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ทัศนคติของพยาบาลในบทบาทอาจารย์ทีป่รึกษา 
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องค์ประกอบที่ส าคัญ 
 

ของ R2R 

 

1. โจทย์วิจัย: ตอ้งมาจากปัญหาหนา้งาน มาจากงานประจ าท่ีท า
กนัอยู่และตอ้งการพฒันาใหดี้ข้ึน 

2. ผู้วิจัย: ตอ้งเป็นผูท้  างานประจ านั้นเอง และตอ้งท าหนา้ท่ี หลกั
ในการวิจยัดว้ย 

3. ผลลัพธ์ของงานวิจัย: ตอ้ง วดัผลไดจ้ากตวัผูรั้บบริการจากเรา 
หรือผูป่้วยโดยตรง 

4. การน าผลการวิจัยไปใช้:สามารถน าไปปรับปรุงการท างานและ
การบริการใหดี้ข้ึนในบริบทของแต่ละองคก์ร 



1 - 1 
 

โจทย์วิจัย 

 กิจกรรมการศึกษาครอบครัวอย่างต่อเน่ือง (Continuous Family 
Study, CFS) บูรณาการอยู่ในรายวิชาการปฏิสมัพนัธ์และจริย
ศาสตร์ทางการแพทย ์ของนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3  



1 - 2 
 

โจทย์วิจัย 

 เดิมอาจารยแ์พทยเ์ป็นท่ีปรึกษา ต่อมาใหพ้ยาบาลท าหนา้ท่ีเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 
ความคิดเห็นของพยาบาลในบทบาทท่ีปรึกษาของนกัศึกษาแพทย ์
ในกิจกรรมการศึกษาครอบครัวอย่างต่อเน่ือง เป็นอย่างไร 
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ผู้วิจัย 

พรพิมล ปิลันธนาภรณ์1, ถวัลย์ เบญจวัง2  
 
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา1                           
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน2  

 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ผลลัพธ์ของงานวิจัย 



วธีิการศึกษา 
 

 รูปแบบการศึกษา: การวิจยัเชิงคุณภาพใชแ้บบสอบถามปลายเปิด
และแบบประเมินบทบาทโดยการประมาณค่า 5 ระดบั 

สถานทีศึ่กษา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง: พยาบาลผูท้  าหนา้ท่ีเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2555 จ  านวนรวม 31 คน  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา: สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยแบบประเมินมีค่าความน่าเช่ือถือได ้
(Alpha) = 0.87 



ผลการศึกษา 
 

ไดรั้บขอ้มลูจากพยาบาลท่ีท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษาจ านวน 29 คน 
(96.6%) 

  พยาบาลท่ีท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษา มีอายุเฉล่ีย 39.97  ปี  



กราฟที่ 1  
แสดงขอ้มูลการนบัถือ
ศาสนาของกลุ่มตวัอยา่ง ศาสนา พุทธ           

83% 

ศาสนา 
อิสลาม      
17% 



กราฟที่ 2  
แสดงขอ้มูลสถานภาพ
ของกลุ่มตวัอยา่ง 

โสด             
21% 

สมรส        
79% 



กราฟที่ 3  
แสดงขอ้มูลระดบั
การศึกษาของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ปริญญาตรี     
55% 

ปริญญาโท     
45% 



กราฟที่ 4  
แสดงขอ้มูลต าแหน่ง
การท างานของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ข้าราชการ     

65% 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย        

35% 



กราฟที่ 5  
แสดงขอ้มูล
ประสบการณ์การ
ท างานพยาบาลของ
กลุ่มตวัอยา่ง 

20.7 

65.5 

13.8 

2-4.9 ปี         

5-9.9 ปี      

10 ปีหรือมากกว่า 



กราฟที่ 6  
แสดงขอ้มูลระยะเวลาท่ี
ร่วมเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาในกิจกรรม CFS 

6.9 

13.8 

3.4 

20.7 

55.2 

ปีที่ 1      

ปีที่ 2       

ปีที่ 3      

ปีที่ 4       

ปีที่ 5 หรือมากว่า   



สรุปผลการศึกษา  

ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม CFS  

ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดคือ  
ไดใ้ชป้ระสบการณ์งานพยาบาลในการใหค้  าปรึกษา ( > 4.55)  
 กิจกรรมเยี่ยมครอบครัวมีประโยชน์ต่อนกัศึกษา ( > 4.45)  

ทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ( > 4.41) 



“กจิกรรม CFS เป็น
กจิกรรมที่ด ี 
ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ในส่ิงที่หาไม่ได้จากใน
ห้องเรียน” 



ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อนักศึกษา ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

 กิริยามารยาทสุภาพ อ่อนนอ้ม (> 4.52)  
วางตวัเหมาะสม ความประพฤติเรียบร้อยเสมอตน้เสมอปลาย (> 4.48)  
มนุษยสมัพนัธ์ดีรู้จกัสร้างบรรยากาศท่ีน่าไวว้างใจใหเ้กียรติผูอ่ื้น (> 4.28)  
 



“นกัศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ และสามารถ
ปรับตวัเขา้กบั
ครอบครัวไดดี้” 
 



ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อครอบครัวที่ร่วมกิจกรรม CFS  

ในระดบัมาก 
ครอบครัวใหค้วามส าคญักบักิจกรรมอย่างดี (> 4.21)  
ครอบครัวใหค้วามร่วมมือในการพบปะ พดูคุยตอบค าถาม (> 4.14)  

และครอบครัวรู้สึกอึดอดัขณะท่ีนกัศึกษาออกเยี่ยมอยู่ในระดบัต ่า (> 2.01) 



“สมาชิกในครอบครัว
ให้ความร่วมมือ 
ในการร่วมกิจกรรมเป็น
อยา่งดีและมีความ
ภาคภูมิใจท่ีได ้
เป็นส่วนหน่ึงในการ
เรียนการสอนของ
นกัศึกษาแพทย”์ 



สรุป 

จากการศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลท่ีมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษา 

 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเยี่ยมครอบครัว นกัศึกษา
และครอบครัวท่ีร่วมกิจกรรมเฉล่ียอยู่ในเกณฑดี์-ดีมาก  

น าไปสู่การวางแนวทางส าหรับการพฒันากิจกรรม CFS เพื่อให้
นักศึกษาแพทย์ได้มีประสบการณ์และการเ รียนรู้เ ก่ียวกับ
ครอบครัว เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแพทย์ และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงมีความส าคญัต่อการเป็นแพทยท่ี์มีคุณภาพ 
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การน าผลการวิจัย 
ไปใช้ 

  ใหพ้ยาบาลท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา แทนอาจารยแ์พทย ์



บุคคลส าคัญ 
 

ที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัย R2R: เร่ิมจากใจ คน้หาค าถามวิจยั 

 
 คุณอ านวย: ผูอ้  านวยความสะดวกต่อกิจกรรม R2R โดยใช้
แนวคิด KM (Knowledge Management) 

 

 ผู้บริหาร: ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหก้ารสนบัสนุนการท า
กิจกรรม R2R 



ผู้วิจัย R2R 

พรพิมล ปิลันธนาภรณ์  

น าเสนอโปสเตอร์ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2556 

 
ถวัลย์ เบญจวัง  

น าเสนอโปสเตอร์ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ 
(AMEE2013) 

 



คุณอ านวย 

  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  

   งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 กิจกรรมประชุม/แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 การประชุมประจ าปีของอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คร้ัง/ปี 
 การปฐมนิเทศนกัศึกษาแพทยแ์ละอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คร้ัง/ปี 
 การพบอาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษาปี 2 จ านวน 3 คร้ัง/ปี 
 การพบอาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษาปี 3 จ านวน 3 คร้ัง/ปี 

 



ผู้บริหาร 

ทีมบริหารการศึกษา  

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
ก าหนดนโยบาย สนบัสนุนใหน้กัวิชาการการศึกษาและอาจารย์
แพทย ์ไปน าเสนอผลงานดา้นแพทยศาสตรศึกษาได ้โดยเบิก
ค่าใชจ่้ายตามจริง (เบิกจากราชการตามสิทธิ ท่ีเหลือสมทบดว้ย
เงินรายไดค้ณะแพทยศาสตร์) 



การทบทวนวรรณกรรม 
เพือ่การวจัิยด้านแพทยศาสตรศึกษา 
 
ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



การทบทวนวรรณกรรม  เป็นการเขียนสรุปจากบทความวิจัย หนังสือ หรือเอกสารอ่ืน ทั้ง
ในอดีตและปัจจุบันที่เก่ียวกับหัวข้อที่ต้องการศึกษา 



5 ขั้นตอนของ 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. ระบุค าส าคัญ (Identify key terms) 

2. ระบุแหล่งค้นหา (Locate literature) 
3. พิจารณาคัดเลือกบทความ (Critical evaluate and select the 

literature) 
4. จัดเก็บให้เป็นระบบ (Organize the literature) 

5. เขียนสรุปการทบทวนวรรณกรรม (Write a literature review) 
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ระบุค าส าคญั  
(Identify key terms) 

ตีกรอบการทบทวนวรรณกรรมให้แคบเข้าด้วยการก าหนดค า
ส าคัญ เพียง 1-3 ค า หรือเป็นวล ี

 

MeSH headings 
ERIC Database www.eric.ed.gov 

Catalog of terms 

Table of Contents, key words 

http://www.eric.ed.gov/
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ระบุแหล่งค้นหา 
(Locate literature) 

6 Core bibliographic databases: 
1. Medline 
2. Embase 
3. CINAHL (the Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

Literature) 
4. ERIC (the Eduational Resources Information Centre) 
5. BEI (the British Education Index) 
6. PsycINFO 

BEME Guide No.3, 2003 
Grey literature 
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พจิารณาคดัเลอืก
บทความ  

(Critical evaluate and 
select the literature) 

 Is It a Good, Accurate Source? 
คน้ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถท าได ้
 เลือกตามล าดบัความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มลู 
มองหาท่ีเป็นวิจยั 
 มีทั้งวิจยัเชิงคุณภาพ และวิจยัเชิงปริมาณ 

 Is It Relevant? 
หวัขอ้ตรง 
กลุ่มประชากรและสถานท่ีเหมือนกบัท่ีตอ้งการท า 
 ปัญหาและค าถามวิจยัคลา้ยหรือเหมือนกนั 
สามารถเขา้ถึงบทความนั้นได ้
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จัดเกบ็ให้เป็นระบบ  
(Organize the 

literature) 

 ถ่ายเอกสาร, download ไฟล์, จัดเก็บเป็นระบบ 

 

 อ่านบทคัดย่อ และท าบันทึกย่อ 

 

การท าผังวรรณกรรม เหมือนท า Mind map 
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เขียนสรุปการทบทวน
วรรณกรรม  

(Write a literature 
review) 

สรุปเนื้อหา 

 

 เอกสารอ้างอิง เน้นให้ใช้ Style Manual เช่น APA 


