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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และการอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ที่มีผลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของ
นักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ที่
ศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำ�นวนทั้งสิ้น 216 คน ใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 46 ข้อ ผ่าน
การตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสามทาง
ผลการศึกษา พบว่า ปฏิสมั พันธ์ระหว่างประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุ ประสบการณ์การดูแลผูส้ งู อายุ
และการอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ มีผลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สงขลา อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=5.815, Sig=.017) ดังนั้นควรจัดประสบการณ์ให้นักศึกษา
พยาบาลจัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุของวิทยาลัยและในชุมชน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
คำ�สำ�คัญ: ประสบการณ์   การดูแลผู้สูงอายุ   สมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ   นักศึกษาพยาบาล
Abstract

This descriptive research aimed to 1)  compare geriatric competencies of nursing students, Boromarajonani College of Nursing, Songkhla according to their experience in participating in elderly club activities,
experience in caring for the elderly and living with them, 2) to examine the interactions of experience in participating in elderly club activities, experience in caring for the elderly, living with the elderly with geriatric
competencies of nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. The sample of the study
was 216 nursing students enrolling in Bachelor of Nursing Science Program, academic year of 2016. The participants were selected through proportional stratified random sampling. The instrument used in the study
was a questionnaire consisting of 46 items, that was tested for validity by experts. Its Index of Item Objectives
Congruence (IOC) was 1.00 and its reliability test using Cronbach’s coefficient was .97. The data were analyzed
using frequency, percentage, and three-way ANOVA.
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The results revealed that 1)  nursing students who had different experience in participating in
the elderly club activities and living with the elderly had significantly different geriatric competencies
(F=11.280, Sig=.001; F=4.990, Sig=.027), while experience in caring for the elderly was not significantly different (F=2.915, Sig=.089) 2) The interactions of experience in participating in the elderly club activities, the
experience in caring for the elderly and living with the elderly significantly and statistically affected geriatric competencies of the nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Songkhla, .05 (F=5.815,
Sig=.017). Therefore, the participants should be provided with practical experience in participating in the
elderly club activities both in the college and communities.
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บทนำ�

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บรรจุบทบัญญัติหลักการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดย
เฉพาะ หมวด 5 มาตรา 53 80 และ 84 มีสาระสำ�คัญเน้นสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำ�นวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
อย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ การออมเพื่อการดำ�รงชีพในยามชรา ทำ�ให้ระบบบริการสุขภาพต้อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และระบบการจัดการทั้งมิติของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ
พยาบาลวิชาชีพจึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องมีความรู้ความชำ�นาญด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยผสมผสานกับความรู้ทางทฤษฎีผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้พยาบาลวิชาชีพสามารถ
ประเมินปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ถูกต้อง เหมาะสม (ศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2549)
จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดี จำ�นวน 9.2 ล้านคน โดยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 41 โรคเบาหวาน ร้อยละ 10 โรคเข่าเสือ่ มร้อยละ 9 และผูพ้ กิ ารร้อยละ 6 (สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
2559)  ทำ�ให้ระบบบริการสุขภาพต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และระบบการจัดการทั้งมิติของการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค
การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ดังนั้นพยาบาลต้องมีความรู้ความชำ�นาญด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยผสมผสานกับความรู้ทางทฤษฎีผู้สูงอายุ (ศิริพันธุ์ สาสัตย์,
ประนอม รอดคำ�ดี และเตือนใจ ภักดีพรหม, 2553) ตลอดจนมีสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ การฟื้นฟู
สภาพให้สู่สภาวะปกติ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีภาวะผู้นำ� มีทักษะการตัดสินใจ และการประเมิน (Touhy & Jett, 2010)
นักศึกษาพยาบาลเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสำ�คัญในการดูแลผู้สูงอายุหลังสำ�เร็จการศึกษา การสอนให้นักศึกษา
พยาบาลมีสมรรถนะที่ดีด้านผู้สูงอายุได้นั้น ต้องสอนให้นักศึกษารู้จักสังเกตอย่างรอบคอบโดยการประเมินภาวะสุขภาพแบบ
องค์รวมทัง้ มิตขิ องการทำ�หน้าทีข่ องร่างกายและมิตทิ างสังคมประเพณีวฒ
ั นธรรมของผูส้ งู อายุ ทัง้ นีผ้ สู้ อนจำ�เป็นต้องใช้องค์ความรู้
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เทคโนโลยี และการปฏิบัติอย่างดีที่สุด เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ และเกิดความต้องการ
ที่จะให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างผู้เชี่ยวชาญ (วณิดา มงคลสินธุ์, 2557) สอดคล้องกับสมาคมวิทยาลัยพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา
(The American Association of Colleges of Nursing [AACN], 2010) ได้กำ�หนดสมรรถนะระดับปริญญาตรีด้านการ
พยาบาลผู้สูงอายุโดยสาระสำ�คัญเน้นการมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนสิ่งแวดล้อม
การประเมินปัญหาจากผู้สูงอายุ การใช้ทรัพยากรในชุมชนมาสร้างเครือข่ายในการแก้ปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การใช้
จริยธรรมเพือ่ การตัดสินใจ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การบูรณาการระหว่างภาวะผูน้ �ำ และการสือ่ สาร การดูแลโดยใช้ผปู้ ว่ ยเป็น
ศูนย์กลาง และการใช้ทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาพยาบาลจึงมีความสำ�คัญต่อ
การเกิดสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุให้แก่นักศึกษาพยาบาลขณะเป็นนักศึกษา
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การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Honey & Mumford (1992) จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งใน
การช่วยให้นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อการปฏิบัติจริง โดยทฤษฏีนี้เชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์มา
จากประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 การได้รับประสบการณ์ (Having and Experience) เป็นการรับรู้
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขั้นที่ 2 การทบทวนประสบการณ์ (Reviewing the Experience) โดยการวิเคราะห์ถึง
ความเชื่อ ความรู้สึกและผลที่ได้รับจากประสบการณ์ ขั้นที่ 3 การสรุปรวบยอดจากประสบการณ์ (Concluding) เป็นการสรุป
ให้เป็นหลักการ แนวคิดเพือ่ นำ�ไปประยุกต์ใช้โดยเชือ่ มโยงกับประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั และขัน้ ที่ 4 การวางแผนเพือ่ ปฏิบตั ิ (Planning)
เป็นการนำ�มาปฏิบัติตามความต้องการหรือความถนัดของแต่ละบุคคล   ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมร่วมกับ
ผูส้ งู อายุจะช่วยให้นกั ศึกษาสามารถดึงประสบการณ์มาใช้ในการดูแลผูร้ บั บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของกิตติพร เนาว์สวุ รรณ,
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์และวิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ (2558) พบว่าการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ
วางแผน ดำ�เนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุง (PDCA) การส่งเสริมสะท้อนคิด การเรียนรู้จากตัวแบบที่ดี จะเป็นกลวิธีสำ�คัญใน
การพัฒนาอัตลักษณ์การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ให้กับนักศึกษาพยาบาล
จากทีก่ ล่าวมาจึงทำ�ให้ผวู้ จิ ยั เชือ่ ว่า ความเชือ่ มโยงระหว่างประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุ ประสบการณ์
การดูแลผู้สูงอายุ และการอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาลจะมีผลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงได้ดำ�เนินงานวิจัยนี้ ทั้งนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้จะ
เกิดผลดีต่อการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุแก่นักศึกษาพยาบาล อันก่อให้เกิดการมีสมรรถนะ
การพยาบาลผู้สูงอายุตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และ
การอาศัยอยูร่ ว่ มกันกับผูส้ งู อายุ ทีม่ ผี ลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผูส้ งู อายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Honey & Mumford (1992) ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด
การทำ�งานของ Kolb โดยเชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์มาจากประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1
การได้รับประสบการณ์ (Having and Experience) เป็นการรับรู้ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขั้นที่ 2 การทบทวน
ประสบการณ์ (Reviewing the Experience) โดยการวิเคราะห์ถึงความเชื่อ ความรู้สึกและผลที่ได้รับจากประสบการณ์ ขั้นที่
3 การสรุปรวบยอดจากประสบการณ์ (Concluding) เป็นการสรุปให้เป็นหลักการ  แนวคิดเพือ่ นำ�ไปประยุกต์ใช้โดยเชือ่ มโยงกับ
ประสบการณ์ที่ได้รับ และขั้นที่ 4 การวางแผนเพื่อปฏิบัติ (Planning) เป็นการนำ�มาปฏิบัติตามความต้องการหรือความถนัดของ
แต่ละบุคคล สำ�หรับสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ผู้วิจัย
ใช้แนวคิดตามองค์ประกอบสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ของประไพพิศ สิงหเสม, กิตติพร เนาว์สุวรรณ มาริสา สุวรรณราช และเนติยา แจ่มทิม (2559) ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ
ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 2) สมรรถนะด้านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3) สมรรถนะด้านการ
เสริมสร้างพลังอำ�นาจและคุณภาพการดูแล และ 4) สมรรถนะด้านจริยธรรม สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาทุกชั้นปี
ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำ�นวนทั้งสิ้น 468 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา ทุกชั้นปี ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random
Sampling) การกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 216 คน
สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนไม่คงที่ (Proportional Stratified Random Sampling) โดย
การคำ�นวณสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรทั้งหมด จากการนำ�จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างหารด้วยประชากรทั้งหมด แล้วจึงสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบจากรหัสประจำ�นักศึกษาแต่ละชั้นปี ทุก ๆ 2 คน โดยสุ่มเลือกเลขได้เลข 2 จึงได้นักศึกษาที่มีรหัส
ประจำ�ตัว 2, 4, 6, 8, 10, 12,…ในแต่ละชั้นปี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามสมรรถนะด้านการพยาบาลผูส้ งู อายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สงขลา ของประไพพิศ สิงหเสม, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, มาริสา สุวรรณราช และเนติยา แจ่มทิม (2559) ประกอบ
ด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่ศึกษา ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และการอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ลักษณะข้อคำ�ถามเป็นแบบปลายปิดให้
เลือกตอบ รวม 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 14 ข้อ ด้านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 8 ข้อ ด้าน
การเสริมสร้างพลังอำ�นาจและคุณภาพการดูแล 11 ข้อ และด้านจริยธรรม 8 ข้อ รวมทั้งสิ้น 41 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นข้อคำ�ถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ให้ค่าน้ำ�หนักคะแนน 5 ถึง 1 ตั้งแต่ปฏิบัติเป็นประจำ�  ถึง
ไม่เคยปฏิบัติเลย สำ�หรับเกณฑ์การประเมินระดับสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สุงอายุใช้แนวคิดการแบ่งช่วงค่าเฉลี่ยของ ชูศรี
วงศ์รัตนะ (2553) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายความว่า ตัวบ่งชี้มีความเป็นไปได้สู่การปฏิบัติน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายความว่า ตัวบ่งชี้มีความเป็นไปได้สู่การปฏิบัติน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายความว่า ตัวบ่งชี้มีความเป็นไปได้สู่การปฏิบัติปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายความว่า ตัวบ่งชี้มีความเป็นไปได้สู่การปฏิบัติมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายความว่า ตัวบ่งชี้มีความเป็นไปได้สู่การปฏิบัติมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถาม เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
ได้แก่ อาจารย์พยาบาล 2 คน และอาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัย 1 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) ให้ถูกต้อง และความเหมาะสมต่อการนำ�มาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจากการพิจารณาของผู้ทรง
คุณวุฒิพบว่ามีข้อคำ�ถามบางข้อต้องแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อยก่อนนำ�ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยได้ค่า Index of Item-Objective
Congruence (IOC) เท่ากับ 1.00
การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง    
3 คน มาทดลองใช้ (Try Out) กับกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกับกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค เท่ากับ .97
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยทำ�หนังสือถึงผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เพื่อขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ได้นดั แนะนักศึกษาทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างทุกชัน้ ปี เพือ่ ฟังคำ�ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
และการพิทักษ์สิทธิแก่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบโดยใช้เวลา 15-20 นาที แล้วจึงเก็บ
แบบสอบถามกลับ ทั้งนี้ภายหลังกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยทำ�การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้
รับคืนทั้งหมด จำ�นวน 216 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และ
การอาศัยอยูร่ ว่ มกันกับผูส้ งู อายุ ทีม่ ผี ลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผูส้ งู อายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way ANOVA)
ทัง้ นีก้ อ่ นทีผ่ วู้ จิ ยั ทำ�การวิเคราะห์โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way ANOVA) ผูว้ จิ ยั
ทำ�การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ประกอบด้วยการมีข้อมูลลักษณะการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (Normality) โดย
พิจารณาจากกราฟ Normal Probability Plot พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่รอบ ๆ เส้นตรง ดังนั้นสรุปได้ว่า ลักษณะของข้อมูล
มีการแจกแจงแบบปกติ (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010)
จริยธรรมวิจัย
ผู้วิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้หมายเลขรับรอง 2/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.20 โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 31.48 มีประสบการณ์การเข้า
ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 87.96 มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 75.00 และอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
ร้อยละ 70.37 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ไม่มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ
มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ
ไม่มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ
การอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
ไม่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

19
197

8.80
91.20

60
40
48
68

27.78
10.52
22.22
31.48

190
26

87.96
12.04

162
54

75.00
25.00

152
64

70.37
29.63

2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และการ
อาศัยอยูร่ ว่ มกันกับผูส้ งู อายุ ทีม่ ผี ลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผูส้ งู อายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา
จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มีสมรรถนะด้านการพยาบาล
ผูส้ งู อายุอยูใ่ นระดับมาก ( =3.64, S.D.=0.59) (ตารางที่ 2 ) โดยนักศึกษาพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม    
ผูส้ งู อายุ มีประสบการณ์การดูแลผูส้ งู อายุ และการอาศัยอยูร่ ว่ มกันกับผูส้ งู อายุ มีคา่ เฉลีย่ ของสมรรถนะด้านการพยาบาลผูส้ งู อายุ
มากที่สุด ( =3.73, S.D.=0.58) รองลงมาคือ นักศึกษาพยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ไม่มี
ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และไม่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ( =3.67, S.D.=0.60) สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลที่ไม่มี
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  ไม่มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ  และอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
และเมื่อทดสอบปฏิสัมพันธ์ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way ANOVA) พบว่า ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และการอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
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มีผลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา (F=5.815, Sig=.017)
ดังตารางที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุต่ำ�สุด ( =3.62, S.D.=0.31) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล สมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ลำ�ดับ
1
2
3
4

สมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ด้านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ด้านการเสริมสร้างพลังอำ�นาจและคุณภาพการดูแล
ด้านจริยธรรม
โดยภาพรวม

3.54
3.40
3.76
3.88

S.D.
0.65
0.71
0.63
0.68

การแปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.64

0.59

มาก

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
พิจารณาตามประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุ ประสบการณ์การดูแลผูส้ งู อายุ และการอาศัยอยูร่ ว่ มกัน
กับผู้สูงอายุ
ประสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
มีประสบการณ์
มีประสบการณ์
มีประสบการณ์
มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์

ประสบการณ์
การดูแลผู้สูงอายุ
มีประสบการณ์
มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์
มีประสบการณ์
มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์

การอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้
สูงอายุ
อาศัย
ไม่อาศัย
อาศัย
ไม่อาศัย
อาศัย
ไม่อาศัย
อาศัย
ไม่อาศัย

n

S.D.

120
25
15
30
14
3
3
6

3.73
3.66
3.58
3.58
3.37
3.31
2.25
3.67

0.58
0.51
0.42
0.54
0.67
0.13
0.55
0.60

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยใช้ตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประสบการณ์การ
ดูแลผู้สูงอายุ และการอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
แหล่งความแปรปรวน
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ
การอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ x ประสบการณ์การ
ดูแลผู้สูงอายุ x การอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
ความคลาดเคลื่อน
รวม

SS
3.600
.930
1.593
1.856

df
1
1
1
1

MS
3.600
.930
1.593
1.856

66.383
2934.040

208
216

.319

Levene’s Test of Equality of Error Variances F=.913, Sig=.497

F
11.280
2.915
4.990
5.815

Sig
.001
.089
.027
.017

66

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประสบการณ์การดูแล
ผู้สูงอายุ และการอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ มีผลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=5.815, Sig=.017) อธิบายได้ว่าทั้งประสบการณ์การ
เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และการอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลนั้น
เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่การรับรู้ประสบการณ์ การทบทวนประสบการณ์ การสรุป
ประสบการณ์แล้วนำ�ประสบการณ์ทเ่ี รียนรูไ้ ปเชือ่ มโยงสูก่ ารวางแผนการปฏิบตั ิ และปฏิบตั จิ นเกิดเป็นสมรรถนะการดูแลผูส้ งู อายุ
ภายใต้กระบวนการรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ความต้องการ ตลอดจนความถนัดของแต่ละบุคคล (Mobbs, 2003; เสาวภา วิชาดี,
2554) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Honey & Mumford (1992) โดยเชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่าง
ของมนุษย์มาจากประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 การได้รับประสบการณ์ (Having and Experience)
เป็นการรับรู้ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขั้นที่ 2 การทบทวนประสบการณ์ (Reviewing the Experience) โดย
การวิเคราะห์ถงึ ความเชือ่ ความรูส้ กึ และผลทีไ่ ด้รบั จากประสบการณ์ ขัน้ ที่ 3 การสรุปรวบยอดจากประสบการณ์ (Concluding)
เป็นการสรุปให้เป็นหลักการ แนวคิดเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้รับ และขั้นที่ 4 การวางแผนเพื่อ
ปฏิบัติ (Planning) เป็นการนำ�มาปฏิบัติตามความต้องการหรือความถนัดของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำ�ในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน พบ
ว่ากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยการสะท้อนคิดและสรุปบทเรียนเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของชุมชน และกระบวนการในการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ การวิเคราะห์สถานการณ์จริงด้วยตนเอง การค้นพบการแก้ไขปัญหาและเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การกำ�หนดผลลัพธ์และกิจกรรมร่วมกัน การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพแกนนำ�  การติดตาม
เยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง การประชุมกลุ่ม ระดมสมอง การสะท้อนคิด จะช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีศักยภาพของการเป็นผู้นำ�
ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวม 9 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การจัดการการดูแล 2) ให้การดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 3) ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในชุมชน 4) เสริมสร้างพลังอำ�นาจ
และสอนแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) ให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพแก่ชุมชนและผู้สูงอายุ 6) เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง 7) สามารถ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม 8) ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ 9) ประเมินผลลัพธ์ ตลอดจนนักศึกษาสามารถประเมินภาวะสุขภาพ    
ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยสูงอายุต่อความเจ็บป่วยที่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย จิต สังคม จิตวิญญาณและความสามารถใน
การทำ�หน้าที่โดยใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพแบบองค์รวม ประสานความร่วมมือกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อการวางแผนการ
จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลขณะระดมสมอง
พร้อมกับสร้างทีมการดูแลผู้สูงอายุ และวางแผนจัดระบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งนักศึกษายังได้พัฒนาทักษะใน
การเสริมสร้างพลังอำ�นาจ การสอน การฝึก และการเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ
จากการศึกษาของ จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ, ชดช้อย วัฒนะ,ปริญญา แร่ทอง และเสาวลักษณ์ ค้าของ (2560) พบว่า ปัจจัย
และแรงจูงใจของนักศึกษาพยาบาล ในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ได้แก่ บุคคลใกล้ชิดรอบข้าง ความเป็นวิชาชีพพยาบาล จิตวิญญาณความเป็น
ธรรมศาสตร์ ประสบการณ์เดิมในการทำ�กิจกรรมคณะ/มหาวิทยาลัย จิตสำ�นึกของตนเอง สำ�หรับปัจจัยในตัวบุคคล ซึ่งมาจาก
อุปนิสัย การอบรมเลี้ยงดู ความคิด ความเชื่อ จิตสำ�นึกและการรับรู้ ความสามารถของตน ร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น
การมีตัวอย่างจากบุคคลที่เชื่อถือและไว้วางใจสัมพันธภาพ ระหว่างเพื่อน การได้รับการปลูกฝังจากครู วัฒนธรรมองค์กร
และวิชาชีพ เช่นเดียวกับการศึกษาของสุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน (2559) ศึกษาปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
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ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ระยะเวลาการดูแล ลักษณะความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ ได้แก่
คู่ชีวิต บุตร หลาน และญาติ เป็นต้น และการสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ดูแลจากครอบครัวตลอดจนการ
สนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้ดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร ให้นักศึกษาได้
มีโอกาสฝึกประสบการณ์จริงในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ จึงส่งผลต่อ
สมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล จึงทำ�ให้ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน
สรุปผล

จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มีประสบการณ์การดูแล   
ผูส้ งู อายุ และการอาศัยอยูร่ ว่ มกันกับผูส้ งู อายุ มีคา่ เฉลีย่ ของสมรรถนะด้านการพยาบาลผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ ( =3.73, S.D.=0.58)
รองลงมาคือ นักศึกษาพยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ไม่มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และ
ไม่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ( =3.67, S.D.=0.60) สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม  
ผูส้ งู อายุ ไม่มปี ระสบการณ์การดูแลผูส้ งู อายุ และอาศัยอยูร่ ว่ มกันกับผูส้ งู อายุ มีคา่ เฉลีย่ ของสมรรถนะด้านการพยาบาลผูส้ งู อายุ
ต่ำ�สุด ( =3.62, S.D.=0.31)และเมื่อทดสอบปฏิสัมพันธ์ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way
ANOVA) พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และการ
อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ มีผลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<.05) (F=5.815, Sig=.017)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ผู้บริหาร และกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ควรพิจารณาดำ�เนินการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุอย่างเร่งด่วน โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุในกิจกรรมศึกษาวิถีชุมชนสำ�หรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 การส่งเสริมให้นักศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผสู้ งู อายุทง้ั ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา ตลอดจนศึกษากลวิธีการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลผุ้สูงอายุตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล
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