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บทคัดย่อ:	 การวจิยัเชงิคณุภาพคร้ังน้ี	มวีตัถุประสงค์เพือ่เข้าใจประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาล	

ในการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ	โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ

นักศึกษาพยาบาล	ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 4	 ของโรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี	จ�านวน	25	ราย	และอาจารย์พยาบาลที่สอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร

ที่เป็นคณะด�าเนินงานโครงการฯ	จ�านวน	10	ราย	ภายหลังสิ้นสุดโครงการตลาดนัดสุขภาพ	ผู้วิจัย

ด�าเนินการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาและอาจารย์เพ่ือศึกษาความคิดเห็น	 ปัญหา	 อุปสรรคใน

การด�าเนินงาน	 รวมทั้งสิ่งที่ท�าให้การด�าเนินงานส�าเร็จ	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา	

ผลการวิจัยพบว่า	ประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจัดตลาดนัดสุขภาพสามารถพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษาพยาบาล	 โดยนักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองใน

การท�างานเป็นทมี	การใช้ทกัษะด้านการสือ่สารและสมัพนัธภาพ	การสร้างเสรมิสขุภาพ	การจดัการ

ปัญหาอุปสรรค	และการใช้ศักยภาพของตนเอง	 รวมทั้งค้นพบปัจจัยท่ีท�าให้ประสบความส�าเร็จ	

ผลการวจัิยมข้ีอเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเสรมิสขุภาพของนักศึกษาพยาบาล

โดยให้มีประสบการณ์จัดโครงการตลาดนัดสุขภาพที่ส่งเสริมทักษะการคิด	ตัดสินใจ	แก้ไขปัญหา	

และพัฒนาศักยภาพในการท�างานร่วมกันให้ส�าเร็จ	และยังสามารถน�าไปใช้ในการบริการสุขภาพ

ประชาชน	รวมทั้งเป็นข้อมูลในการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนต่อไป
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ระบบสุขภาพของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	และแผนพัฒนาสาธารณสุขที่	 10	พ.ศ.	

2550-2554	 โดยมีจุดเน้นให้มีการเข้าถึงบริการ

สุขภาพของประชาชนมากขึ้น	 (ส�านักการพยาบาล	

กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข,	 2551)	ทั้งนี้

เพื่อภาวะสมบูรณ์ทั้งร่างกาย	จิตใจ	ปัญญา	และสังคม	

เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	2550)	มหาวทิยาลยั

มหดิลซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาทีผ่ลติพยาบาล	จงึมกีาร

วางนโยบายที่สอดคล้องกันเพื่อให้ได้มาตรฐานและ

ก�าหนดเป็นเป้าหมายของสถาบันเพ่ือน�าสังคมไทยสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน	(ส�านักพัฒนาคุณภาพ	มหาวิทยาลัย

มหดิล,	2551)		สอดคล้องกบั	นติย์	ทศันยิม	(2554,	26) 

กล่าวว่า	“สถาบนัการศกึษาพยาบาลมีบทบาทส�าคญัใน

การเตรียมพยาบาลให้พร้อมในการท�างานสร้างเสริม	

สุขภาพ	 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและ

ความต้องการของสังคมในอนาคต”		

การสร้างเสรมิสขุภาพเป็นหนึง่ในบทบาททีส่�าคญั

ของพยาบาล	 ซึ่งการท่ีพยาบาลจะเป็นผู้น�าทางการ

สร้างเสรมิสขุภาพได้น้ัน	จ�าเป็นต้องได้รบัความรู้พ้ืนฐาน

เก่ียวกับหลักการ	ความส�าคัญ	และการน�าความรู้ของ

การสร้างเสริมสุขภาพไปใช้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา

พยาบาล	(สมสิริ	รุ่งอมรรัตน์,	จันทิมา	ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์,	

ยุวดี	 วิทยพันธ์,	 สุภาภัค	 เภตราสุวรรณ,	และอุบลวนา	

ขวัญบุญจันทร์,	 2554)	 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 เป็นสถาบัน

ทางการศึกษาที่ผลิตพยาบาล	และมีการปรับหลักสูตร

ทางการศกึษาเพือ่ให้สอดคล้องกบัระบบสขุภาพท่ีมกีาร

พัฒนาและเปลี่ยนแปลง	 โดยก�าหนดคุณสมบัติของ

บัณฑิตพยาบาลต้องมีความสามารถในการประยุกต์

องค์ความรู้ทางการพยาบาลเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ

ส่งเสริมการปรับตัวของบุคคล	ครอบครัว	 และชุมชน

ในการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ	 รักษา

พยาบาลและฟื ้นฟูสภาพตามขอบเขตของวิชาชีพ	

ดังนั้น	การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพยาบาล

รามาธบิดจีงึได้มเีนือ้หาเรือ่งการสร้างเสรมิสุขภาพบรรจุ

อยู่ในหลักสูตร	 การพัฒนาสมรรถนะการสร้างเสริม	

สุขภาพให้กับนักศึกษานอกจากการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตรแล้ว	จ�าเป็นต้องมนีวตักรรมเสรมิกระบวนการ

ด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน	เพ่ือกระตุน้ให้นกัศกึษา

มีความสนใจ	 ได้รับประสบการณ์ตรง	 เข้าใจในบทบาท	

และความส�าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ	จนสามารถ

เป็นผู ้น�าในการด�าเนินการสร ้างเสริมสุขภาพได้	

(Gosline	&	Schrank,	2003)	

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	ในต่างประเทศ

มีการน�าตลาดนัดสุขภาพ	 (health	 fair)	มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาพ	 โดยพบว่า

ให้ผลดีและสามารถเพิ่มความตระหนักของนักศึกษา

พยาบาลในบทบาทของการสร้างเสริมสุขภาพ	รวมทั้ง

เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของอาจารย์อีกด้วย	

ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการน�าตลาดนัดสุขภาพ

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการสร้างเสริม	

สุขภาพ	คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท�าโครงการนี้ขึ้น	โดยได้รับ

การสนับสนุนจากเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการ

ส่งเสรมิ	สขุภาพ	(พย.สสส.)	โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด	ี

และโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย	 คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	รวมทั้งอาจารย์	และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	4	

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 โรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี	 โดยเล็งเห็นว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 4	

ได้ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

และก�าลงัเข้าฝึกปฏบิติัในวชิาสดุท้ายของการศกึษาของ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคือ	 วิชาปฏิบัติการ

พยาบาลในสาขาทีเ่ลอืกสรร	จงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะให้
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นักศึกษาชั้นปีที่ 	 4	 ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นผู ้ด�าเนิน

กจิกรรมการจดัตลาดนดัสขุภาพในครัง้นี	้โดยมอีาจารย์

พยาบาลซึ่งเป็นคณะท�างานและอาจารย์ผู้สอนในวิชานี้

คอยให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือตลอดการด�าเนินการ		

เพื่อให้นักศึกษาน�าความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ

มาปฏิบัติเพ่ือให้ได้ประสบการณ์จริง	 และยังส่งเสริม

ในด้านการประสานงานและมีส่วนร่วมกับบุคลากรใน

ทีมสุขภาพอื่นด้วย	

ผู้วิจัย	 และคณะด�าเนินการจัดตลาดนัดสุขภาพ

ภายใต้รูปแบบ	“อโรคาพยากรณ์”	 ในเดือนมกราคม	

พ.ศ.	 2554	ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	 โดยมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ	

การแสดงนิทรรศการเพือ่ให้ความรูค้�าแนะน�า	และสาธติ	

แบ่งเป็นฐานกิจกรรม	 10	 ฐาน	ตามสาขาที่เลือกสรร	

มีนักศึกษาประจ�าฐานๆ	ละ	10-12	คน	นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมการแสดงบนเวที	 และมีนักศึกษาเป็นผู้ด�าเนิน

กิจกรรมทั้งหมดจ�านวน	40	คน	ทั้งในส่วนของฝ่ายเวที	

ฝ่ายต้อนรับ	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 แบ่งหน้าที่เป็นพิธีกร

ทั้งภาคสนามและบนเวที	ประสานงานระหว่างเวที	และ

ผู้น�าชมและให้ข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรม	(health	

tour	 guide)	 ภายหลังการจัดงานจึงได้มีการประชุม

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพ่ือถอดบทเรียนจากประสบการณ์

ในการด�าเนินการจัดโครงการในคร้ังนี้	 โดยผลของ

การศกึษาจะเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีน

การสอนท่ีสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	 และ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสิทธิผลต่อผู้เรียน	

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาล

ชัน้ปีท่ี	4	ในการจดัตลาดนดัสขุภาพ	โดยการแลกเปลีย่น

ประสบการณ์เรยีนรู	้และศกึษาประสบการณ์การจดัการ

เรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพผ่านโครงการ

ตลาดนัดสุขภาพ

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิ จั ยครั้ ง น้ี เ ป ็ นก ารวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ	

(qualitative	 research)	 ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วย

การสนทนากลุ่ม	

ผู ้ให้ข้อมูล	 ประกอบด้วย	 นักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ชั้นปีที่	 4	 โรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี	 จ�านวน	 25	 ราย	 ซึ่งเป็นตัวแทน

ในการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ	 และอาจารย์

พยาบาลเป็นผูใ้ห้ข้อมลูเทยีบเคยีงผลทีไ่ด้จากนักศึกษา	

โดยอาจารย์พยาบาลเป็นอาจารย์ที่สอนในวิชาปฏิบัติ

การพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร	 จ�านวน	10	 รายและ

เป็นคณะท�างานในการจดัโครงการตลาดนดัสขุภาพเพือ่

การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับ

นักศึกษาพยาบาล	มีเกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ข้อมูล	และ

การแบ่งกลุ่มดังนี้

1.	นักศึกษาตัวแทนในการจัดซุ้มกิจกรรมแต่ละ

ฐานกิจกรรม	จ�านวน	3	กลุ่ม

2.	นักศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการในการด�าเนิน

การจัดงาน	 เช่น	พิธีกร	ประชาสัมพันธ์	ปฏิคม	หัวหน้า

แต่ละซุ้มกิจกรรม	จ�านวน	1	กลุ่ม

3.	อาจารย์ที่สอนในวิชาปฏิบัติการพยาบาลใน

สาขาทีเ่ลอืกสรรและเป็นทีป่รกึษาในการจดัท�าโครงการ

ตลาดนัดสุขภาพ	จ�านวน	1	กลุ่ม

เครื่องมือที่ ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	1)	ผู้วิจัย

และคณะท�างานทุกท่านเป็นเคร่ืองมือหลัก	 ซ่ึงทั้งหมด

เป็นอาจารย์พยาบาลผูส้อนในรายวชิาปฏิบตักิารพยาบาล

ในสาขาที่เลือกสรรและมีประสบการณ์ในการดูแล

ให้ค�าปรกึษากบันกัศกึษาในการจดัท�าโครงการตลาดนดั

สุขภาพ	และ	2)	แนวค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์		และ

สนทนากลุม่สร้างจากแนวคดิการสร้างเสรมิสขุภาพทีไ่ด้
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จากการทบทวนวรรณกรรม	 มีลักษณะเป็นค�าถาม

ปลายเปิด	 ตัวอย่างแนวค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 4	 และอาจารย์พยาบาล	 คือ		

นักศึกษา/อาจารย์มีบทบาทหน้าที่ในการจัดตลาดนัด

สุขภาพอย่างไร	รู้สึกอย่างไรกับการจัดตลาดนัดสุขภาพ

ครั้งนี้	 และกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการช่วยพัฒนาตนเอง

อย่างไร	มปัีญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานอย่างไร	

รวมไปถึงสิ่งส�าคัญที่ท�าให้โครงการตลาดนัดสุขภาพ

ประสบความส�าเร็จมีอะไรบ้าง	และความเห็นในการน�า

แนวคิดเรื่องการจัดตลาดนัดสุขภาพมาใช้ประกอบ

การเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลสาขาที่เลือกสรร

เพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะของนกัศกึษาพยาบาลด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพ	

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

โครงการวจิยันี	้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิยัในคน	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิด	ีมหาวิทยาลยัมหดิล	ตามเอกสารรบัรองเลขที	่

2553/586	 การเข้าร่วมการวิจัยเป็นไปตามความ

สมัครใจของผู้ให้ข้อมูล	 ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์และ

ขั้นตอนการวิจัย	 และเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลซักถาม

และให้อสิระในการตดัสนิใจเข้าร่วม	สามารถปฏเิสธการ

สัมภาษณ์ในเรื่องที่ไม่สบายใจหรือหยุดการสนทนาได้

โดยไม่มีผลต่อคะแนนหรือผลการเรียน	 ผู้ให้ข้อมูลรับ

ทราบว่ามีการบันทึกเสียงขณะสนทนากลุ่ม	ข้อมูลท่ีได้

จากการศึกษาครั้งนี้น�าเสนอในภาพรวมโดยไม่ระบุชื่อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาคร้ังนี้ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเองร่วมกับทีมอาจารย์ที่เป็นคณะท�างานโครงการฯ			

ภายหลังการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพในเดือน

มีนาคม	 พ.ศ.	 2554	 ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว	

2	 เดือน	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม	

รวมทั้งสิ้น	5	กลุ่ม	ประกอบด้วย	นักศึกษา	4	กลุ่ม	และ

อาจารย์	1	กลุ่ม	ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้	

1.	 ข้ันเตรียมการ	ผู้วิจัยท�าการนัดหมายกับผู้ให้

ข้อมูลพร้อมให้ข้อมูลและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ

สนทนากลุ่ม	 โดยสอบถามความสมัครใจ	และลงช่ือใน

ใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา

2.	 ข้ันด�าเนินการ	ผู้วิจัยด�าเนินการสนทนากลุ่ม

ทีละกลุ่ม	 โดยมีอาจารย์	 1-2	คน	ที่เป็นคณะท�างาน

โครงการตลาดนัดสุขภาพ	 เป็นผู้ด�าเนินการตามแนว

ค�าถามที่ก�าหนดและตามข้อตกลงของการสนทนากลุ่ม	

ในสถานที่ซ่ึงเป็นห้องที่เตรียมไว้อย่างเป็นสัดส่วน	

ใช้เวลาประมาณ	2	 ชั่วโมงต่อกลุ่ม	 จ�านวนนักศึกษา

กลุ่มละ	 6-7	 คน	 ในส่วนของกลุ่มอาจารย์มีจ�านวน	

10	คน	ขณะสนทนากลุ่มผู้วิจัยขออนุญาตท�าการบันทึก

เสยีงเพือ่น�าไปวเิคราะห์ข้อมลู	และในช่วงสดุท้าย	ผูว้จัิย

สรุปการสนทนากลุ่ม		

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยถอดค�าพูดจากการบันทึกเสียงค�าต่อค�า	

จากน้ันน�ามาวิเคราะห์เน้ือหา	 (content	 analysis)	 โดย

ให้ความหมายของข้อความแต่ละส่วน	 แล้วจัดกลุ่ม

เนื้อหา	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย	

2	คนแยกกันวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอิสระ	แล้วจึงร่วมกัน

อภิปรายในประเด็นที่เหมือนหรือแตกต่างกัน	หลังจาก

นั้นจึงสรุปผลการวิเคราะห์	

ความ อถือได้ของข้อมูล

ผูว้จิยัด�าเนนิการเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีม่คีวามเช่ือถอืได้ 

(credibility)	 โดยเลือกผู ้ให้ข้อมูลที่มีความส�าคัญ	

เป็นผู ้มีประสบการณ์ในการจัดโครงการตลาดนัด

สุขภาพโดยตรง	และมีบทบาทส�าคัญในแต่ละส่วนงาน
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ของโครงการฯ	นี	้	มกีารด�าเนนิการวจิยัอย่างเป็นขัน้ตอน	

ใช้การบันทึกเสียงในการสนทนากลุ่ม	ถอดค�าพูดจาก

การบนัทกึเสยีงค�าต่อค�า	ตรวจสอบความถกูต้อง	และน�า

ผลมาวิเคราะห์	 ให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาตรวจสอบผล

สรุปการวิจัยเพื่อยืนยันความถูกต้อง	(member	check)

ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  

ผูใ้ห้ข้อมลู	ประกอบด้วย	นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่4 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี		จ�านวน	25	ราย		เป็นชาย	

2	ราย	หญิง	23	ราย	อายุ	20-22	ปี	อาจารย์พยาบาล

โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด	ีจ�านวน	10	ราย	ด�ารงต�าแหน่ง

อาจารย์พยาบาล	9	ราย	และผู้ช่วยอาจารย์	1	ราย	เป็น

เพศหญิงทั้งหมด	อายุ	35-50	ปี		

ผลการศึกษาพบว่า	 ในทุกๆ	 ขั้นตอนของการ

ด�าเนินงานตั้งแต่การวางแผนงาน	 การเตรียมการ

ด�าเนินงานจนกระทั่งประเมินผลโครงการฯ	ข้อมูลที่

เป็นผลจากการด�าเนินการจัดตลาดนัดสุขภาพมีดังนี้

เรียนรู้การท�างานเป็นทีม

นกัศกึษามกีารประชมุและแบ่งงานกนัรบัผดิชอบ

ทั้งตามที่ได้รับมอบหมายและความถนัดของแต่ละคน	

โดยรับผิดชอบจัดฐานกิจกรรมให้ความรู ้แบ่งกลุ่ม

ตามสาขาวิชาท่ีฝึกปฏิบัติ	 และในหน้าท่ีส่วนกลางเช่น

กิจกรรมเวที	พิธีกร	ประชาสัมพันธ์	ปฏิคม	เป็นต้น	เป็น

ส่วนที่นักศึกษาอาสาท�าตามความสามารถและความ

ถนัดของตนเอง	มีการประชุมวางแผนการด�าเนินงาน

เป็นระยะๆ	 สอดคล้องกับค�ากล่าว	“เพื่อนๆ ทุกคน

แอคทีฟมาก ซึ่งแต่ละคนเวลาประชุมจะแชร์ความคิด

กันสุดยอด คือ ทุกคนสนใจ แอคทีฟที่จะท�า แล้วได้ท�า

ในหน้าที่ที่ตัวเองชอบ แล้วมีความถนัด เลยแฮปปี้”  

โดยมอีาจารย์ผูร้บัผดิชอบสอนในวชิาปฏบิตักิารพยาบาล

ในสาขาที่เลือกสรรและอาจารย์ที่เป็นคณะท�างาน

ในโครงการฯ	 น้ีเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและช่วยอ�านวย

ความสะดวกให ้ในด ้านการประชุมเพื่อวางแผน

แบ่งงานกนั	ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนนิงานในขัน้ต่าง	ๆ  

ก�าหนดการจดังาน	สถานทีจ่ดังาน	อปุกรณ์และงบประมาณ

สนับสนุน	 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ

อย่างเต็มที่ในการเสนอความคิดเพื่อเตรยีมงานในสว่น

กิจกรรมกลาง	และแต่ละฐานกิจกรรม	ท�าให้ได้เรียนรู้

การท�างานเป็นทีมฝึกทักษะการใช้กระบวนการกลุ่มใน

การจัดการความขัดแย้งดังค�ากล่าว “เราก็มีความคิดที่

แตกต่างหลากหลายกันใช่ไหมคะ ไอเดียที่เราเสนอไป

มันก็โอเคอ่ะนะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ เราก็ต้องฟังความคิด

เห็นของคนส่วนใหญ่”

เรียนรู้และพัฒนาตนเองในการ ทักษะด้าน

การสื่อสารและสัมพันธภาพ

ในช่วงที่จัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ	 นักศึกษา

ทุกคนนอกจากได้มีส่วนร่วมในงานแล้ว	ยังได้รู้จักสร้าง

สัมพันธภาพกับผู้มาร่วมงานและพัฒนาทักษะด้านการ

สือ่สารของตนเองด้วย	ดงัค�ากล่าว “เราก็ได้ฝึกทกัษะพดู 

พูดยังไงให้เขาน�าไปใช้ได้” และ “เราต้องใช้การพูด 

มองคนเวลาพูด กระตุ้น ใช้น�้าเสียง เหมือนเราประกาศ

เชิญชวน เราต้องใช้น�้าเสียงที่น่าสนใจ ไม่ใช่ว่ากาง

กระดาษ บางทกีม็องการพดูของเพือ่น หนกูไ็ม่ได้พดูเก่ง

มากมาย ทักษะของเพื่อนเขาใช้แบบน้ีนะ ก็เอามาใช้” 

และยังได้เรียนรู้แสดงออกให้เหมาะสมในการสื่อสาร

ทางกายดังค�ากล่าว“หนูได้เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น 

เหมือนท�าครั้งนี้ท�าให้เขาเชื่อถือเรามากขึ้น พูดยังไง 

แสดงท่าทางยังไง บุคลิกต่างๆ ที่ท�าให้ดูน่าเชื่อถือค่ะ”

เรียนรู้การจัดการปัญหาอุปสรรค

นกัศกึษาพบอปุสรรคและปัญหาในการเตรยีมงาน 

เช่น	 สถานที่จัดงานซ่ึงยังมีข้อจ�ากัดในเร่ืองการเข้าใช้

สถานที	่ท�าให้มคีวามล�าบากในการจดัเตรยีมวสัดอุปุกรณ์

และกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานที่ 	 งบประมาณ

สนับสนุนที่ยังไม่ได้มา	รวมถึงก�าหนดการจัดงานที่ต้อง

เลื่อนออกไปจากปัจจัยภายนอก	 ดังค�ากล่าว	“เพื่อนที่

เข้าประชมุมาบอกตอนเตรยีมงานว่าอนันีก้ไ็ม่ได้ อนัน้ีที่
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ขอไปก็ไม่ได้ แล้วก็ต้องมาแก้ แล้วก็ต้องหาทรัพยากรที่

เรามี บางทีการ support ที่ตรงนี้มันก็ไม่สมบูรณ์” ท�าให้

ต้องเรียนรู้ที่จะดัดแปลง		ปรับเปลี่ยน	และแก้ไขปัญหา

ไปพร้อมๆ	กบัอาจารย์ทีป่รกึษาโครงการฯ	และอาจารย์

ผู้สอนในวิชาฯ	

นอกจากนี้	 ในช่วงด�าเนินงานยังได้เรียนรู้และ

จัดการปัญหาและสถานการณ์ที่เกินความคาดหมาย

คือ	มีจ�านวนผู้เข้าร่วมชมโครงการฯ	 จ�านวนมากกว่า

ที่คาดการณ์ไว้จากเดิม	300	คน	 เป็นประมาณ	400-

500	 คน	 ท�าให้มีปัญหาอุปกรณ์ที่จัดไว้ไม่เพียงพอ

ส�าหรบัผูร่้วมงาน	รวมทัง้ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	มหีลากหลาย

วัยและเพศ	อีกทั้งความสนใจและปัญหาด้านสุขภาพ

ที่แตกต่างกันไป	ท�าให้นักศึกษาต้องแก้ไขสถานการณ์

เฉพาะหน้าตามแต่ละเหตุการณ์ที่พบดังค�ากล่าว 

“เราไปกันเป็นทีมค่ะ คิดด้วยกัน ไปด้วยกัน ตกลง

ร่วมกัน มีการปรึกษาแก้ไขสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าว่า

จะเอายังไงกัน”	และ	“เวลาที่เพื่อนไม่ว่าง เพื่อนก็จะมา

ช่วยกันท�าแทน คือ เออ มันก็ไม่ใช่งานของคนๆ เดียว 

เราก็เป็นส่วนหนึ่งของงาน เราต้องมีความรับผิดชอบ” 

และค�าพูดของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมแสดงให้เห็น

ประสบการณ์การจัดการปัญหาอุปสรรคในทิศทาง

เดียวกัน	 เช่น	“ได้เจอปัญหาอุปสรรค ท�าให้เราเป็น

ผู้ใหญ่มากขึ้นในการแก้ปัญหาท�างานร่วมกับผู้อื่น”  

และ	“ตอนแรกรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ยากเหมือนกันนะ 

แต่ว่าความกลัวท�าให้เราเตรียมตัวเองมากขึ้น ต้อง

กระตือรือร้น ต้องกลับไปซ้อม ไปหาความรู้ ถ้าเขาถาม

เรามาอย่างนี้แล้วเราจะตอบอย่างไร”

ความภาคภูมิใจที่ได้ ศักยภาพของตน

นักศึกษาเห็นว่าการจัดโครงการในช่วงที่ขึ้น

ฝึกปฏบิตัใินวชิาปฏบิตักิารพยาบาลในสาขาทีเ่ลอืกสรร

มีความเหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่	 4	 	ตามค�ากล่าว	“เราได้ใช้ความรู้ของเราที่ได้

เรียนมาทั้ง 4 ปี แต่ตรงนี้จะพิเศษเพราะว่า เราได้เลือก

ในสาขาที่เลือกสรรซึ่งแสดงว่าเราก็มีความสนใจและ   

ความถนัดในระดับหน่ึง” และ“หนูคิดว่ามันเป็นส่ิงที่ดี

นะคะ เพราะว่าเราได้มาท�างานร่วมกัน กับการที่เรา

ได้เรียนมา 4 ปี อยากให้รุ่นน้องได้ท�า และสัมผัส” 

เน่ืองจากเป็นการจัดงานใหญ่คร้ังแรกส�าหรับนักศึกษา

พยาบาลปี	4	ท�าให้เกิดประสบการณ์ก่อนจบไปปฏิบัติ

งานเป็นพยาบาลวิชาชีพตามค�ากล่าว “เพิ่มความ

เข้มแข็งในวิชาเรียนมากขึ้น รวมทั้งประสบการณ์ชีวิต

มากขึ้น” เมื่อการด�าเนินงานสิ้นสุดลง	นักศึกษามีความ

กล้าในการแสดงออกมากขึ้น	และได้เห็นความส�าเร็จ

ของงานท�าให้เกิดความพึงพอใจในงานและภาคภูมิใจ

ในตนเองที่ได้ร่วมมือกันท�างานให้ส�าเร็จตามค�ากล่าว	

“ภูมิใจที่เราสามารถท�าออกมาได้ดีขนาดน้ี ก็อยากจะ

ขอบคุณอาจารย์มาก ที่ท�าให้พวกเรามีโอกาสได้มีทาง

ที่จะแสดงศักยภาพของตนเอง ได้ค้นพบตัวเองค่ะ”

เรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพ

เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่	 แสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองดงัค�ากล่าว	“เป็นการประมวลความรูก่้อนทีจ่ะท�า 

เราต้องหาความรู้เพิ่มเติม เป็นการเรียนนอกห้องเรียน 

เสริมความรู้ให้มันเป็นกิจกรรมใหม่ ไม่น่าเบื่อ เป็นการ

เรียนรู้อย่างหนึ่งที่ไม่ต้องไปนั่งเรียน” และเป็นการ

เรียนรู้ที่จะสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้อื่นตามค�ากล่าว	

“ได้ฝึกการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้มาใช้บริการ ต้อง

คิดว่าสุขภาพของผู้มาใช้บริการ เราจะต้องส่งเสริม

ด้านใดบ้าง กอ็ย่างทีเ่ราแบ่งกนัเป็นซุม้” 	และ	“บน ward 

เราจะเน้นการรักษาและฟื้นฟู แต่ว่าการที่เราจัดงานนี้

มันเป็นการส่งเสริมสุขภาพ”

ค้นพบปัจจัยที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ

ผลการศึกษาพบว่า	 ความส�าเร็จในการจัดงาน

เกดิขึน้จากความร่วมมอืกันของหลายฝ่าย	สิง่ทีส่�าคญัคอื	

คนที่ท�างาน	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	4	ทุกคน	รวมทั้ง

อาจารย์และฝ่ายสนับสนุนต่างๆ	ซึ่งต้องอาศัยแรงกาย

แรงใจจนท�าให้งานส�าเร็จได้ดังค�ากล่าว	“จะเห็นได้ชัด

จากการช่วยเหลือกันในวันงาน เพราะว่ามันก็มีหลาย



255

เสาวรส คงชีพ และคณะ

Vol. 20  No. 2

อุปสรรคที่ผ่านมาครับ ที่เกิดขึ้นมาถ้าไม่ได้เพ่ือนก็จะ

ท�าให้เรารู้สึกท้อ ว่าเราจะท�ามันได้ไหม”	และ “ทุกคน

เชื่อในศักยภาพของตัวเอง ศักยภาพของอาจารย์ด้วย

ทีพ่ร้อมทีจ่ะให้สิง่ดี  ๆกบัผู้ท่ีเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล” 

สอดคล้องกบัค�ากล่าว “ส�าหรบัหนคูดิว่าได้ก�าลงัใจจาก

อาจารย์ทุกคน”	และ “เท่าที่รู้มา กว่าจะมาเป็นงานนี้ได้ 

อาจารย์ต้องคุยกัน ต้องประชุมกัน ต้องผ่านอุปสรรค

อะไรมาเยอะแยะมากมาย และอีกแรงใจหนึ่งก็คือ

อาจารย์ทุ่มเทค่ะ มาช่วยเราจริงๆ ยิ่งท�าให้เรามีก�าลังใจ

อยากท�างานน้ีมากข้ึน”	จะเหน็ได้ว่าทรพัยากรบุคคลเป็น

สิ่งส�าคัญ	ความช่วยเหลือของบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ	

ตลอดจนการสนับสนุนของผู ้บริหารของโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี	และของคณะฯ	ด้วย	นอกจากนี้ยังมี

ปัจจัยในเรื่องของสถานที่	ทรัพยากรที่ต้องมีอย่างเพียง

พอทั้งสิ่งของและอุปกรณ์	 ตลอดจนงบประมาณที่

สนับสนุนในการด�าเนินงานครั้งนี้	 ล้วนเป็นสิ่งส�าคัญ

ที่ท�าให้การด�าเนินงานส�าเร็จด้วยดี	 ดังค�ากล่าวของ

อาจารย์ท่านหนึง่	กล่าวว่า	“resource ทีส่�าคญัโดยเฉพาะ 

[ชื่อหัวหน้า]...ที่ช่วยทุกอย่าง... การสนับสนุนจากทีม

ผู้บริหารก็เป็นส่วนส�าคัญ...ติดต่อประสานงานให้ใน

เรื่องการใช้ตึก...แม้กระทั่งผู ้อ�านวยการโรงเรียน

พยาบาล... ตลอดจนคณบดทีีม่าเปิดงานให้...ท�าให้ภาพ

ที่ออกมาดูดีมาก...ยิ่งใหญ่”

อภิปรายผล

ข้อก�าหนดของสภาการพยาบาลซึ่งได้ก�าหนด

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด ้ านการปฏิบั ติ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์	และมีองค์ประกอบที่

กล่าวถึงพยาบาลที่ต้องมีความรู้ความสามารถในการ

สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	 มีความรู ้ใน

หลักการ	กลยุทธ์	 และกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพ		

การสร้างเสริมพลังอ�านาจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

และสามารถด�าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกัน

โรคและความเจ็บป่วยในผู้ใช้บริการทุกวัย	ทั้งสุขภาพดี	

อยู่ในภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย	 เพื่อให้สามารถดูแลและ

พึง่ตนเองได้		ทัง้ในระดับบคุคล	ครอบครวั	กลุม่คน	และ

ชมุชน		(สภาการพยาบาล,	2552) ซึง่ในการจดัโครงการ

ตลาดนัดสุขภาพก็เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการ

จัดการเรียนการสอนโดยเป็นการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการสร้างเสริมสขุภาพ	ผลวเิคราะห์ทีไ่ด้จากการถอด

บทเรยีนพบว่านกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่4	ได้เรียนรูด้้าน

การสร้างเสริมสุขภาพจากโครงการฯ	นี้		จึงเห็นได้ว่าวิธี

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ

สร้างเสรมิสขุภาพของนกัศึกษาพยาบาลผ่านการปฏบิตัจิรงิ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทุกวิชาชีพด้านสุขภาพ

ต้องให้ความส�าคัญ	(ชมนาด	วรรณพรศิริ	 และจรรยา		

สันตยากร,	2552)		

กอสลีน	และแชรงค์	(Gosline	&	Shrank,	2003)	

ได้ท�าการศึกษาในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	2	 โดยการ

จัดตลาดนัดสุขภาพขึ้นในชุมชนในมหาวิทยาลัย	มีการ

คัดกรองสุขภาพและให้ค�าแนะน�า	 	 และกล่าวโดยสรุป

ไว้ว่า	 การจัดตลาดนัดสุขภาพเป็นนวัตกรรมที่ท�าให้

นักศึกษาได้เข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการ

เจ็บป่วย	และควรจะจัดให้มีในทุกเทอมของการเรียน

การสอนของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่	4	สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ	อมรรัตน์	นธะสนธิ์,	วิไล	ตั้งปนิธานดี,	

สุขฟอง	 วงศ์สถาพรพัฒน์,	 พิชญา	 ทองโพธิ์,	 และ

นพวรรณ	 เปียซ่ือ	 (2554)	 ในการด�าเนินงานการ

จัดตลาดนัดสุขภาพที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	 พบว่า	 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ

จดัตลาดนัดสขุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ	

(ร้อยละ	97.0)	 ซ่ึงนักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนความ

พึงพอใจการได้รับข้อมูลและแนวคิดข้อมูลเกี่ยวกับ

การสร้างเสริมสุขภาพ	มากถึงร้อยละ	97.6	

การใช้องคค์วามรู้เพือ่เป็นพื้นฐานในการตดัสินใจ 

หรอืมคีวามคดิอย่างมวิีจารณญาณในแต่ละสถานการณ์	

พยาบาลต้องพยายามค้นหาเหตุผล	 ตัดสินใจจาก
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ประสบการณ์ทีไ่ด้ศกึษาอบรมและเคยปฏบิตั	ิ	ซึง่ตลอด

การท�าโครงการ	นกัศกึษาได้เรยีนรูก้ารบรหิารงานในทกุ	ๆ  

ขัน้ตอนของการด�าเนนิงาน	การท�างานเป็นทมี	แก้ปัญหา

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

และเรียนรู ้ทักษะในการจัดการความขัดแย้ง	 รู ้ จัก

แก้ปัญหาด้วยตนเองเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็น

อุปสรรค	 โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมา	

(วิจิตรา	กุสุมภ์,	2553)	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การเรียนรู้

การจัดการปัญหาอุปสรรค	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาครั้งนี้	 	ดังนั้นการสอนแบบท�าโครงการจึงเป็นวิธี

การสอนทีเ่น้นการปฏบิตัจิรงิ	ให้โอกาสนกัศกึษาในการ

คิดริเริ่มกิจกรรมที่จะน�าสู่การแก้ไขปัญหา	 โดยจุดเน้น

ของการสอนวิธีนี้อยู่ที่กิจกรรมที่นักศึกษาต้องลงมือ

กระท�า	และกิจกรรมนั้น	ๆ 	ต้องเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาตาม

สภาพจริงด้วย	 สิ่งที่ได้จากประสบการณ์เรียนรู้นี้	 เป็น

ทักษะส�าคัญที่ควรจะต้องมีส�าหรับพยาบาลทุกคนและ

เป็นโอกาสอนัดทีีไ่ด้เตรยีมทกัษะเหล่านีใ้ห้กบันกัศกึษา

พยาบาลเพื่อก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพและผู้น�า

ทางการพยาบาลต่อไปในภายหน้า	(ดรุณี	 รุจกรกานต์,	

2541	อ้างใน	ชมนาด		วรรณพรศิริ	และจรรยา		สันตยา

กร,	2552)	ซึง่การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	การแก้ปัญหา	

และการตดัสนิใจ	เป็นทกัษะทีส่�าคญัของพยาบาลในการ

ดูแลผู้ป่วยและผู้น�าหรือหัวหน้าพยาบาล	(Thomas	&	

Herrin,	2008)		

นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดโครงการ

ตลาดนัดสุขภาพ	 เพราะเมื่อมีการเปิดโอกาสให้ได้

ประสบการณ์ในการท�างานด้วยตนเอง	และมกีารท�างาน

เป็นทีม	 ท�าให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเอง

อย่างเต็มที่	 มีความมั่นใจ	 กล้าแสดงออก	 เกิดความ

ภาคภมูใิจในตนเองเมือ่เหน็งานทีท่�าประสบความส�าเรจ็		

ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาในภาพรวม	ที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดคือ	

ร้อยละ	97.0	 (อมรรัตน์	นธะสนธิ์	 และคณะ,	2554)	

และจากการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 2	

ของประเทศตุรกีพบว่า	 เมื่อใช้วิธีการสอนที่มุ ่งเน้น

การจัดประสบการณ์ท�าให้นักศึกษากล้าแสดงออกและ

มีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น	(Unal,	2012)	ซึ่ง

จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาลใน

อนาคต

จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า	สิ่งที่ผู้ร่วมด�าเนิน

โครงการได้รบัคอืการค้นพบปัจจยัทีท่�าให้ประสบความ

ส�าเร็จ	 ดังจะได้เห็นจากสิ่งที่สะท้อนจากการถอด

บทเรยีนในครัง้นี	้นกัศกึษาตระหนกัถงึความส�าคญัของ

คนในการด�าเนินงาน	การเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์

กันในทุกขั้นของการท�างาน	 เกิดการช่วยเหลือกันท้ัง

แรงกายแรงใจระหว่างนักศึกษากับเพื่อน	หรือระหว่าง

นักศึกษากับอาจารย์นั้น	 มีผลอย่างยิ่งต่อการเกิด

แรงจูงใจให้เกิดผลส�าเร็จ	สอดคล้องกับการศึกษาของ	

ฤทัยรัตน์	 ชิดมงคล	 และเปรมฤดี	 บริบาล	 (2556)	

ที่ศึกษาในกลุ่มนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่	 1-4	พบว่า	

สัมพนัธภาพระหว่างนักศกึษากับเพือ่น	และสัมพนัธภาพ

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	 เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สามารถ

พยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลได้

ข้อเสนอแนะ

1.	ควรจัดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาพยาบาล

ได้จดัด�าเนนิการโครงการตลาดนดัสขุภาพ	เพือ่เป็นการ	

บูรณาการความรู้กับประสบการณ์	 ซ่ึงจะช่วยในการ

เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	 โดย

สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนในด้านงบประมาณ	

สถานที	่และอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ในการด�าเนนิงาน

2.	ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน	โดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์

จากสถานการณ์จรงิ	เป็นการพัฒนาศกัยภาพของผู้เรยีน	

และช่วยให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract: This	qualitative	research	aimed	to	understand	nursing	students’	experience	of	
organizing	the	health	fair	that	addressed	enhancing	their	performance	of	health	promotion.	
The	sample	consisted	of	25	fourth	year	students	in	the	Bachelor	of	Nursing	Science	
Program	and	10	lecturers	who	taught	the	elective	course	and	served	as	the	committee	
of	this	project.	After	completion	of	the	health	fair,	the	researchers	conducted	focus	groups	
among	the	students	and	the	lecturers.	Participants	were	asked	for	their	opinions,	problems	
and	obstacles	throughout	the	process	including	success.	Data	were	analyzed	using	content	
analysis.	Results	revealed	that	learning	experiences	through	the	provision	of	the	Health	
Fair	could	enhance	health	promotion	performances	of	the	nursing	students.	They	learned	
teamwork	development,	self-development	on	skills	and	relationship,	problem	solving,	
enhancing	self-esteem,	health	promotion	performance,	and	factors	contributing	success.	
The	results	suggested	approaches	to	enhancing	health	promotion	competency	among	
nursing	students	using	health	fair	that	promotes	their	skills	on	thinking,	decision	making,	
problem	solving,	and	collaborating	for	accomplishment.	The	results	could	also	be	applied	
for	public	health	services	and	research	on	teaching	and	learning	methods.
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