor) เป็นผู้ฝึก (Coach) เป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจ (Inspirator) เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก (Facilitator) และผู้สร้างแรงจูงใจ
(Motivator) โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เน้นการถ่ายทอด แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ความคิดและประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้สอนและผู้เรียนพยายามท�ำความ
เข้าใจ ให้ความหมาย ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปในการเรียนรู้เรื่องความตาย ทั้งนี้
ความแตกต่างกันเป็นไปตามประสบการณ์ ทัศนคติ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ฯลฯ
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาประเด็ น เรื่ อ งความตายที่ ค วรเรี ย นรู ้ ใ นมุ ม มองของนิ สิ ต ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชามรณศึกษาและรายวิชาการตายอย่างมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้ในมุมมองของนิสิตปริญญาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชามรณศึกษาและรายวิชาการตายอย่าง
มีคุณภาพ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นเรื่องความ
ตายที่ควรเรียนรู้ในมุมมองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้ คือ นิสติ ปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีล่ ง
ทะเบียนเรียนใน 1) รายวิชามรณศึกษา (2723330 Death Education) และ 2) รายวิชา
การตายอย่างมีคุณภาพ (0201283 Beautiful Death) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2561 จ�ำนวน 127 คน แบ่งเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชามรณศึกษา จ�ำนวน 46 คน
และรายวิชาการตายอย่างมีคณ
ุ ภาพ จ�ำนวน 81 คน โดยท�ำการเลือกนิสติ ทีย่ นิ ยอมเข้าร่วม
การวิจัยและตอบแบบสอบถามครบสมบูรณ์ จ�ำนวน 103 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.1 จาก
จ�ำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนทั้งหมด)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ สังกัดคณะ/ ส�ำนักวิชา
และศาสนาที่นับถือ
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้ ทั้งนี้ประเด็นเรื่อง
ความตายที่ควรเรียนรู้ที่น�ำมาสร้างแบบสอบถามได้ท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดังภาพ
ที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนมุมมองและเกณฑ์
การประเมินค่าเฉลี่ยของคะแนนมุมมอง ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนมุมมองในประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้

เรียนรู้

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ให้

5

คะแนน

เห็นด้วย

ให้

4

คะแนน

ไม่แน่ใจ

ให้

3

คะแนน

ไม่เห็นด้วย

ให้

2

คะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ให้

1

คะแนน

เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยของคะแนนมุมมองในประเด็นเรื่องความตายที่ควร
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00

หมายถึง

นิสิตมีมุมมองอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49

หมายถึง

นิสิตมีมุมมองอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49

หมายถึง

นิสิตมีมุมมองอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49

หมายถึง

นิสิตมีมุมมองอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49

หมายถึง

นิสิตมีมุมมองอยู่ในระดับน้อยที่สุด

วารสารสุทธิปริทัศน์
วิ เคราะห์ขอบข่าย
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2558ข; 2563)
1. ความหมาย แนวคิด ทัศ นคติเกี่ย วกับเรื่อ งความตายและ
ภาวะใกล้ตาย
2. แนวคิดของศาสนาเกีย่ วกับเรือ่ งความตาย
3. อัตราตายและสาเหตุการตาย
4. พิธกี รรมทีเ่ กีย่ วกับความตาย
5. ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับความตาย
6. การจัดการอารมณ์ในเรือ่ งความตาย
7. กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความตาย และสิทธิการตาย
8. การเตรียมตัวก่อนตาย
9. ความหมายและความสาคัญของมรณศึกษา
10. ขอบข่ายและเนื้อหาของมรณศึกษา
11. การสอนมรณศึกษา
Harris (1978)
1. Philosophical เนื้อ หาเรื่อ งความหมายของชีวติ ความตาย
รวมถึงแนวคิดหรือทัศนะทางศาสนาทีม่ ตี ่อเรือ่ งความตาย
2. Sociological เนื้อ หาด้านสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และ
พิธกี ารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งความตาย
3. Psychological เนื้อหาเรือ่ งความรูส้ กึ ความเข้าใจของผูท้ ใ่ี กล้
ตายและผูท้ โ่ี ศกเศร้า การปฏิบตั ติ นต่อเรือ่ งเศร้าใจและทุกข์ใจ
4. Medical-Legal กล่ าวถึงเนื้อ หาด้านให้ค าจ ากัดความเรื่อ ง
ความตาย กฎหมายเกีย่ วกับการตาย และการทาพินยั กรรม
Corr et al. (2018)
1. Cognitive Dimension ได้แก่ ความรู้หรือข้อมูลที่เป็ น ความ
จริงเกีย่ วกับความตาย ประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความตาย
2. Affective Dimension ไ ด้ แ ก่ ข อ บข่ า ย เนื้ อ ห าใน เ รื่ อ ง
ความรู้สกึ อารมณ์ ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความตาย ภาวะใกล้
ตาย ความโศกเศร้า พิธกี รรมทางศาสนาเกีย่ วกับความตาย
3. Behavioral Dimension ได้แก่ การปฏิบตั เิ มือ่ มีการเผชิญต่อ
ความตาย พฤติกรรมทางสังคมเกีย่ วกับความตาย การจัดการ
อารมณ์เกีย่ วกับความตาย การปฏิบตั ติ ่อผูท้ อ่ี ยู่ในภาวะใกล้ตาย
และผูท้ ต่ี อ้ งสูญเสีย
4. Valuational Dimension ได้แ ก่ การเห็น ถึง คุ ณ ค่ า ค่ า นิ ย ม
เกีย่ วกับความตายในแต่ละสังคม วิถชี วี ติ ของสังคม

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

สังเคราะห์ขอบข่าย

ประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้
1. ความหมายและแนวคิดเรือ่ งความตาย
2. ทัศนคติเกีย่ วกับเรือ่ งความตาย
3. ความหมายและแนวคิดภาวะใกล้ตาย
4. ทัศนคติเกีย่ วกับภาวะใกล้ตาย
5. ศาสนากับเรือ่ งความตาย
6. อัตราตาย
7. สาเหตุการตาย
8. พิธกี รรมทีเ่ กีย่ วกับความตาย
9. ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับความตาย
10. การจัดการกับอารมณ์ในเรือ่ งความตาย
11. กฏหมายทีเ่ กีย่ วกับความตาย
12. สิทธิการตาย
13. การเตรียมตัวก่อนตาย
14. ความหมายของมรณศึกษา
15. ความสาคัญของมรณศึกษา
16. ขอบข่ายและเนื้อหาของมรณศึกษา
17. การสอนมรณศึกษา

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอบข่ายประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ด�ำเนินการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
(IOC) ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้อง (รายข้อ) อยูใ่ นช่วง 0.60-1.00 และน�ำเครือ่ งมือไปทดลอง
ใช้กบั นิสติ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับประชากรทีศ่ กึ ษา จ�ำนวน 30 คน จากนัน้ น�ำมาวิเคราะห์เพือ่
ตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความ
เที่ยงของเครื่องมือ 0.71
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากนิสิตระดับปริญญา
บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชามรณศึกษาและรายวิชา
การตายอย่างมีคุณภาพ โดยก่อนเก็บข้อมูล ผู้วิจัยอธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน
การวิจัยและสิทธิในการเข้าร่วมการวิจัย โดยมีสิทธิที่จะปฏิเสธและสามารถถอนตัวได้
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการเรียน ข้อมูลที่ได้ถือว่าเป็นความลับ และผลการวิจัยน�ำเสนอ
ในภาพรวมเท่านั้น
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป นิสติ ปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีล่ งทะเบียน
เรียนรายวิชามรณศึกษาและรายวิชาการตายอย่างมีคณ
ุ ภาพในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2561 จ�ำนวน 103 คน ส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการตายอย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ 63.1 โดยเป็นนิสิตชาย ร้อยละ 51.5 และนิสิตหญิง ร้อยละ 48.5
ศึกษาอยู่ในสังกัดคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 39.8 นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
89.3 ดังตารางที่ 2

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไป (N = 103)
		รายวิชาที่ลงทะเบียน
		
รายวิชา		 รายวิชา
ข้อมูลทั่วไป
มรณศึกษา การตายอย่างมีคุณภาพ N = 103
		
38 (36.9)		 65 (63.1)
		
จ�ำนวน (ร้อยละ)		 จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
เพศ
ชาย
29 (76.3)		 24 (36.9)
53 (51.5)
หญิง
9 (23.7)		 41 (63.1)
50 (48.5)
สังกัดคณะ/ส�ำนักวิชา
ครุศาสตร์
35 (92.1)		
6 (9.2)
41 (39.8)
นิติศาสตร์
- (-)		 8 (12.3)
8 (7.8)
วิทยาศาสตร์
1 (2.6)		 25 (38.5)
26 (25.2)
อักษรศาสตร์
- (-)		
1 (1.5)
1 (1.0)
จิตวิทยา
- (-)		 7 (10.8)
7 (6.8)
นิเทศศาสตร์
- (-)		
3 (4.6)
3 (2.9)
สหเวชศาสตร์
- (-)		
2 (3.1)
2 (1.9)
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (5.3)		
2 (3.1)
4 (3.9)
วิศวกรรมศาสตร์
- (-)		
3 (4.6)
3 (2.9)
พาณิชยศาสตร์และ
- (-)		 7 (10.8)
7 (6.8)
การบัญชี		
ทรัพยากรการเกษตร
- (-)		
1 (1.5)
1 (1.0)
ศาสนาที่นับถือ
พุทธ
34 (89.5)		 58 (89.2)
92 (89.4)
คริสต์
1 (2.6)		
1 (1.5)
2 (1.9)
อิสลาม
3 (7.9)		
- (-)
3 (2.9)
ไม่นับถือศาสนา
- (-)		
6 (9.2)
6 (5.8)
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ส่วนที่ 2 ประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้ นิสิตปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชามรณศึกษาและรายวิชาการตายอย่างมีคุณภาพ
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 103 คน มีระดับมุมมองในประเด็นเรื่อง
ความตายที่ควรเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกประเด็น เมื่อจัดอันดับจากค่าเฉลี่ย พบว่า นิสิต
ให้ความสนใจในประเด็นเรือ่ งความตายทีค่ วรเรียนรู้ 3 อันดับแรก คือ ทัศนคติเกีย่ วกับเรือ่ ง
ความตาย (ค่าเฉลี่ย 4.40) การจัดการกับอารมณ์ในเรื่องความตาย (ค่าเฉลี่ย 4.39) และ
ทัศนคติเกี่ยวกับภาวะใกล้ตาย (ค่าเฉลี่ย 4.35) ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมุมมองในประเด็นเรื่องความตาย
ที่ควรเรียนรู้ (N = 103)
ประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย
			
1. ความหมายและแนวคิดเรื่องความตาย
4.34
2. ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความตาย
4.40
3. ความหมายและแนวคิดภาวะใกล้ตาย
4.34
4. ทัศนคติเกี่ยวกับภาวะใกล้ตาย
4.35
5. ศาสนากับเรื่องความตาย
4.00
6. อัตราตาย
3.92
7. สาเหตุการตาย
4.18
8. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตาย
4.01
9. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความตาย
3.83
10. การจัดการกับอารมณ์ในเรื่องความตาย
4.39
11. กฏหมายที่เกี่ยวกับความตาย
4.28
12. สิทธิการตาย
4.29
13. การเตรียมตัวก่อนตาย
4.27
14. ความหมายของมรณศึกษา
4.22
15. ความส�ำคัญของมรณศึกษา
4.15
16. ขอบข่ายและเนื้อหาของมรณศึกษา
4.00
17. การสอนมรณศึกษา
4.11

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.60
.58
.60
.63
.88
.80
.76
.92
.97
.70
.77
.76
.76
.85
.84
.85
.78

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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เมือ่ จ�ำแนกกลุม่ นิสติ ทีล่ งทะเบียนรายวิชามรณศึกษา (จ�ำนวน 38 คน) กับรายวิชา
การตายอย่างมีคุณภาพ (จ�ำนวน 65 คน) พบว่า นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชามรณศึกษา
ให้ความสนใจในประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้ 3 อันดับแรก คือ ประเด็นเรื่อง
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตาย (ค่าเฉลี่ย 4.39) อันดับที่ 2 สาเหตุการตาย (ค่าเฉลี่ย 4.34)
และการสอนมรณศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.34) อันดับที่ 3 ทัศนคติเกี่ยบกับเรื่องความตาย
(ค่าเฉลี่ย 4.31) ความหมายของมรณศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.31) และความส�ำคัญของ
มรณศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.31) ดังตารางที่ 4
ส�ำหรับกลุ่มนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาการตายอย่างมีคุณภาพนั้นให้ความสนใจ
ประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้ 3 อันดับแรก คือ การจัดการกับอารมณ์ในเรื่อง
ความตาย (ค่าเฉลีย่ 4.49) อันดับที่ 2 ความหมายและแนวคิดภาวะใกล้ตาย (ค่าเฉลีย่ 4.47)
และอันดับที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความตาย (ค่าเฉลี่ย 4.46) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมุมมองในประเด็นเรื่องความตาย
ที่ควรเรียนรู้ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชามรณศึกษาและรายวิชาการตายอย่างมี
คุณภาพ (N = 103)
			
รายวิชาที่ลงทะเบียน
		
รายวิชา
รายวิชา
ประเด็นเรื่องความตาย
มรณศึกษา
การตายอย่างมีคุณภาพ
ที่ควรเรียนรู้
(N = 38)
(N = 65)
			
ส่วน			
ส่วน
		
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ระดับ ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ระดับ
			 มาตรฐาน			 มาตรฐาน
1. ความหมายและแนวคิด
4.26
.50 มาก 4.40
.65 มาก
เรื่องความตาย
2. ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่อง
4.31
.52 มาก 4.46
.61 มาก
ความตาย
3. ความหมายและแนวคิด
4.13
.62 มาก 4.47
.56 มาก
ภาวะใกล้ตาย
4. ทัศนคติเกี่ยวกับภาวะใกล้ตาย 4.23
.63 มาก 4.43
.63 มาก
5. ศาสนากับเรื่องความตาย
4.18
.72 มาก 3.90
.94 มาก
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
				รายวิชาที่ลงทะเบียน
		
รายวิชา
รายวิชา
ประเด็นเรื่องความตาย
มรณศึกษา
การตายอย่างมีคุณภาพ
ที่ควรเรียนรู้
(N = 38)
(N = 65)
			
ส่วน			
ส่วน
		
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ระดับ ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ระดับ
			 มาตรฐาน			 มาตรฐาน
6. อัตราตาย
4.13
.74 มาก 3.80
.81 มาก
7. สาเหตุการตาย
4.34
.58
มาก 4.09
.84 มาก
8. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตาย 4.39
.59
มาก 3.80 1.01 มาก
9. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความตาย 3.76
.78
มาก 3.87 1.06 มาก
10. การจัดการกับอารมณ์
4.23
.75
มาก 4.49
.66 มาก
ในเรื่องความตาย
11. กฏหมายที่เกี่ยวกับความตาย 4.28
.65
มาก 4.27
.83 มาก
12. สิทธิการตาย
4.13
.77
มาก 4.38
.74 มาก
13. การเตรียมตัวก่อนตาย
4.21
.62
มาก 4.30
.84 มาก
14. ความหมายของมรณศึกษา
4.31
.61
มาก 4.16
.96 มาก
15. ความส�ำคัญของมรณศึกษา 4.31
.52
มาก 4.06
.98 มาก
16. ขอบข่ายและเนื้อหาของ
4.15
.63
มาก 3.90
.94 มาก
มรณศึกษา
17. การสอนมรณศึกษา
4.34
.54
มาก 3.98
.87 มาก
อภิปรายผล
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นรายวิ ช ามรณศึ ก ษาและรายวิ ช าการตายอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ส่วนใหญ่มีมุมมองในประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยให้ความสนใจ
ในประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้ 3 อันดับแรก ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความตาย
การจัดการกับอารมณ์ในเรื่องความตาย และทัศนคติเกี่ยวกับภาวะใกล้ตาย ตามล�ำ ดับ
ซึ่งการให้ความสนใจและการให้ความส�ำคัญในประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้ต่าง ๆ
นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์และแนวคิดเกีย่ วกับเรือ่ งความตายของแต่ละบุคคล โดยแนวคิด
เกี่ยวกับความตายนี้มีการปรับเปลี่ยนไปตามค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อ (มัญชุมาส
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มัญจาวงษ์ และปณิตา ลิมปะวัฒนะ, 2561; Granda-Cameron & Houldin, 2012)
การท� ำ ความเข้ า ใจและให้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ ความตายยั ง เป็ น นามธรรมและมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ระดับมุมมองของนิสิต
สามารถบอกได้ ว ่ า นิ สิ ต ให้ ค วามสนใจและเล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ ง
ความตาย ช่วยท�ำให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องความตายและส่งผลต่อการยอมรับความตาย
ได้ดีขึ้น ซึ่งการตระหนักรู้เรื่องความตายเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
ความตาย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น อายุ เพศ การมีเป้าหมาย การพยากรณ์โรค
ความสามารถในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน ความเชือ่ ทางศาสนา การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง ความวิตกกังวลเกีย่ วกับความตาย และสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัวทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กับการยอมรับความตายของแต่ละบุคคล (Daaleman & Dobbs, 2010; Durlak
& Kass, 1982; Harding et al., 2005.; Hinton, 1999; Pinquart et al., 2006)
ประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้ในกลุ่มนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชามรณศึกษา
นั้น ให้ความสนใจในกลุ่มประเด็นเกี่ยวกับมรณศึกษาเป็นพิเศษ ได้แก่ การสอนมรณศึกษา
ความหมายของมรณศึกษา และความส�ำคัญของมรณศึกษา เนื่องจากนิสิตที่ลงทะเบียน
ในรายวิชานี้ส่วนใหญ่เป็นนิสิตคณะครุศาสตร์ ศึกษาในศาสตร์ของความเป็นครู วิธีวิทยา
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ฯลฯ เมื่อนิสิตจบการศึกษาไปแล้วนั้นจะต้อง
มีบทบาทและท�ำหน้าที่เป็นครูในอนาคต สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความตายได้ จึงท�ำให้นิสิตให้ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับมรณศึกษาเหล่านี้เป็นพิเศษ
โดยมรณศึกษา (Death Education) นั้นเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความตาย
ซึ่งนิสิตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามเป้าหมาย
ของมรณศึกษา (Eddy & Alles, 1983) ประกอบด้วย 1) การให้ความรู้ (Information
Sharing) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับกับความตาย 2) การให้รู้จักคุณค่า (Values Clarification) เป็นการ
ให้บุคคลรู้จักประเมินคุณค่าให้กระจ่างชัด โดยรู้จักพิจารณาเลือกและให้ค่าของกิจกรรม
ต่ า งๆ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ย อมรั บ และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ
ความตาย และ 3) ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม (Coping Behaviors) เป็นความ
สามารถของบุคคลในการปฏิบตั ติ นหรือปรับพฤติกรรมในเรือ่ งความตาย พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับ
ความตายและการสูญเสียได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ส�ำหรับกลุ่มนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาการตายอย่างมีคุณภาพ ให้ความสนใจ
ประเด็ น เรื่ อ งการจั ด การกั บ อารมณ์ ใ นเรื่ อ งความตาย ความหมายและแนวคิ ด ภาวะ
ใกล้ตาย และทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความตาย เป็น 3 อันดับแรก แตกต่างจากกลุ่มนิสิต
ที่ลงทะเบียนในรายวิชามรณศึกษา ด้วยรายวิชาการตายอย่างมีคุณภาพต้องการให้นิสิตได้
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เรียนรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งความตาย ตระหนักถึงความตาย สามารถปรับตัวและเตรียมตัวก่อนตาย
อย่างเข้าใจ พร้อมเผชิญความจริงกับเรื่องความตาย รวมทั้งรายวิชานี้เป็นรายวิชาการ
ศึกษาทั่วไป กลุ่มสหศาสตร์ ของศูนย์การศึกษาทั่วไป เปิดโอกาสให้นิสิตในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ลงทะเบียนเรียน จึงมีนิสิตหลากหลายหลักสูตร สาขาวิชาและหลายคณะ
ซึ่งแตกต่างจากนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชามรณศึกษาที่ส่วนใหญ่เป็นนิสิตคณะครุศาสตร์
เนื่องจากเป็นรายวิชาบังคับที่นิสิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียน และรายวิชามรณศึกษาเน้นให้นิสิตสามารถออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความตายหรือมรณศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความตายได้
เมือ่ เปรียบเทียบมุมมองในประเด็นเรือ่ งความตายทีค่ วรเรียนรูข้ องนิสติ ทัง้ 2 กลุม่
พบว่า 3 อันดับแรกที่นิสิตทั้ง 2 กลุ่มให้ความสนใจเหมือนกัน คือ ประเด็นเรื่องทัศนคติ
เกี่ยวกับความตาย สามารถอธิบายได้ว่า นิสิตให้ความสนใจและให้ความส�ำคัญต่อทัศนคติ
เกี่ยวกับความตาย การมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับความตาย ท�ำให้มุมมอง ความเชื่อ และ
ประสบการณ์เดิมถูกปรับเปลี่ยนให้ดขี นึ้ ได้ และมีผลต่อการเรียนรูเ้ รือ่ งความตาย ช่วยท�ำให้
เกิดกระบวนการยอมรับความตายได้ดี นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชา
มรณศึกษาและรายวิชาการตายอย่างมีคุณภาพเป็นที่สิ่งส�ำคัญ เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้
สูงสุดและสร้างเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องความตาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เน้นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดและประสบการณ์ ส่งผลท�ำให้
นิสติ สนใจทีจ่ ะเรียนรูม้ ากขึน้ เช่น การน�ำโมเดลเลิฟ (LOVE Model) มาใช้ในการจัดการเรียน
รูม้ รณศึกษา (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2563) ประกอบด้วย ขัน้ เรียนรู้ (Learning หรือ L)
ขั้นเปิดใจ (Openness หรือ O) ขั้นเห็นคุณค่า (Value หรือ V) และขั้นเห็นคุณงาม
ความดี (Excellence หรือ E) โดยโมเดลเลิฟนี้เป็นโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริม
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับผู้เรียน ซึ่งการน�ำโมเดลเลิฟมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
มรณศึกษา พบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพึงพอใจที่ได้รับความรู้และประสบการณ์มาก
ขึ้น ตลอดจนได้มองตนเองในด้านความรู้สึก ความนึกคิด และการแสดงออกผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้เรียนได้เขียนบรรยายเกี่ยวกับความดีที่ได้รับ (การรักษาศีลห้า)
ความจริงที่ได้เรียนรู้ (ธรรมชาติของชีวิตที่พึงปฏิบัติได้) และความรู้ปฏิบัติที่ได้รับ (การรู้
และปฏิบัติ) สรุปได้ว่า 1) ผู้เรียนได้เรียนรู้ความดีในด้านความรักความเมตตา ความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่น เห็นคุณค่าของการมีชีวิต 2) ผู้เรียนได้เรียนรู้ความจริง
ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ ซึ่งต้องท�ำความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะยอมรับ 3) ผู้เรียน
ได้รับความรู้ปฏิบัติเกี่ยวกับความตายในมุมมองต่าง ๆ พิธีกรรมทางศาสนา กฏหมาย
การจัดการอารมณ์เกีย่ วกับความตาย การฝึกปฏิบตั กิ ารสอนมรณศึกษา และการรูจ้ ก้ ใช้ชวี ติ
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ที่มีคุณค่ามีความหมายโดยไม่ประมาท (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2553, 2555, 2558ก)
การจัดการเรียนรู้ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน การให้ผู้เรียนได้เขียนบรรยาย บันทึกความรู้สึกเกี่ยวกับความตาย การเล่นเกม
ต่าง ๆ สามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเกิดความตระหนักรู้เรื่อง
ความตายได้ดี จากการศึกษาของธารินทร์ เพ็ญวรรณ, ฐนิดา อภิชนะกุลชัย และเอกภพ
สิทธิวรรณธนะ (2562) ที่ได้ท�ำการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพในการใช้เกมไพ่ไขชีวิต
ในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความตาย ซึ่งเกมไพ่ไขชีวิตนี้ คือ เกมที่ใช้ค�ำถามในไพ่
เพื่อเปิดพื้นที่การพูดคุย สร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย การศึกษาพบว่า เกมไพ่
ไขชีวิตสามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความตายและการเห็น
ความส�ำคัญของการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance care planning) ได้ อีกทั้ง
เกมไพ่ไขชีวิตช่วยท�ำให้ผู้เล่นเกมเข้าใจว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด รู้จักการ
ทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านมา รู้จักคุณค่าของเวลา และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านประสบการณ์
ของผู้อื่น
นอกจากการศึกษานี้ที่แสดงให้เห็นว่านิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชามรณศึกษาและ
รายวิชาการตายอย่างมีคุณภาพ ให้ความสนใจและความส�ำคัญในประเด็นเรื่องความตาย
โดยมีระดับมุมมองอยู่ในระดับมาก การให้ความสนใจและความส�ำคัญเป็นสิ่งที่ดี และ
ท�ำให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องความตายส่งผลให้เกิดการยอมรับความตายได้ดีขึ้นในอนาคต
การจะท�ำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ส่วนส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ วิธีการจัดการเรียนรู้เรื่อง
ความตาย ซึ่งจะต้องท�ำการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้สูงสุด รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความตายให้เพิ่มขึ้นในวงกว้าง
ต่อไป
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
1. ผูส้ อนหรือกระบวนกร (Facilitator) สามารถน�ำประเด็นเรือ่ งความตายทีค่ วร
เรียนรู้ที่นิสิตให้ความสนใจน�ำไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด
2. ควรน�ำประเด็นเรื่องความตายที่ควรเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นิสิตระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความตายซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกิดการ
ใช้ชีวิตไม่ประมาท มีสติ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะ
ยอมรับความตายได้ดีขึ้นในอนาคต
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาประเด็นเรื่องความตายหรือการสูญเสียที่ควรเรียนรู้ในมุมมอง
ของเด็กวัยเรียน (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) และวัยรุ่น เพื่อน�ำข้อมูล
ไปใช้การวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
2. ควรศึกษาประเด็นเรื่องความตายหรือการสูญเสียที่ควรเรียนรู้ในมุมมองของ
ผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน�ำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความตายไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้
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