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การวิจัยเรื่องผลของการฝกอบรมโดยใชเทคนิคการสะทอนตอสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากร
สาธารณสุข จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข กอนและหลังการฝกอบรมโดยใชการสะทอนคิด กลุมตัวอยางคือบุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรีจํานวน 30 คนซึ่งเขารับการอบรมการพัฒนาการบริการสุขภาพแนวใหมจังหวัดราชบุรีใน พ.ศ. 2558
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการสอนที่เนนการสะทอนคิดและแบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
ซึ่งประกอบดวยสวนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและสวนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพเปนขอ
คําถามใหเลือกตอบแบบ rating scale จํานวน 15 ขอใหเลือกตอบ 5 ระดับตามความเปนจริงมากที่สุดจนถึงไมเปนความจริง
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละและขอมูลคะแนนทักษะการสัมภาษณผูปวยใชสถิติ dependent t-test ผลการวิจัย
พบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะการสัมภาษณผูปวยรายดานการใชเทคนิคการพูด การคํานึงถึงศักยภาพ และการคํานึงถึงปจจัยที่มีผล
ตอสุขภาพ หลังการฝกอบรมแตกตางจากกอนการเรียนรูตามสภาพจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายดานการไม
เนนแนะนํา กอนและหลังการฝกอบรม ไมแตกตางกัน
คําสําคัญการสะทอนคิด การใหคาํ ปรึกษาดานสุขภาพการบริการสุขภาพ
Abstract
The study of effects of training using reflection on competency in health counselingamong public
health personnel in Ratchaburi Province was a quasi experimental study. The study aimed to compare mean
score of health counseling competency before and after training using reflection of the participants. The
participants were 30 public health personnel enrolled in training programme of developing health care service
to enhance health of Ratchaburi Province in 2015. The instruments were the instructional plan using reflection
and health counseling competency assessment. The patient interview assessment was composed of part 1 :
demographic data and part 2 : health counseling competency assessment, 15 item rating scales. The
researchers analysed data using dependent t-test. The results showed that overall health counseling
competency before training using reflection were significantly different from the one after (p<.05). The patient
interview skills in counseling technique, aware of competencies, aware of factors influencing health problems
categories before training using reflection were significantly different from the one after (p<.05).The category of
giving advice carefully was not significant different.
Key words: reflection, health counseling, health care
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การพัฒนาบุคลากรสุขภาพใหมีความรูและทักษะ
ในเรื่องของการใหคําปรึกษาดานสุขภาพจึงวิธีการหนึ่งที่จะ
ช วยพั ฒนางานด านการให คํ าปรึ กษาทางสุ ขภาพให มี
คุณภาพมากยิ่ งขึ้ น รู ปแบบของการพั ฒนาบุ คลากรให มี
ความรูและทักษะในเรื่องของการใหคําปรึกษาจึงมุงเนนที่ให
บุ คลากรได รั บรู เรื่ องของหลั กการให คํ าปรึ กษาทางด าน
สุขภาพเปนหลัก เปนการอบรมที่ผูรับการอบรมเปนผูใหญ
และมีประสบการณเดิมมากอน การพัฒนาจึงตองเนนที่การ
กระตุนใหคิดจนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง การสอนที่ใช
การสะทอนคิดเปนเปนการสอนทีก่ ระตุนใหผูเรียนไดพัฒนา
ความรูและทัศนคติของตนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นได
อยางไรก็ตามขอมูลความรูที่เกิดจากงานวิจัยใน
ประเด็นของผลการใชกันการสอนแบบสะทอนคิดที่มีผลตอ
ทักษะการให คํ าปรึ กษาทางด านสุ ขภาพนั้ นยั งมี อยู น อย
ความรูเรือ่ งนี้ยังไมชัดเจนนักจึงจําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่
จะทํ าวิ จั ยในเรื่ องผลของการฝ กอบรมโดยใชเทคนิ คการ
สะทอนคิดมาพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ เพื่อ
พัฒนาการทํางานดานการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี กอนและ
หลังการอบรมโดยใชการสะทอนคิด
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การสะท อนคิ ด (Reflection)
หมายถึ ง
กระบวนการคิดไตรตรองทบทวน (Reflective Thinking)
พินิจพิเคราะหและพิจารณาสิ่งตางๆอยางรอบคอบโดยใชสติ
และมี สมาธิ ซึ่ งเป นวิ ธี การที่ ทํ าให บุ คคลได ทบทวนและ
สะทอนการกระทําของตน (Reflective Practice) ชวยใหเกิด
ความเขาใจและเกิดการเรียนรูจากประสบการณ นําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปญหาตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การให คํ าปรึ กษาทางสุ ขภาพ หมายถึ ง
กระบวนการของสัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับ
คําปรึกษา เพื่อการชวยเหลือใหมีบุคคลสุขภาพดี ทั้งสุขภาพ
ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม และจิตวิญญาณ
โดยอาศัยเทคนิควิธีการในการใหคําปรึกษาและพื้นความรู

การใหบริการดานสุขภาพนั้นผูใหบริการสุขภาพ
ถู กคาดหวั งจากผู รั บบริ การว าจะสามารถช วยเหลื อโดย
ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของผูรับบริการไดอยาง
แทจริงการทํางานของผูใหบริการสุขภาพนั้นจึงอยูบนปญหา
สุขภาพและความคาดหวั งของผูรั บบริการ อยางไรก็ตาม
ปญหาดานสุขภาพของผูรับบริการนั้นไมไดเกิดขึ้นเฉพาะ
โรคภัยไขเจ็บแตเพียงลําพัง ภาวะสุขภาพยอมเปนผลพวงมา
จากพฤติกรรมตางๆที่เกี่ยวของรูปแบบการใชชีวิตทัศนคติ
ตอการดําเนินชีวิตในดานตางๆเชนการรับประทานอาหาร
การออกกําลังกายการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคการ
พักผอนหยอนใจฯลฯ ฉะนั้นถาจะชวยเหลือผูรับบริการใน
เรื่องของสุขภาพยอมไมสามารถที่จะแกไขเฉพาะจุดที่เปน
ปญหาดานสุขภาพโดยไมคํานึงถึงเรื่องอื่น เพราะสุขภาพมี
ความซับซอน นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงความเปนบุคคล
ของผูรับบริการดวยผูรับบริการแตละคนมีศักยภาพในการที่
จะตัดสินใจเลือกกระทํากิจกรรมที่จะสงเสริมสุขภาพหรือ
แกไขปญหาเรื่องโรคภัยไขเจ็บของตนเอง ฉะนั้นการดูแลจึง
ตองเป ดโอกาสให ผู รับบริการได เลาหรื อตั ดสินใจโดยใช
ศักยภาพของตนเองดวย และเปนไปไดวาผูรับบริการอาจ
เลือกใชวิธีทางที่จะดูแลสุขภาพทางอื่นซึ่งไมเหมือนกับที่
บุคลากรดานสาธารณสุขไดเคยศึกษาเลาเรียนมากอน เชน
การใชสมุนไพรการ การดูแลโดยหมอพื้นบาน หรือแมแต
กระทั่งวิธีการทางไสยศาสตรเหนือธรรมชาติที่ไมสามารถ
อธิบายการเจ็บปวยในทางวิทยาศาสตรไดก็ตาม เมื่อจะให
คําปรึกษาแกผูรับบริการในประเด็นสุขภาพจึงตองพิจารณา
ดูวาแทที่จริงแลวความพรองหรือความตองการของบุคคล
นั้นคืออะไรและบุคคลนั้นมีความสามารถมีความมีศักยภาพ
อะไรบางที่จะนําตนเองเพื่อดูแลตนเองได ในทางตรงกันขาม
หากผูรับบริการถูกปดโอกาสโดยที่จะตองเปนฝายรับฟงผู
ให บริ การโดยอย างเดี ยวแลว การดู แลในครั้ งนั้ นย อมไม
สํ าเร็ จผล ยิ่ งไปกว านั้ นเมื่ อพิ จารณาผู ประกอบวิ ชาชี พ
ทางด านให บริ การสุ ขภาพที่ มี ประสบการณ การทํ างาน
มาแลวหลายหลายปยอมเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานที่
เฉพาะเจาะจงตามที่ตนมีประสบการณบุคลากรเหลานี้ยอมมี
ความเชื่ อมั่ นในตั วเองสู งเพราะได รู ได เห็ นกรณี คล าย
คลายกันมาหลายครั้งจึงทําใหคิดตัดสินใจที่จะดูแลสุขภาพ
ไดอยางรวดเร็ว
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ดานสุขภาพอนามัยของผูใหคําปรึกษาในการชวยใหบุคคลรู
และเขาใจตนเอง ยอมรับเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามั ยของตน
สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ปรับตัวเกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพ รวมถึงเจตคติ คานิยมและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขตามศักยภาพ
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพเปนการบริการ
สําคัญที่จะชวยเหลือผูรับบริ การตามศักยภาพและความ
พรองของบุคคลได ในการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพนั้น
ผูให คํ าปรึ กษามั กจะเป นบุ คลากรที่ทํ างานจนเชี่ยวชาญ
เพราะการใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพมักจะเปนงานที่ตอง
ทําโดยทั นที ความรูที่ สั่งสมมาจะชวยให บุคลากรสุขภาพ
ใหบริการใหคําปรึกษาไดอยางมั่นใจและถูกตองตามหลัก
วิชาการมากยิ่งขึ้นอยางไรก็ตามดังที่กลาวมาแลวขางตนวา
ผูรับบริการเองก็มีประสบการณชีวิตหลายดานเชนเดียวกัน
และยอมเก็บเกี่ยวความรูที่จะนํามาดูแลชวยเหลือตนเองได
การดูแลจึงควรเปดโอกาสใหผูรับบริการไดมีสวนที่จะแสดง
ศักยภาพของตนเองดวยไมใชวาผูใหคําปรึกษาจะเปนผูนํา
หรือชี้แนะอยูฝายเดียว วิธีการหนึ่งที่จะทําใหผูใหบริการได
คิดใครครวญเกี่ยวกับสิ่งที่ทําไปการสะทอนคิดซึ่งเปนการที่
ผูปฏิบัติไดพูดเกี่ยวกับความคิด ความรู และทัศนคติของตน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานออกมาสูกลุมเพื่อนที่ รวมวิชาชี พ
หรือเพื่อนที่รวมกันปฏิบัติงาน เพื่อใหไดยินไดเห็นตนเองอีก
ครั้งและไดรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น การสะทอนคิดจึง
เปนเทคนิคสําคัญที่ใชสํ าหรับการเรียนการสอนหรือการ
ฝกอบรมใหเกิดการพัฒนาตนเอง ระเบียบวิธีวจิ ัย
การออกแบบการวิจัย
การวิ จัยเรื่องนี้เป นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) แบบหนึ่งกลุม เปรียบเทียบกอน
และหลังการทดลอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แก บุ คลากรสาธารณสุ ขที่
ปฏิ บัติ งานในจั งหวัดราชบุ รี และไดเขารับการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การให บริ การสุ ขภาวะแนวใหม ระหว างเดื อน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 จํานวน 100 คน
กลุ มตั วอย าง ได แก บุ คลากรสาธารณสุ ขที่
ปฏิ บัติ งานในจั งหวัดราชบุ รี และไดเขารับการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การให บริ การสุ ขภาวะแนวใหม ระหว างเดื อน

พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 จํานวน 30 คน ที่เลือกจาก
ประชากรแบบเฉพาะแจะจง (purposive sampling)
เกณฑการคัดเขา
1. เปนบุคลากรสาธารณสุขที่ไดใหบริการสุขภาพ
แกผูรับบริการในจังหวัดราชบุรี
2. มีประสบการณการทํางานใหบริการสุขภาพ
อยางนอย 1 ป
เกณฑการคัดออก
เป น ผู ล าไปศึ กษาอบรม / คลอดบุ ต ร /
ปฏิบัติงานที่อื่น เปนระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี เ ครื่ องมื อที่ ใช ในการวิ จั ย
ประกอบดวย แผนการสอนที่เนนการสะทอนคิด และแบบ
ประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
แผนการสอนที่เนนการสะทอนคิด เปนแผนการ
สอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแนวคิดการดูแลดวยหัวใจความ
เป นมนุ ษย ของสถาบั นพระบรมราชชนก ( 2556) ที่ มี
องคประกอบหลักคือ 1) จิตบริการ คือการที่ผูใหบริการ
ใหบริการดวยความเต็มใจ ยอมรับในความเปนบุคคลบุคคล
หนึ่งของผูรับบริการ ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล
2) การคิดวิเคราะห คือการที่ผูใหบริการคิดแยกแยะไดวา
ผูรับบริการมี ศักยภาพในการดู แลตนเองอย างไร มี ความ
พรองในการดูแลตนเองอยางไร และคิดวาการดูแลอยางไรจึง
จะตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดจริง และ3)
การมีส วนร วมของผู รั บบริ การ คือการที่ ผูให บริ การเป ด
โอกาสใหผูรับบริการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏิบตั ิ
เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
แผนการสอนที่เนนการสะทอนคิด ประกอบดวย ขั้นตอน
การสอน 3 ขั้นตอน ดังนี้
- ขั้นนํา มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนความสนใจ
ของผู อบรมให สนใจว าจะพั ฒนาทั กษะการสั มภาษณ
ผูรับบริการใหดีขึ้นไดอยางไร
- ขั้นสอนและเรียนรู มีวั ตถุ ประสงค เพื่ อจั ด
ประสบการณจริงใหผูอบรมไดเขาถึง และมีโอกาสไดเขาไป
เกี่ยวของกับการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง สถานการณที่จัดนั้น
คือการใหพบกับผูปวยจริงที่ใชชีวิตตามปกติอยูที่บานใน
ชุ มชน และมี การมอบงานให ผู อบรมได ไปสั มภาษณ ใน
ประเด็น การดําเนินชีวิต โรคภัยไขเจ็บ การดูแลตนเองเมื่อ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยไดนําแผนการสอนที่เนนการสะทอนคิด ไป
ให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ชี่ ย วชาญด า นเทคนิ ค การสอน
ประกอบดวย แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตรวจ
แผนการสอนและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข ทัง้ ดาน
เนื้อหาและกระบวนการสอน หลังจากนั้นผูวิจัยไดปรับแก
ตามขอเสนอแนะ แลวนําไปทดลองสอนพยาบาลที่เขารับ
การอบรมหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิก ที่เรียนใน
หัวขอการบริการด วยหัวใจความเปนมนุษย หลังจากนั้ น
ผู วิ จั ยได พิ จารณาปรั บเวลาที่ ใช ในการสอนให เหมาะสม
ยิ่งขึ้น
ผูวิจัยไดนําแบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพ ไปใหผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานเทคนิคการสอน
ที่เนนการเรียนรูตามสภาพจริงประกอบดวยแพทย 1 คน
และพยาบาล 2 คน ตรวจความตรงเชิงเนื้ อหาของแบบ
ประเมินทักษะการสนทนากับผูปวย แลวผูวิจัยปรับแกตาม
ขอเสนอแนะ หลังจากนั้นจะนําไปทดลองใชกับกลุมที่คลาย
กับกลุมตัวอยางจํานวน30 คน หาคาความเชื่อมั่นโดยใช
สัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราค ไดคาความเชื่อมั่นตั้งแต
0.88

เปนโรคนั้น งานที่มอบหมายนี้จะทําใหผูอบรมไดมีโอกาส
สัมผัสกับผูรับบริการที่ใชชีวิตจริงเปนธรรมชาติของเขา โดย
ออกจากสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล และทําใหผูอบรมไดมี
โอกาสเห็นวาผูรับบริการดําเนินชีวิตซึ่งเขามีโรคภัยไขเจ็บ
อยูไดอยางไร มีศักยภาพอะไรที่จะดูแลตัวเองได นอกจากนี้
อบรมยังมีโอกาสที่จะชวยเหลือโดยใหคําแนะนําในชวงเวลา
ที่ไดไปพบผูปวยนั่นเอง
- ขั้นสรุป มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอบรมไดสรุป
ความคิ ด ของตนเองที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปหลั งจากได มี
ประสบการณพบกับผูปวยและสัมภาษณผูปวยจริงแลว ผู
อบรมจะใชโอกาสนี้สรุปการเรียนรูที่ไดรับ
แบบประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพ เปนแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชกรอบการ
ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ ที่ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ
ขอมูลทั่วไป 5 ขอ และคําถามเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพ 15 ขอ ไดแก การใชเทคนิคการพูด การฟงโดยไม
รี บด วนแนะนํ า การคํ านึ งถึ งศั กยภาพของบุ คคล และ
คํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ รวม 20 ขอ คําถามเปน
แบบให เลื อกตอบโดยใช rating scale 5 ระดั บ
ประกอบดวยการประเมินวาผูอบรมแสดงสมรรถนะนั้นได
อยาง มากที่สุด คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย และ
ไมมีสมรรถนะ

การสะท้ อนคิด
ตระหนักรู้ ในตนเอง อาจทําให้ มองข้ าม
ศักยภาพของผู้ป่วย และไม่สามารถระบุ

ผู้รับบริ การร่ วมกับการฟั งความเห็นจาก
การให้ คําปรึกษาทางสุขภาพได้

แ ผ น ภ า พ ที่ 1 ก ร อ บ แ น ว คิ ด ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย
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ระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบการวิจัย
การวิ จั ยเรื่ องนี้ เป นการวิ จั ยกึ่ งทดลอง (Quasiexperimental research) แบบหนึ่งกลุม เปรียบเทียบกอน
และหลังการทดลอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในจั งหวั ดราชบุ รี และได เข ารั บการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
ให บริ การสุ ขภาวะแนวใหม ระหว างเดื อนพฤษภาคม ตุลาคม 2558 จํานวน 100 คน
กลุ มตั วอย าง ได แก บุ คลากรสาธารณสุ ขที่
ปฏิ บั ติ งานในจั งหวั ดราชบุ รี และได เข ารั บการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การให บริ การสุ ขภาวะแนวใหม ระหว างเดื อน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 จํานวน 30 คน ที่เลือกจาก
ประชากรแบบเฉพาะแจะจง (purposive sampling)
เกณฑการคัดเขา
1. เปนบุคลากรสาธารณสุขที่ไดใหบริการสุขภาพ
แกผูรับบริการในจังหวัดราชบุรี
2. มีประสบการณการทํางานใหบริการสุขภาพ
อยางนอย 1 ป
เกณฑการคัดออก
เปนผูลาไปศึกษาอบรม / คลอดบุตร / ปฏิบัติงาน
ที่อื่น เปนระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย
ประกอบดวย แผนการสอนที่เนนการสะทอนคิด และแบบ
ประเมินสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
แผนการสอนที่เนนการสะทอนคิด เปนแผนการ
สอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแนวคิดการดูแลดวยหัวใจความ
เป นมนุ ษย ของสถาบั นพระบรมราชชนก ( 2556) ที่ มี
องคประกอบหลักคือ 1) จิตบริการ คือการที่ผูใหบริการ
ใหบริการดวยความเต็มใจ ยอมรับในความเปนบุคคลบุคคล
หนึ่งของผูรับบริการ ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล
2) การคิดวิเคราะห คือการที่ผูใหบริการคิดแยกแยะไดวา
ผูรับบริการมีศักยภาพในการดูแลตนเองอยางไร มีความพรอง
ในการดูแลตนเองอยางไร และคิดวาการดูแลอยางไรจึงจะ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดจริง และ3) การมี
สวนรวมของผูรับบริการ คือการที่ผูใหบริการเปดโอกาสให
ผูรับบริการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏิบัติเพื่อการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
แผนการสอนที่เนนการสะทอนคิด ประกอบดวย
ขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นนํา มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนความสนใจของผู
อบรมใหสนใจวาจะพัฒนาทักษะการสัมภาษณ
ผูรับบริการใหดีขึ้นไดอยางไร
- ขั้ นสอนและเรี ย นรู มี วั ตถุ ประสงค เ พื่ อจั ด
ประสบการณจริงใหผูอบรมไดเขาถึง และมีโอกาส
ไดเขาไปเกี่ยวของกับการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง
สถานการณที่จัดนั้นคือการใหพบกับผูปวยจริงที่
ใชชีวิตตามปกติอยูที่บานในชุมชน และมีการมอบ
งานให ผู อบรมได ไปสั มภาษณ ในประเด็ น การ
ดําเนินชีวิต โรคภัยไขเจ็บ การดูแลตนเองเมื่อเปน
โรคนั้ น งานที่ มอบหมายนี้จะทําใหผู อบรมได มี
โอกาสสั มผั สกั บผู รั บบริ การที่ ใช ชี วิ ตจริ งเป น
ธรรมชาติของเขา โดยออกจากสภาพแวดลอมใน
โรงพยาบาล และทําใหผูอบรมไดมีโอกาสเห็นวา
ผูรับบริการดําเนินชีวิตซึ่งเขามีโรคภัยไขเจ็บอยูได
อย างไร มี ศั กยภาพอะไรที่ จะดู แลตั วเองได
นอกจากนี้อบรมยังมีโอกาสที่จะชวยเหลือโดยให
คําแนะนําในชวงเวลาที่ไดไปพบผูปวยนั่นเอง
- ขั้ นสรุ ป มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อให ผู อบรมได สรุ ป
ความคิดของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากไดมี
ประสบการณพบกับผูปวยและสัมภาษณผูปวย
จริงแลว ผูอบรมจะใชโอกาสนี้สรุปการเรียนรูที่
ไดรับ
แบบประเมิ นสมรรถนะการใหคํ าปรึ กษาด าน
สุขภาพเปนแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชกรอบการให
คําปรึกษาดานสุขภาพ ที่ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไป 5 ขอ และคําถามเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
15 ขอ ไดแก การใชเทคนิคการพูด การฟงโดยไมรีบดวน
แนะนํา การคํานึงถึงศักยภาพของบุคคล และคํานึงถึงปจจัย
ที่มีผลตอสุขภาพ รวม 20 ขอ คําถามเปนแบบใหเลือกตอบ
โดยใช rating scale 5 ระดับ ประกอบดวยการประเมินวาผู
อบรมแสดงสมรรถนะนั้นไดอย าง มากที่สุด คอนขางมาก
ปานกลาง คอนขางนอย และไมมีสมรรถนะ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยไดนําแผนการสอนที่เนนการสะทอนคิด ไป
ให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ชี่ ย วชาญด า นเทคนิ ค การสอน
ประกอบดวย แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตรวจ
แผนการสอนและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข ทั้งดาน
เนื้อหาและกระบวนการสอน หลังจากนั้นผูวิจัยไดปรับแก
ตามขอเสนอแนะ แลวนําไปทดลองสอนพยาบาลที่เขารับการ
อบรมหลั กสู ตรการสอนการพยาบาลในคลิ นิ ก ที่ เรี ยนใน
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หัวข อการบริ การด วยหั วใจความเป นมนุ ษย หลั งจากนั้ น
ผูวิจัยไดพิจารณาปรับเวลาที่ใชในการสอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ผู วิ จั ยได นํ าแบบประเมิ นสมรรถนะการให
คําปรึกษาดานสุขภาพ ไปใหผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดาน
เทคนิคการสอนที่เนนการเรียนรูตามสภาพจริงประกอบดวย
แพทย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบประเมิ นทั กษะการสนทนากั บผู ป วย แล วผู วิ จั ย
ปรับแกตามขอเสนอแนะ หลังจากนั้นจะนําไปทดลองใชกับ
กลุมที่คลายกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน หาคาความ
เชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราค ไดคาความ
เชื่อมั่นตั้งแต 0.88
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยประชาสัมพันธการวิจัยไปยังบุคลากร
สาธารณสุขที่ไดรับเชิญใหเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
บริ การเพื่ อสุ ขภาวะแนวใหม จั งหวั ดราชบุ รี โดยผู วิ จั ยส ง
จดหมายชี้แจงการวิจัยและคําเชิญชวนใหเขารวมการวิจัยไป
ทางไปรษณีย หากบุคลากรสาธารณสุขสนใจจะเขารวมการ
วิจัยก็ใหแจง ผูวิจัยทางโทรศัพท
2. ผูเขาพบผูที่สนใจจะเขารวมการวิจัยและชี้แจง
การวิจัยพรอมทั้งตอบคําถามที่ผูสนใจตองการรูรายละเอียด
เพิ่มเติมพรอมทั้งมอบเอกสารคํายินยอมเขารวมการวิจัยใหผู
ที่สนใจไปอาน และตัดสินใจ หากตัดสินใจเขารวมการวิจัย ก็
ใหแจงผูวิจัยทางโทรศัพท และนําเอกสารที่ลงลายมือชื่อมา
สงคืนนักวิจัยภายหลังตามวันที่นัดหมายที่นัดหมาย
3. ผูวิจัยชี้แจงใหผูที่จะเขารวมการวิจัยเขาใจวา
การเขารวมการวิจัยนั้นไมเกี่ยวของกับการฝกอบรมที่กําลัง
จะเกิดขึ้น บุคลากรทางสาธารณสุขสามารถที่ตัดสินใจไดโดย
อิ สระและจะไม มี ผลใดใดต อการประเมิ นรวมทั้ งบริ การ
ระหวางการอบรม
4. ผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยที่ไดรับการฝกหัดแลวเขา
สังเกตการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย 1 ครั้งของ
ผูเขารวมการวิจัยขณะที่อยูในการอบรมวันแรก(ตามแผนการ
สอนที่สอนโดยวิทยากร) โดยใชแบบประเมินการใหคําปรึกษา
ทางสุ ขภาพแก ผู ป วย ซึ่ งการประเมิ นครั้ งนี้ เป นการ
ทํา pretest กอนเขารับการอบรม

5. ผูวจิ ัยจัดใหผูเขารวมการวิจัยไดรับการอบรมที่
ใชการเรียนการสอนที่ใชการสะทอนคิดตามแผนการสอน วิธี
สอนโดยวิทยากรของการอบรม
6. ผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยที่ไดรับการฝกหัดแลวเขา
สังเกตการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย 1 ครั้งของ
ผูเขารวมการวิจัยขณะที่อยูในการอบรมในชวงทาย โดยใช
แบบประเมินการใหคําปรึกษาทางสุขภาพแกผูปวย ซึ่งการ
ประเมินครั้งนี้เปนการทํา post test
ระยะเวลาที่เก็บขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง เดือนมิถุนายน กันยายน 2558
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ยวิ เคราะห ข อมู ลที่ ได จากแบบประเมิ น
สมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ โดยหาคาเฉลี่ย และ
ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเที ยบค าเฉลี่ ยของ
สมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพ กอนและหลังการ
ฝกอบรม โดยใชสถิติ dependent t – test
ขอพิจารณาประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
1. ผูวิจัยไมบันทึกชื่อจริงของผูเขารวมการวิจัย
ผูวิจัยเขียนรายงานการวิจัยโดยใชชื่อปลอมของผูเขารวมการ
วิจัย
2.ในการเลือกผูเขารวมการวิจัยนั้น ผูวิจัยเลือก
ตามคุณสมบัติการคัดเขา ซึ่งผูเขารวมการวิจัยเปนบุคลากร
สาธารณสุข 30 คนจากจํานวนบุคลากรสาธารณสุข
100 คนที่เขารวมการอบรมจึงเปนเรื่องยากที่จะบงชี้
ผูใหขอมูลในรายงานการวิจัย
1.
ในการเข า ร ว มการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ม มี
ค า ตอบแทนใดใด แต ผู วิ จั ย ได ม อบสมุ ด บั น ทึ ก ให
ผูเขารวมการวิจัยคนละ 1 เลม
2. ผู วิ จั ย ไม มี ส ว นได ส ว นเสี ย จากการ
ประเมินผลทักษะการสัมภาษณผูปวยในการอบรมครั้ง
นี้
Conflict of interest ในการวิจัยครั้งนี้
ผู วิ จั ย ไม มี ส ว นที่ ไ ด รั บ ประโยชน อ ย า งอื่ น จากอาสา
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา วิชาชีพ ประสบการณการทํางาน และสถานที่
ทํางาน
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ
เพศ
ชาย
13
13
หญิง
87
87
อายุ
21 – 25 ป
28
28
26 – 30 ป
11
11
31 – 35 ป
11
11
36 – 40 ป
16
16
41 – 45 ป
13
13
46 – 50 ป
10
10
50 ป ขึ้นไป
11
11
วิชาชีพ
แพทย
4
4
พยาบาล
90
90
เภสัชกร
2
2
นักกายภาพบําบัด
3
3
ระยะเวลาการทํางาน
1 – 5 ป
28
28
6 – 10 ป
11
11
11 – 15 ป
11
11
16 – 20 ป
16
16
21 – 25 ป
13
13
26 – 30 ป
10
10
30 ป ขึ้นไป
11
11
รวม
100
100
จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง กลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวง 2 5 - 30 ป มากที่สุด
คิดเปนรอยละ28 (n=28) สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ และสวนใหญประกอบวิชาชีพพยาบาล
คิดเปนรอยละ90 กลุมตัวอยางมีประสบการณการทํางานอยูในชวง 1 - 5 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ28 (n=28)
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพโดยรวมกอนและหลังการฝกอบรมที่
เนนการสะทอนคิด
t-test dependent
การทดสอบ
S.D.
X
t
sig
ก อ น กา ร ฝ กอ บ รม ที่ เ น น ก า ร
สะทอนคิด
20.27
1.49
26.87
0.033*
ห ลั งก า ร ฝ ก อ บ ร ม ที่ เ น น ก า ร
สะทอนคิด
25.55
1.65
จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการใหคําปรึกษาดานสุขภาพโดยรวมหลังการฝกอบรมที่เนนการ
สะทอนคิดแตกตางจากกอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการใหคําปรึ กษาดานสุขภาพรายดานกอนและหลังการฝกอบรมที่
เนนการสะทอนคิด
กอนt-test dependent
หลัง
การทดสอบ
S.D.
X
การ
t
sig
เรียนรู
การใชเทคนิคการพูด กอน
19.70
1.16
หลัง
25.23
1.09
20.66
0.013*
การไมเนนแนะนํา
กอน
21.68
1.13
หลัง
22.03
1.11
27.68
0.590
การคํานึงถึง
กอน
19.63
1.25
ศักยภาพ
หลัง
26.96
1.03
26.03
0.413*
การคํานึงถึงปจจัย
กอน
20.07
1.11
ที่มีผลตอสุขภาพ
หลัง
28.01
1.23
23.33
0.618*
จากตารางที่ 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะการสัมภาษณผูปวยรายดานการใชเทคนิคการพูด การคํานึงถึง
ศักยภาพ และการคํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ หลังการฝกอบรมแตกตางจากกอนการเรียนรูตามสภาพจริงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายดานการไมเนนแนะนํา กอนและหลังการฝกอบรม ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้ งนี้ผูวิจั ยอภิปรายผลการวิจั ย
ตามวัต ถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะ
การใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข
กอนและหลังการฝกอบรมโดยใชการสะทอนคิด โดย
ภาพรวมพบว า พบว า คะแนนเฉลี่ ย สมรรถนะการให
คําปรึกษาดานสุขภาพโดยรวมหลังการฝกอบรมที่เนน
การสะทอนคิดแตกตางจากกอนการฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ทั้งนี้สามารถอธิบาไดวาการพัฒนาสมรรถนะ
การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเกิดจากการที่กลุมตัวอยาง
ไดรับการฝกฝนใหมีทั กษะในดานการพินิจพิ เคราะห
และพิจารณาสิ่งตางๆ (Reflective Practice) อยาง

รอบคอบโดยใชเหตุและผล ทําใหบุคคลไดทบทวนและ
สะทอนการกระทําของตน ชวยใหเกิดความเขาใจและ
เกิดการเรียนรูจากประสบการณ นําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Johns, 2004) ซึ่งกลุมตัวอยางตองคิดแกปญหา
ในขณะใหคําปรึกษาดานสุขภาพเกือบตลอดเวลา การ
สอนโดยใช การสะทอ นคิ ดจึ ง เปน วิ ธี ก ารที่ ทํ าให ก ลุ ม
ตัว อยา งพั ฒนาการคิ ด สะท อนการกระทํา ของตนอยู
ตลอดเวลาในขณะใหบริการ นอกจากนี้ผลการศึกษา
ครั้งนี้พบวาผูอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงการทักษะการ
ใหคําปรึกษาของตนซึ่งเปนการปฏิบัติ Gibbs (1988)
ซึ่ ง เป น นั ก การศึ ก ษาท า นหนึ่ ง ที่ ไ ด นํ า เสนอแนวคิ ด
เกี่ยวกับการพัฒนาการสะทอนคิด ที่เรียกวา “รูปแบบ
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วงจรการสะทอนของกิบส (Gibbs’s Reflective cycle
model)”
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น วงจรเพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการสะทอนคิดอยางตอเนื่อง เพื่อชวยฝกให
ผูเรียนเกิดพัฒนาการในดานการวิเคราะหผลของการ
ปฏิบัติงานของตนเอง การวางแผน การนาเสนอแนว
ทางการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แกไ ข จนกระทั่ ง การ
วางแผนเพื่อนาไปใชในการปฏิบัติงาน
การประเมินกระบวนการสะทอนคิด เพื่อ
ศึกษาผลลัพธของผูเรียนวามีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรูและการปฏิบัติงาน (Gibbs, 1988) โดยมีการ
แบงระดับความสามารถในการสะท อนคิดต อผลงาน
ของผูเรียน แนวคิดของ Kember และคณะ(Kember
& et al, 2008) เรียกวา “ระดับของการสะทอน
(Level of Reflection)” แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก
ระดับที่ 1 ระดับขั้นการปฏิบัติเปนนิสัยหรือขั้นไมคิด
สะทอนตอการปฏิบัติ ระดับที่ 2 ระดับขั้นความเขาใจ
ระดับที่ 3 ระดับขั้นการสะทอน และ ระดับที่ 4 ระดับ
ขั้นการสะทอนอยางมีวิจารณญาณ (Kember & et al,
2008) เมื่อพิจารณาผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายได
วาการอบรมโดยใชการสะทอนคิดสามารถทําใหกลุม
ตัวอยางไดพัฒนาการคิดสะทอนของตนเอง กลาวคือ
เมื่อกอนการอบรมกลุมตัวอยางอาจมีการคิดสะทอนอยู
ที่ระดับ 1-4 ก็เปนไดและเมื่อผานการอบรมแลวผูอบรม
หลายคนไดมี ก ารพั ฒ นาการคิ ด สะท อ นของตนเองที่
ระดับ 4 คือระดับขั้นการสะทอนอยางมีวิจารณญาณ
เมื่อพิจารณารายละเอียดของการพัฒนานั้น ศรีวรรณ
ฉัตรสุริยวงศ และ มาเรียม นิลพันธุ (2559) กลาววาผล
สะทอนคิด เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการคิด
ผานประสบการณดวยการสะทอนความรูสึก ความ
คิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูในดานตางๆ ดวย
วิธีการสะทอนที่หลากหลาย เชน การพูด การอธิบาย
เขียนอนุทิน เขียนบรรยายความคิดเห็น วาดภาพ
แผนผังความคิด (ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ และ มาเรียม
นิลพันธุ, 2559) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการพูด การ
อธิบาย และ เขียนบรรยายความคิดเห็นเปนหลัก มีการ
ทําหลายครั้งจนกลุมตัวอยางพัฒนาตนใหสามารถคิด
สะทอนไดและเกิดการรูความคิดตนเองเขาใจผูปวยและ
ปรับปรุงการใหคําปรึกษาทางสุขภาพของตนเองได
ผลการวิจัยรายดานพบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การสัมภาษณผูปวยรายดานการใชเทคนิคการพูด การ
คํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพ และการคํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
สุขภาพ หลังการฝกอบรมแตกตางจากกอนการอบรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้สามารถ
อธิบายไดจากคํากลาวของชอน (Schon, 1987, p.40)
ที่ไดแบงลักษณะของการสะทอนคิดในการปฏิบัติการ
พยาบาลไว 2 ลักษณะคือ 1) การสะทอนคิดในขณะ
กระทําหรือกําลังปฏิบัติการพยาบาล (reflection in
action) พยาบาลคิดใครครวญอยางถองแทเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือสิ่งที่กําลังกระทํา การพยาบาล โดยใช
ความรูหรือประสบการณเดิมเปนฐานการขยายความรู
ใหม หรื อความรูที่ แตกต างไปจากเดิมไปใชใ นการ
ประกอบการตั ด สิ น ใจขณะทํ า กิ จ กรรมนั้ น ๆ การ
สะท อ นคิ ด ลั ก ษณะนี้ จ ะช ว ยให พ ยาบาลพั ฒ นา
ความสามารถในการจําแนกปญหาที่เกิดขึ้น และมี
ความใส ใ จกั บ สภาพแวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ จะได
จัดการปญหาอยางเรงดวน การสะทอนคิดขณะกระทํา
จึงเปนการสะทอนคิดอยางลึกซึ้ง และชวยใหมีความ
ตระหนักรูในขณะปจจุบัน 2) การสะทอนคิดภายหลัง
สิ้นสุดการปฏิบัติการพยาบาล (reflection on action)
พยาบาลยอนคิดภายหลัง สถานการณการปฏิบัติการ
พยาบาลสิ้นสุดไปแลวเพื่อบรรยาย วิเคราะห ประเมิน
หาขอสรุปชั่วคราวจากการเรียนรูประสบการณนั้น การ
สะท อ นคิ ด ลั ก ษณะนี้ จ ะช ว ยให มี ค วามเข า ใจใน
สถานการณ แ ละการกระทํ า ของตนเพิ่ ม มากขึ้ น
(Schon, 1987, p.40) ซึ่งอาจทําใหกลุมตัวอยางพัฒนา
ตนเองให ใ ช เ ทคนิ ค การพู ด ที่ เ หมาะสม คํ า นึ ง ถึ ง
ศักยภาพ และปจจัยที่มีผลตอสุขภาพของผูปวยที่ตน
ให บ ริ ก ารอยู ไ ด ดี ม ากขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง พบว า ผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของเรื่องการ
พัฒนาพฤติกรรมสะทอนคิดของนักศึกษาพยาบาล ของ
อรัญญา บุญธรรม และคณะ (2558) ที่ใชการสอนที่
เนนการสะทอนคิดแลวพบวานักศึกษาพยาบาลมีการ
พัฒนาตนเองดานทักษะการสื่อสาร ไดแก การใชภา
กาย การฟงอยางตั้งใจ และการเรียบเรียงคําพูด
(อรัญญา บุญธรรม และคณะ, 2558)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรพั ฒ นาระบบและกลไกการให บ ริ ก าร
สุขภาพที่สอดคลองกับ ปญหาและความตองการของ
ผู ใ ช บ ริ ก าร เพื่ อ ให เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ น และควรให
บุคลากรทางสุขภาพไดรับการพัฒนากระบวนทัศนใน
การใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ใหครอบคลุม
มากขึ้น และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนระบบการใหบริการ
ที่สนองความตองการผูใชบริการอยางแทจริง
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2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
การปฏิบัติการพยาบาลควรใหความสําคัญกับ
ความเปนมนุษยและชีวิตของคนแตละคน เพื่อไมใหถูก
บดบั งดว ยผลการตรวจทางหอ งทดลอง เวชระเบีย น
หรือหลักวิชามากเกินไป ควรทําความเขาใจในเรื่องของ
ชีวิตกับสังคม และความหมายของชีวิตมนุษยควบคูกัน
ไปกับ การมี ความรูวิ ชาการ ความเชี่ ยวชาญทางดา น
การแพทย การพยาบาลและเทคโนโลยี
3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
ควรทําศึกษาวิจัยติดตามผูผานการฝกอบรม
การพัฒนากระบวนทัศนในการบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูใชบริการ
และพฤติกรรมการใหบริการสุขภาพหลังการอบรม เพื่อ
การพัฒนาครูพี่เลี้ยงใหมีศักยภาพในการบริการดวยหัว
ใจความเป น มนุ ษ ย แ ละปรั บ หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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