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สุทธานันท์ กัลกะ และคณะ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การใช้ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนจากการ
สบืค้นฐานข้อมลูออนไลน์	พบว่า	ในต่างประเทศภาพยนตร์
ถือได้ว่าเป็นสื่อท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับการเรียนการ
สอนนักศกึษาในสาขาจติวิทยา	สงัคมสงเคราะห์	การแพทย์ 
การพยาบาล	และการให้ค�าปรึกษา	เป็นต้น	(Rosenstock, 
2003)	 นอกจากนี้พบว่าภาพยนตร์เป็นเครื่องอ�านวย
ความสะดวกในการท�าความเข้าใจของนักเรียนใน
ประสบการณ์ของผู้ป่วยจิตเภท	 (Wedding,	 Boyd,	 &	
Niemiec,	1999)	เพราะท�าให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์
ความเจ็บป่วยและความผิดปกตต่ิางๆ	 ของโรคทางจติเวช  
เน่ืองจากการน�าสือ่ภาพยนตร์มาใช้ในการเรยีนการสอน
มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหารายวิชาในลักษณะ
ความเป็นรูปธรรมมากขึ้น	ต่างจากการใช้ภาพยนตร์ใน
การเรียนการสอนในประเทศไทยพบว่า	 สื่อภาพยนตร์
ส่วนใหญ่ถูกน�ามาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องทางภาษา	มีงานวิจัยเพียง	1	ชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สื่อภาพยนตร์ในการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล

การจัดการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล	 มุ่งเน้นการ
พฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์	
สามารถเผชิญปัญหา	 และตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์	 การจัดการศกึษาจงึต้องฝึกให้
ผู้เรยีนมกีารเรียนรู้ตลอดเวลาและต่อเนือ่ง	 โดยประยุกต์
ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ใช้หลักตรรกะ	
ในสถานการณ์การพยาบาลอย่างเหมาะสม (อรพรรณ		
ลอืบญุธวัชชยั,	2539	อ้างใน	ชตุกิาญจน์	ฉตัรรุ่ง	และณชิารย์ี 
รจนกีรติกานต์,	2547)	ดังนั้น	การจัดการศึกษาจ�าเป็น
ต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา	 โดยผู้สอนน�าวิธีการที่
หลากหลายและมีความเหมาะสม	 มุ่งเน้นทักษะและ
กระบวนการมาใช้ในการเรยีนการสอนทางการพยาบาล	
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน	
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์และเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล

บุคคลที่มีปัญหาทางจิต	 ซึ่งเป็นวิชาทางการพยาบาลท่ี

มุ่งศึกษาแนวคิด	 หลักการ	 การพยาบาลแบบองค์รวม	

บนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่

บุคคลทุกช่วงวัยที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาทางจิตด้าน

ความคิด	 การรับรู้	 ความจ�า	 สติปัญญา	 ความสนใจ	

สมาธ	ิการเคลือ่นไหว	อารมณ์	พฤติกรรม	การใช้สารเสพตดิ 

และการทารุณกรรม	 โดยใช้กระบวนการพยาบาลใน

การบ�าบัดรักษา	การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล	รายกลุ่ม	

การสร้างสมัพนัธภาพเพือ่การบ�าบดั	 โดยค�านึงถงึความเป็น

มนุษย์	 หลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน	 เลือกใช้

ทรัพยากร	 เทคโนโลยี	 ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น			

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง	

(สถาบันพระบรมราชชนก,	2551)	ที่ผ่านมาการเรียน

การสอนเป็นการบรรยาย	 ท�าให้นักศกึษาส่วนใหญ่ประเมนิ

ผลการจัดการเรยีนการสอนว่า	รายวิชามคีวามเป็นนามธรรม	

บางประเด็นเป็นเรื่องปกปิด	 อธิบายได้ค่อนข้างยาก	

ประกอบกับนักศึกษามีความรู้สึกต่อผู้ป่วยจิตเวชว่า

เป็นผู้ป่วยทีย่ากต่อการเข้าไปพดูคุยด้วยหรอืให้การดูแล	

การเรียนการสอนโดยการบรรยายเพียงอย่างเดียว

ท�าให้นักศึกษาไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ความเจ็บป่วย

ทางจิตเวช	(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี, 

2552)	ผู้วิจัยจึงน�าภาพยนตร์มาใช้ในการเรยีนการสอน

เพื่อท�าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในอาการวิทยาและ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางจิตเวช	

ดังน้ัน	 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาเจตคติของ

นักศึกษาต่อการใช้สื่อภาพยนตร์ในการจัดการเรียน

การสอนเป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะท�าให้ทราบว่าภาพยนตร์

ทีน่�ามาใช้เป็นสือ่ในการเรยีนการสอนน้ันนักศกึษามีเจตคติ

อย่างไร	ซึ่งจะส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนการสอน	

และท�าให้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	และท�าให้ผู้เรียนสามารถมอง

เนื้อหารายวิชาได้เป็นนามธรรมมากขึ้น	 เกิดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ	
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วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาเจตคติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	3	ต่อการใช้สื่อภาพยนตร์ในการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมี

ปัญหาทางจิต

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดของเอดการ์	เดล	(Dale,	

1996)	ที่จัดระดับการเรียนรู้ตามสภาพการรับรู้และ

ประสบการณ์ของผู้เรยีนเม่ือสมัผสักบัสิง่เร้า	โดยแบ่งใน

ลักษณะของความเป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรม	ซึ่งแสดง

ผลของการเรยีนรูม้ากไปน้อยตามล�าดับ	ในรูปแบบของ

กรวยประสบการณ์	 (cone	 of	 experience)	 โดย

ประสบการณ์จากภาพยนตร์	เป็นการบนัทึกภาพเร่ืองราว	

ภาพเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	ลงบนแผ่นฟิล์ม	เพื่อให้ผู้เรยีนได้

รับประสบการณ์จากการได้เห็น	และการได้ยิน	การน�า

ภาพยนตร์มาใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนเพือ่ท�าให้เป็น

ส่วนหน่ึงท่ีท�าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาของบทเรียนได้

รวดเร็วขึ้น

สือ่ภาพยนตร์ยงัเป็นสิง่ทีช่่วยให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ	 เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

เน้ือหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายข้ึนในระยะเวลาอันส้ัน	

และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องน้ัน

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	 ท�าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน	มคีวามเข้าใจตรงกนั	

และเกดิประสบการณ์ร่วมกนั	 ระหว่างผู้เรียนด้วยกนัเอง

และกบัผู้สอนด้วย	 ช่วยสร้างเสรมิลกัษณะทีดี่ในการศกึษา

ค้นคว้าหาความรู้	 (กิดานันท์	 มลิทอง,	 2548;	 วรพจน์				

นวลสกุล,	2550)

เจตคติ	หมายถงึ	ความรูส้กึของบคุคลทีมี่ต่อสิง่ใดๆ 

ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในลักษณะชอบ	ไม่ชอบ	

อาจเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 พอใจ	 ไม่พอใจ	 ต่อสิง่ใดๆ					

ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่	

และจะเป็นตัวก�าหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมี

ปฏิกิริยาตอบสนอง	 (พรณรงค์	 สิงห์ส�าราญ,	 2550)							

องค์ประกอบของเจตคติ	 ประกอบด้วย	 องค์ประกอบ

ด้านการคิด	 ด้านอารมณ์และด้านพฤติกรรม	 ส�าหรับ

ปัจจัยท่ีท�าให้เกดิเจตคติคือ	ปัจจัยโดยตรง	ได้แก่	ความเช่ือ

เกีย่วกบัผลของการกระท�า	 และการประเมินผลการกระท�า	

และปัจจัยโดยอ้อม	 ได้แก่	 ตัวแปรภายนอก	 อายุ	 เพศ	

ศาสนา	การศกึษา	หรอืเจตคติต่อเป้าหมายอืน่ๆ	(พวงรตัน์	

บญุญาทวีรตัน์,	 2533	 อ้างใน	 วาสนา	 แก้วหล้า,	 2538)	

นอกจากนี้	ประสบการณ์เฉพาะ	การสอน	และตัวอย่าง

เป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิเจตคติได้เช่นเดียวกนั	(พรณรงค์	

สิงห์ส�าราญ,	2550)

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนา	 เพื่อ

ศกึษาเจตคตขิองนักศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

ชั้นปีที่	 3	 ต่อการใช้สื่อภาพยนตร์ในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาเป็นนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ชั้นปีท่ี	 3	 วิทยาลัยพยาบาล									

บรมราชชนนี	สุราษฎร์ธานี	ที่เรียนรายวิชาการพยาบาล

บุคคลที่มีปัญหาทางจิต	 รุ่นท่ี	 23	ปีการศึกษา	2552	

จ�านวน	297	ราย	กลุ่มตัวอย่างคือ	 นักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบณัฑิต	ช้ันปีท่ี	3	รุน่ที	่23/2	และ		23/3	

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สุราษฎร์ธานี	 จ�านวน	

191	 ราย	 ท�าการคัดเลือกแบบเจาะจง	 โดยก�าหนด

คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า	 ได้แก่	 เป็นนักศึกษาท่ี														

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหา

ทางจิต	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2552	ระหว่างเดือน

มิถุนายน	ถึงเดือนกันยายน	2552	และสมัครใจเข้าร่วม

การวิจัย	
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	

แบบสอบถามเจตคติต่อการใช้สื่อภาพยนตร์ในการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมี

ปัญหาทางจิต	ประกอบด้วยแบบสอบถาม	2	ส่วน	ดังนี้		

ส่วนที	่1	ข้อมูลส่วนบคุคล	จ�านวน	5	ข้อ	สร้างโดย

ผู้วิจยั	ประกอบด้วย	เพศ	อาย	ุประสบการณ์ในการเรยีน

การสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์	 รายวิชาท่ีเรียนโดยใช้สื่อ

ภาพยนตร์และความรูส้กึต่อการเรียนการสอนโดยใช้สือ่

ภาพยนตร์

ส่วนท่ี	2	เจตคติต่อการใช้ส่ือภาพยนตร์ในการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลบคุคลทีม่ปัีญหา

ทางจิต	ซึง่ผู้วิจยัดัดแปลงจากชุติกาญจน์	ฉตัรรุ่ง	และณชิารย์ี 

โรจนกีรติกานต์	 (2547)	 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ

นักศึกษา	ข้อค�าถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า	5	ระดับ 

จ�านวน	25	ข้อ	แบ่งเป็นข้อค�าถามทางบวกจ�านวน	17	ข้อ 

และข้อค�าถามทางลบจ�านวน	 8	 ข้อ	 หากค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง	 4.50–5.00	 แสดงว่าเจตคติต่อการใช้สื่อ

ภาพยนตร์อยูร่ะดบัดีมาก	ค่าเฉลีย่ระหว่าง	3.50–4.49	

แสดงว่าเจตคติต่อการใช้สือ่ภาพยนตร์อยู่ระดับด	ี ค่าเฉลีย่

ระหว่าง	2.50–3.49	แสดงว่าเจตคตต่ิอการใช้สือ่ภาพยนตร์

อยูร่ะดับปานกลาง	 ค่าเฉลีย่ระหว่าง	 1.50–2.49	 แสดงว่า

เจตคตต่ิอการใช้สือ่ภาพยนตร์อยูร่ะดบัไม่ดี	 และค่าเฉลีย่

ระหว่าง	1.00–1.49	แสดงว่าเจตคตต่ิอการใช้สือ่ภาพยนตร์

อยูร่ะดบัไม่ดมีาก	

แบบสอบถามเจตคติต่อการใช้สื่อภาพยนตร์ใน

การจัดการเรยีนการสอนรายวิชาการพยาบาลบคุคลทีม่ี

ปัญหาทางจติได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา

จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์พยาบาล	จ�านวน	3	ท่าน	

หลังจากน้ันน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษา

พยาบาลทีม่ลีกัษณะคล้ายกบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน	30	ราย 

พบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 เท่ากับ	 .73	

และเม่ือน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค	เท่ากับ	.79

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ	ภาพยนตร์จ�านวน						

5	 เร่ือง	 ได้แก่	 “I	 am	Sam,”	 “The	Unsaid,”	 “The													

Restroom,”	 “The	 Living	 and	 the	 Dead,”	 และ																				

“A	Beautiful	Mind”	 โดยภาพยนตร์ทั้งหมดที่ใช้ใน								

การวิจัยเป็นภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาตรงกับรายวิชาและมี

เสยีงบรรยายภาษาไทย	ซึง่ผูวิ้จยัมอบหมายให้นักศกึษาดู

ภาพยนตร์โดยมีอาจารย์ประจ�ากลุ ่มเป็นผู้ดูแลและ						

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระที่ได้จากการดูภาพยนตร์

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การวิ จัยค ร้ังนี้ผ ่ านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี	 สุราษฎร์ธานี	 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ชี้แจงให้กลุ่ม

ตวัอย่างทราบถงึวิธกีารด�าเนินการวิจัย	 วัตถปุระสงค์และ

รายละเอียดของขั้นตอนการวิจัย	 โดยข้อมูลที่ได้จากการ

ตอบแบบสอบถามจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบั	การน�าเสนอ

ผลการวิจัยเป็นภาพรวมและนักศึกษาที่เข้าร่วมมีสิทธิ์

ยกเลกิการเข้าร่วมวิจยัได้ตลอดเวลา	 ซึง่จะไม่มผีลกระทบ

ใดๆ	ทั้งสิ้นต่อนักศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

1.	คัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างให้ตรงตามเกณฑ์	

ชีแ้จงวัตถปุระสงค์ของการวิจัย	การด�าเนินการวิจัย	รวมถงึ

ชี้แจงถึงสิทธิในการปฏิเสธการตอบแบบสอบถามโดย

ไม่มผีลกระทบต่อผลการเรียนให้กลุม่ตัวอย่างรบัทราบ	

2.	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเจตคติต่อ

การใช้สื่อภาพยนตร์ในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาทางจิตเมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่	1	ทันที

3.	ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน

ของแบบสอบถาม
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เจตคติของนกัศกึษาต่อการใช้สือ่ภาพยนตร์ในการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการพยาบาลบคุคลทีมี่ปัญหาทางจิต

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมสถติสิ�าเรจ็รปู	SPSS	

โดยใช้สถติบิรรยาย	ได้แก่	ความถี	่ ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน	ในการวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลและ

เจตคตขิองนักศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	ชัน้

ปีท่ี	3	ต่อการใช้สือ่ภาพยนตร์ในการจัดการเรยีนการสอน

รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต	

ผลการวิจัย

กลุม่ตัวอย่างคือ	 นักศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต	 ชั้นปีที่	 3	 จ�านวน	191	 ราย	ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง	(ร้อยละ	86.4)	อายุระหว่าง	20-25	ปี	(ร้อยละ	

83.7)	 มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ

ภาพยนตร์	 (ร้อยละ	 67.0)	 และรู้สึกชอบการเรียน						

การสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์ที่ผ่านมา	(ร้อยละ	70.2)					

ดังตารางที่	1

ข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน ร้อยละ

เพศ
หญิง 165 86.4
ชาย 26 13.6

อายุ	(ปี)
20	–	25 160 83.7
26	–	30 27 14.3
31	–	35 4 2.0

ประสบการณ์ในการเรียนการสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์
เคย 128 67.0
ไม่เคย 63 33.0

ความรู้สึกในอดีตต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์
ชอบ 134 70.2
ไม่ชอบ/ไม่แน่ใจ 2 1.0
ไม่ระบุค�าตอบ 55 28.8

ตารางที่	1	 จ�านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	(N	=	191)

นักศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	ชัน้ปีท่ี	3 

มเีจตคตต่ิอการใช้สือ่ภาพยนตร์ในการจดัการเรียนการ

สอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาทางจิต	 โดย

รวมอยู่ในระดับด	ี(M	=	3.87,	SD	=	0.87)	เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อพบว่า	 การใช้สื่อภาพยนตร์	 ในการเรียน													

การสอนรายวิชาการพยาบาลบคุคลทีมี่ปัญหาทางจติช่วย

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการ

ดแูลผูป่้วยในระดบัด	ี(M	=	4.47,	SD	=	0.55)	รองลงมา

คือ	การใช้สื่อภาพยนตร์ท�าให้มีส่วนร่วมในการท�างาน

เป็นทมีอยูใ่นระดบัดี	(M	=	4.46,	SD	=	0.57)	และการ

ใช้สื่อภาพยนตร์ท�าให้มีส่วนร่วมในการเรียน	การสอน

มากข้ึนอยู ่ในระดับดี	 (M	 =	 4.43,	 SD	 =	 0.57)																	

ตามล�าดับ	ดังตารางที่	2
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ตารางที่	2	 ข้อมูลแสดงเจตคติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่	 3	 ต่อการใช้สื่อภาพยนตร์ในการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต	(N	=	191)	

ข้อความ

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่

เห็นด้วย

ไม่

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

ค่า

เฉลี่ย

SD แปลผล

n	(%) n	(%) n	(%) n	(%) n	(%)

1.	มีกระบวนการคิดจาก

										หลักฐานข้อเท็จจริง

68

(35.6)

123

(64.4)

- - - 4.36 .48 ดี

2.	มีทักษะการแก้ปัญหาโดย

										บูรณาการความรู้ในรายวิชา

58

(30.4)

123

(64.4)

10

(5.2)

- - 4.25 .54 ดี

3.	พัฒนาความสามารถใน

										การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

77

(40.3)

108

(56.5)

6

(3.1)

- - 4.37 .54 ดี

4.	มีส่วนร่วมในการเรียน

										การสอนมากขึ้น

89

(46.6)

97

(50.8)

4

(2.1)

1

(0.5)

- 4.43 .57 ดีมาก

5.	มีส่วนร่วมในการท�างาน

										เป็นทีม

90

(47.1)

95

(49.7)

5

(2.6)

1

(0.5)

- 4.46 .57 ดี

6.	ส่งเสริมทักษะการสืบค้น 56

(29.3)

127

(66.5)

8

(4.2)

- - 4.25 .52 ดี

7.	พัฒนาให้ท่านมีพัฒนาการ

										การเรียนรู้

65

(34.0)

119

(62.3)

6

(3.1)

1

(0.5)

- 4.30 .55 ดี

8.	พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

										เกี่ยวกับผู้ป่วย

95

(49.7)

91

(47.6)

5

(2.6)

- - 4.47 .55 ดี

9.	มีภาระงานเพิ่มมากขึ้นเมื่อ

										เทียบกับวิธีการบรรยาย

30

(15.7)

61

(31.9)

53

(27.7)

45

(23.6)

2

(1.0)

3.38 1.04 ปานกลาง

10.	เตรียมความพร้อมของ

										ตนเองก่อนเรียน

26

(13.6)

125

(65.4)

25

(13.1)

15

(7.9)

- 3.85 .75 ดี

11.	เพิ่มภาระงานให้กับท่าน

										และอาจารย์

15

(7.9)

35

(18.3)

47

(24.6)

87

(45.5)

7

(3.5)

2.81 1.03 ปานกลาง

12.ไม่มีผลต่อการพัฒนาความ

									ตื่นตัวด้านการเรียน

11

(5.8)

20

(10.5)

14

(7.3)

109

(57.1)

37

(19.4)

2.26 1.07 ไม่ดี

13.ไม่จ�าเป็นต้องเรียนเพิ่มจาก

										การบรรยายเนื้อหา

5

(2.6)

14

(7.3)

11

(5.8)

121

(63.4)

40

(20.9)

2.07 .89 ไม่ดี
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ตารางที่	2	 ข้อมูลแสดงเจตคติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่	 3	 ต่อการใช้สื่อภาพยนตร์ในการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต	(N	=	191)	(ต่อ)	

ข้อความ

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่

เห็นด้วย

ไม่

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

ค่า

เฉลี่ย

SD แปลผล

n	(%) n	(%) n	(%) n	(%) n	(%)

14.	เข้าใจเนื้อหาของรายวิชา

											และเกิดความคิดรวบยอด

72

(37.7)

106

(55.5)

7

(3.7)

6

(3.1)

- 4.28 .68 ดี

15.	รู้สึกเข้าใจผู้ป่วยและ

											ครอบครัว	และชุมชน

65

(34.0)

116

(60.7)

8

(4.2)

2

(1.0)

- 4.28 .59 ดี

16.	สามารถแลกเปลี่ยนเรียน

											รู้ได้มากขึ้น

40

(20.9)

142

(74.3)

9

(4.7)

- - 4.37 2.92 ดี

17.	เป็นวิธีการเรียนการสอน

											รูปแบบใหม่

82

(42.9)

103

(53.9)

4

(2.1)

1

(0.5)

- 4.40 .56 ดี

18.	ท�าให้ท่านทันสมัยและ

											ทันโลกอยู่ตลอดเวลา

55

(28.8)

115

(60.2)

20

(10.5)

1

(0.5)

- 4.17 .62 ดี

19.	เข้าใจโลกกว้างมากกว่า

											การเรียนบรรยาย

66

(34.5)

111

(58.1)

11

(5.8)

3

(1.6)

- 4.25 .63 ดี

20.	ได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด

											กับอาจารย์

37

(19.4)

122

(63.9)

24

(12.6)

7

(3.7)

1

(0.5)

3.98 .72 ดี

21.	เพิ่มความรู้สึกเครียดต่อ

											การเรียน

4

(2.1)

35

(18.3)

45

(23.6)

98

(51.3)

9

(4.7)

2.62 .91 ปานกลาง

22.	เรียนรู้ได้ล่าช้ากว่าการเรียน

											ด้วยวิธีการบรรยาย

4

(2.1)

18

(9.4)

24

(12.6)

127

(66.5)

18

(9.4)

2.48 2.99 ไม่ดี

23.	สะดวกไม่จ�ากัดเวลาและ

											สถานที่ในการเรียน

22

(11.5)

100

(52.4)

47

(24.6)

20

(10.5)

2

(1.0)

3.62 .86 ดี

24.		มีความรู้เพิ่มขึ้นและน�าไป

											ประยุกต์ใช้ในการฝึก

											ภาคปฏิบัติ

82

(42.9)

105

(55.0)

3

(1.6)

1

(0.5)

- 4.40 .55 ดี

25.	มีการให้ข้อมูลย้อนกลับและ

											ได้พัฒนากระบวนการ

											เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

75

(39.3)

114

(59.7)

2

(1.0)

- - 4.38 .51 ดี

คะแนนรวม 3.87 .87 ดี
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สุทธานันท์ กัลกะ และคณะ

การอภิปรายผล

ผลการศกึษาพบว่า	เจตคตขิองนักศกึษาหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่	3	ต่อการใช้สื่อภาพยนตร์

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคล

ทีมี่ปัญหาทางจติโดยภาพรวมอยูใ่นระดับด	ี เมือ่พจิารณา

รายข้อที่นักศึกษาให้คะแนนสูงสุด	 3	 อันดับแรกพบว่า	

การใช้สื่อภาพยนตร์ในการเรียนการสอนรายวิชาการ

พยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาทางจิตช่วยพัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการดูแลผู้ป่วย	 ท�าให้

มีส่วนร่วมในการท�างานเป็นทีม	 และท�าให้มีส่วนร่วม

ในการเรียนการสอนมากขึ้น

จากผลการวิจัยอธบิายได้ว่า	การทีนั่กศกึษามเีจตคติ

ที่ดีต่อการใช้สื่อภาพยนตร์ในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาการพยาบาลบคุคลทีม่ปัีญหาทางจติ	 อาจเนือ่งจาก

สือ่ภาพยนตร์ช่วยให้นักศกึษามคีวามเข้าใจในปรากฏการณ์	

การเจ็บป่วยของผูป่้วยจิตเวช	 อาการทางจติเวช	 ปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยหรือการฟื้นหายจากอาการจาก

จิตเวช	 ตลอดจนการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชในเน้ือหา					

ได้มากข้ึน	ซึง่มาจากคณุสมบติัของภาพยนตร์ท่ีมท้ัีงภาพ

และเสียง	 รวมถึงภาพยนตร์แต่ละเรื่องสะท้อนให้เห็น

เร่ืองราวที่มาของการเจ็บป่วยทางจิตเวชในแต่ละ

อาการ	สอดคล้องกับการให้ความหมายของภาพยนตร์

โดยกระทรวงวัฒนธรรม	 (2555)	 ว่าภาพยนตร์คือ	

การถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ในลักษณะท่ีแสดงให้เห็น

ภาพเคลือ่นไหวทีมี่ช่วงเวลาและสถานทีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง	

ในช่วงเวลาที่จ�ากัด	 ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์

ทีเ่กดิข้ึนจรงิ	หรอืเป็นการแสดงให้เหมอืนจริง	หรอือาจ

เป็นการแสดงและสร้างภาพจากจินตนาการของผู้สร้าง

กไ็ด้	เพือ่ให้ผูช้มเกดิอารมณ์ร่วมไปกบัภาพยนตร์	ในขณะ

ที่ก�าลังนั่งชม	และ	ปรมะ	สตะเวทิน	(2526)	ซึ่งกล่าวว่า 

ภาพยนตร์เป็นสื่อที่สามารถสื่อสารได้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพสูง	 เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ	 เพราะภาพยนตร์

น้ันมท้ัีงเสยีงและภาพ	 รวมถงึเนือ้หาท่ีสามารถกล่ันกรอง

มาจากผู้เขียนบท	 อาจแตกต่างในด้านเน้ือหา	 แต่ก็

สามารถสื่อให้ผู ้ ท่ี รับชมได้เข ้าใจสิ่ง ท่ีภาพยนตร์

ต้องการสื่อได้ดีที่สุด		

ในการน�าสือ่ภาพยนตร์มาใช้ในการเรยีนการสอน

สามารถช่วยเสริมสร้างบทเรียนและการสอนของผู้สอน

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนแต่ผู้สอนต้องตั้งวัตถุประสงค์

ให้ชดัเจนในการน�าภาพยนตร์มาใช้เช่น	 เพือ่การแลกเปลีย่น 

เพื่อกระตุ้นความสนใจ	 เป็นต้น	 ตลอดจนพิจารณาถึง

ประโยชน์และคุณค่าของการน�าภาพยนตร์มาใช้เพื่อ

ประสิทธิภาพของการสอน	 (สุวิทย์	 ค�ามณี,	 2550)	

สอดคล้องกับสุขเจริญ	 ตั้งวงษ์ไชย	 (2550)	 กล่าวว่า	

การน�าภาพยนตร์มาเป็นสื่อในการให้ความรู้ทางด้าน

สขุภาพจิต	 จะสามารถเข้าถงึคนดไูด้ง่ายกว่าและเข้าใจง่ายข้ึน	

เน่ืองจากเป็นการน�าเสนอเร่ืองราวท่ีมีภาพการเคลือ่นไหว 

ภาพยนตร์สามารถสร้างให้เกดิปมปัญหาและตอบปัญหา

น้ันได้โดยการเล่าเร่ืองเอง	 อีกท้ังยังให้แง่คิดโน้มน้าว

จิตใจได้ง่าย	เช่น	ภาพยนตร์เร่ือง	“A	Beautiful	Mind” 

น�าเสนอเรื่องราวชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท	กล่าวคือ	จอห์น	

แนช	 (John	Nash)	ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง	ประสบ

ความส�าเรจ็ได้รบัรางวัลโนเบล	จงึท�าให้ภาพยนตร์เรือ่งน้ี

มีความน่าสนใจ	 ผู้ชมสามารถเรียนรู้และเข้าใจโรคทาง

จิตเวชและเข้าใจผู้ป่วยได้มากข้ึน	 รวมถงึสร้างความเข้าใจ

ให้สังคมได้ว่าผู้ป่วยโรคทางจิตเวชไม่สามารถเอาชนะ

ความเจ็บป่วยหรอืดข้ึีนได้ด้วยตัวเอง	การรักษาด้วยไฟฟ้า 

หรือการรักษาด้วยยา	 บางทีก็ไม่อาจท�าให้อาการดีข้ึน

เพียงล�าพัง	 สิ่งท่ีจะท�าให้ดีย่ิงข้ึนคือ	 ความเข้าใจจาก

ครอบครัว	บุคคลรอบข้าง	และสังคม	(กรมสุขภาพจิต,	

2550)	เช่นเดียวกบัหม่อมหลวงสมชาย	จกัรพนัธุ	์(2550) 

กล่าวว่า	 การใช้สือ่ภาพยนตร์เป็นตัวแทนในการเปิดเผย

ถึงเรื่องราวต่างๆ	โดยเฉพาะเรื่อง	“A	Beautiful	Mind”	

เน้ือหาของเรื่องมีบางส่วนท่ีคล้ายคลึงใกล้เคียงกับชีวิต

จริงของคนหลายคน	เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสอนและท�าให้

เรยีนรูว่้าการเจ็บป่วยทางสขุภาพจติและจติเวช	ไม่จ�าเป็น

จะต้องเกดิข้ึนกบัคนทีไ่ร้การศกึษาหรอืฐานะไม่ดเีท่าน้ัน	
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ในความเป็นจริงการเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตและจิตเวช

สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกชนชั้น	 และสภาพของอาการก็

มคีวามแตกต่างกนั	ซึง่ต่างไปจากการรบัรู้เดมิของคนใน

สังคม

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการใช้

ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนพบว่า	 ในต่างประเทศ

ภาพยนตร์ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขาจิตวิทยา	

สังคมสงเคราะห์	 การแพทย์	 การพยาบาล	 และการให้

ค�าปรึกษา	 เป็นต้น	 (Rosenstock,	 2003)	 เพราะ

ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการท�าความเข้าใจ

ของนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การเจ็บป่วยของ					

ผู้ป่วยจติเภทและความผดิปกตต่ิางๆ	 ของโรคทางจติเวช 

(Wedding,	 Boyd,	&	Niemiec,	 1999)	 เช่นเดียวกับ

ประเทศไทยที่มีการน�าภาพยนตร์มาใช้ในการท�าความ

เข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยจิต

เภทความผิดปกติต่างๆ	 ของโรคทางจิตเวช	 และ

ปรากฏการณ์ต่างๆ	ในสังคม	ในส่วนของการวิจัยเกีย่วกบั

ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนทางการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวชในนักศึกษาพยาบาลพบว่า	มีการ

วิจัยเพียง	 1	 ช่ือเร่ือง	 โดยเป็นการศึกษาของภาวดี								

เหมทานนท์	(2545)	ที่ศึกษาผลของการใช้ภาพยนตร์

เป็นสื่อในการเรียนรู้	 ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มี

ปัญหาทางจิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	 ชั้นปีที่	 3	

รุ่นที ่ 21	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2554	ผลการศึกษา

พบว่า	นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

โดยการใช้ภาพยนตร์เป็นส่ือในรายวิชาการพยาบาล

บุคคลที่มีปัญหาทางจิตในภาพรวมอยู ่ในระดับสูง	

นอกจากน้ี	 การใช้ภาพยนตร์เป็นสือ่น้ันมคีวามเหมาะสม

เป็นอย่างมากส�าหรบัการเรยีนรูใ้นรายวิชาการพยาบาล

บคุคลท่ีมีปัญหาทางจิต	 เพราะท�าให้สามารถเปลีย่นเนือ้หา

ทีเ่ป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน	 ง่ายต่อการเข้าใจ	

จดจ�าได้	เชื่อมโยงความคิดได้	อีกทั้งสนุก	ไม่เบื่อหน่าย	

และสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติได้

ในส่วนของข้อค�าถามทางลบรายข้อท่ีนักศึกษา
ประเมนิว่ามเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอการใช้สือ่ภาพยนตร์	3	อนัดับ
แรก	 พบว่า	 เรียนรู้ได้ล่าช้ากว่าวิธีการบรรยาย	 ไม่มีผล
ต่อการพัฒนาความตื่นตัวด้านการเรียน	และ	ไม่จ�าเป็น
ต้องเรียนเพิ่มจากการบรรยายเน้ือหา	 อาจเน่ืองจาก
นักศกึษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้สือ่ภาพยนตร์
ในการเรียนการสอนมาก่อนในชั้นปีที่	 2	 และการเรียน
โดยใช้สื่อภาพยนตร์เป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่
นักศกึษาพยาบาล	 เน่ืองจากในปัจจบุนัการเรียนการสอน
เน้นการบูรณาการและการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองมากข้ึน	 จึงท�าให้นักศึกษาพยาบาลมีภาระ
งานค่อนข้างมากจากการเรียนการสอนในแต่ละวิชา		
ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้มอบหมายให้นักศึกษาดู
ภาพยนตร์นอกเวลาเรยีน	หลงัจากน้ันจึงมกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในกลุ่มย่อย	และกลุ่มใหญ่	วิธีการดังกล่าวท�าให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์การเจ็บป่วย	
แต่อาจส่งผลให้นักศึกษารู้สึกว่าต้องใช้เวลามากกว่า
การเรียนด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียวและท�าให้
เกดิความรูส้กึเหนือ่ยล้า	ตรงข้ามกบัการศกึษาของภาวด	ี
เหมทานนท์	 (2545)	 ที่พบว่า	 การใช้สื่อภาพยนตร์ใน
การเรียนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
การสอนการเรียนสนุก	ตื่นเต้น	ไม่เบื่อหน่าย	มีความสุข	
ผ่อนคลายขณะเรียน	และกระตุ้นให้ไปเรียนรู้เพิ่ม

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1.	การเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน
ควรพจิารณาเรือ่งความถกูต้องของเนือ้หาในภาพยนตร์
กับองค์ความรู้ทางจิตเวชในปัจจุบัน	

2.	การเลือกใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นสิ่งสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความ
สนใจในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี	อย่างไรก็ตาม	
ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยนื	และใช้หลกัการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม 

(cooperative	learning)
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ข้อจ�ากัดของการวิจัย

การศึกษาครั้ งนี้ เป ็นการศึกษาการใช ้สื่ อ
ภาพยนตร์ในรายวิชาการพยาบาลบคุคลทีม่ปัีญหาทางจิต	
ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สุราษฎร์ธานี	ซึ่งอาจ
มข้ีอจ�ากดัในการน�าผลการวิจัยไปใช้ในวงกว้าง	นอกจาก
น้ี	การศกึษาไม่ได้ท�าการเปรียบเทยีบก่อนการศกึษา	ซึง่
นักศึกษาส ่วนใหญ่มีประสบการณ ์ในการใช ้สื่อ
ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนและรู้สึกชอบในการ
เรียนการสอนท่ีผ่านมาทีม่กีารใช้สือ่ภาพยนตร์	อาจเป็น

ตัวแปรที่ส่งผลต่อเจตคติของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

1.	ควรมีการเปรียบเทียบเจตคติก่อนและหลัง

ใช้สื่อภาพยนตร์ในการเรียนการสอน	 เพื่อให้เกิดความ

เที่ยงตรงในการวัดเจตคติ

2.	ควรมีการศึกษาผลการใช้สื่อภาพยนตร์ใน

การเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตใน

สถาบันการศึกษาอื่นๆ	

3.	ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่

เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและศึกษาผลที่ได้จากการ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
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Attitude	of	Students	toward	Using	Film	as	Instruction	Media	
in	the	Course	of	Nursing	Care	of	People	with	Mental	Health	
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Abstract:	 This	descriptive	research	aimed	at	studying	the	attitude	toward	using	film	as	
instruction	media	in	a	course	of	nursing	care	of	people	with	mental	health	problems.	
The	 sample	consisted	of	191	Juniors	Nursing	Students,	Boromarajonani	College	of	
Nursing,	 Suratthani	who	 attended	 the	 course	 of	 nursing	 care	 of	 people	with	mental	
health	problems.	Subjects	were	asked	 to	complete	a	questionnaire	 including	attitude	
toward	using	film	 as	 instruction	media	 in	 the	 course	 of	 nursing	 care	 of	 people	with	
mental	health	problems.	Data	were	analyzed	using	descriptive	statistics.	Results	showed	
that	 the	mean	 scores	of	overall	 attitude	 for	using	film	were	 at	 a	good	 level.	Results	
regarding	each	item	of	attitude	revealed	that	using	film	can	improve	the	critical	thinking	
and	 the	 problem	 solving	 to	 care	 for	 people	 with	mental	 health	 problems,	 the	 team	
working,	and	the	cooperative	learning.	The	mean	scores	of	these	3	items	were	at	a	good	
level.	Results	 of	 this	 study	 reveal	 that	 nursing	 students	 had	positive	 attitude	 toward	
using	film	as	instruction	media,	especially	improving	critical	thinking,	team	working,	
and	 cooperative	 learning.	Therefore,	 teachers	 are	 encouraged	 to	 produce	 instruction	
media	in	the	course	of	nursing	care	of	people	with	mental	health	problems	in	order	to	
enhance	students’	learning	skills	to	become	knowledgeable	and	self-directed	learners.	

Keywords:	 Attitude,	 Film,	 Nursing	 students,	 Nursing	 care	 of	 people	 with	 mental	

health	problems,	Instruction	media
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