
บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  :  สุรากับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาในชุมชนจังหวัดพะเยา 
คณะผู้วิจัย :  ดร.วิจิตรา  ปัญญาชัย  นางนันทนา  ศรีสมบัติ และ นางสาวทรงพิลาส วงศ์ใหญ่  
ปีการศึกษา             2550 
ทุนสนับสนุน   ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษา สถานการณ์การดื่มสุรา ปัจจัยที่ท าให้ดื่มสุรา ผลกระทบที่เกิด
จากการดื่มสุรา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของเด็กและเยาวชนในชุมชนจังหวัดพะเยา โดย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาในเขตเมือง กึ่งเมื องกึ่งชนบท และชนบท พื้นที่ละ  2  ชุมชน มีขั้นตอนคือ  1) 
การเตรียมการ เป็นการเตรียมผู้วิจัย และเตรียมการเข้าชุมชน  2)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  3)  การคืนข้อมูล
ให้ชุมชน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกระตุ้นให้ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของเด็ก
และเยาวชน วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลห ลักคือเด็กและ
เยาวชนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับอุดมศึกษา จ านวน  91  คน ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ พ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้น าและคนในชุมชน ผู้สูงอายุ รวมถึงบุคลากรสาธารณสุข  ต ารวจ องค์กรภาคประชาชน
และภาคเอกชน การวิเคราะห์ข้อมูลเร่ิมพร้อมกับการเก็บข้อมูล และท าคู่ขนานกับการตรวจสอบข้อมูลด้วย
วิธีสามเส้าด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย   และด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาตีความและ
จัดท าข้อสรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยได้ข้อค้ นพบส าคัญ ได้แก่ (1)  สถานการณ์การดื่มสุรา พบมีการดื่มครั้งแรกอายุ  13  ปี 
โดยส่วนใหญ่มาจากการเลียนแบบพ่อแม่ผู้ใหญ่ในชุมชน ซ่ึงเป็นชุมชนที่บริโภคสุราในระดับสูงในทุก
โอกาส มีลักษณะการดื่ม คือ ดื่มตามเทศกาลงานเลี้ยง ดื่ม 2-3  ครั้ง/สัปดาห์ และ  4-5  ครั้ง หรือ เกือบทุกวัน
ในสัปดาห์ เงินที่ใช้ซื้อสุราในเด็กมะยมได้มาจากการน าค่าอาหารมาลงขันกัน รวมทั้งข้ออ้างการต้องท า
รายงานส่งครู ส าหรับกลุ่มอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาส่วนหนึ่งใช้เงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (2)  
ปัจจัยที่ผลักดันให้ดื่มสุรา คือ พ่อแม่ผู้ปกครองมีค่านิยมชอบสังสรรค์โดยการดื่มสุราและเวลาดูแลอบรมเด็ก
และเยาวชนน้อย ท าให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากพ่อแม่ ผลักดันให้เด็กหันไปเที่ยวเตร่ร่วมกลุ่มดื่มสุรา 
รวมทั้งเด็กและเยาวชนอยากลองอยากรู้ ให้เพื่อนยอมรับ ร่วมกับการมีสุราเสรีในชุมชนท าให้สุราหาง่าย 
ราคาถูก มีขายทุกสถ านที่  (3)  ผลกระทบจากการดื่มสุราของเด็กและเยาวชน คือ การทะเลาะวิวาทท าร้าย
ร่างกายกันซึ่งพบได้บ่อยและรุนแรง อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ความ
ขัดแย้งแตกแยกของครอบครัว การลักขโมย การเข้าหายาเสพติด และ (4)  แนวทางแก้ไขปัญหา จากข้อเสนอ
ของเด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สรุปได้คือ 1) พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและ
เอาใจใส่ อบรม เลี้ยงดูลูก อย่างถูกต้อง เหมาะสม  2)  ชุมชน ผู้ใหญ่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รับผิดชอบดูและ
สร้างมาตรการในการลด ละ เลิกสุราในชุมชน ยกย่องบุคคล /ครอบครัวที่ไม่ดื่มสุรา  3)  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งสถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข ต ารวจ ควรมีกระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและโทษ
ของสุรา โดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ดื่มสุรา 



บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  :   ตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
คณะผู้วิจัย :   นางสาวพร  บุญมี   และนางสาวบัวบาน  ยะนา 

 
 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติการพยาบาล ซ่ึงได้รับความสนใจ
ในการอธิบายและระบุถึงคุณลักษณะของพยาบาลที่ดี ตลอดจนอธิบายถึงการปฏิบัติการพยา บาลเชิง
จริยธรรม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาล บรมราชชนนี พะเยา และศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างหลักสูตรกับการตัดสินเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประชากรในการศึกษ าเป็นนักศึกษาพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่  4  จ านวน  52  คน และนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ช้ันปีที่  2  จ านวน  69 คน รวมทั้งส้ิน  121  คน รวบรม
ข้อมูลโดยใช้แบบวัดการตัดสินใจในประเด็นจริยธรร มทางการพยาบาลของ เคเตฟียน ซึ่งมีทั้งหมด  6  
สถานการณ์ โดยใช้การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ตามหลักวิชาชีพและตามประสบการณ์ท างานของนักศึกษา
พยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และสถิติ Chi-Square ผลการศึกษาการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล โดยภาพรวมทั้ง  6  สถานการณ์ พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมตามหลักวิชาชีพได้ถูกต้องร้อยละ  76.86  และตามประสบการณ์ ร้อยละ 75.21  เมื่อพิจารณาราย
สถานการณ์ พบว่า นักศึกษามีพยาบาลมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้ถูกต้องมากที่สุด ในสถานการณ์ที่  5  
ซึ่งเป็น กิจกรรมแสดงถึงการแก้ไขปัญหาในภาวะขาดแคลนทรัพยากร ทั้งตามหลักวิชาชีพ และตาม
ประสบการณ์การท างาน คิดเห็นร้อยละ  90.08  และร้อยละ  94.21  แต่การตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่ถูกต้อง
น้อยที่สุดตามหลักวิชาชีพ พบในสถานการณ์ที่  4  คิดเป็นร้อยละ 69.42  และการตัดสินใจเชิงจริ ยธรรมตาม
ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่  3  คือ การให้โอกาสให้ญาติผู้ป่วยในการตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ  49.59  
ส่วนผลการวิเคราะห์เกี่ยวข้องระหว่างหลักสูตรการศึกษา กับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  จ าแนกตามสถานการณ์ พบว่า หลั กสูตรการศึกษามีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมตามประสบการณ์ท างานของนักศึกษาพยาบาล โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ที่ 3 (p-value 0.008) เพียงสถานการณ์เดียว ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้มีโอกาส
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้ถูกต้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ส าคัญของพยาบาล ในการจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิชาชีพพยาบาล ควรเน้นให้ทุกรายวิชาทางการพยาบาลสอนโดยใช้สถานการณ์ที่ส่งเสริมการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพิจารณาให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย และในการท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
เพื่อเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นวิชาชีพของพยาบาล และภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล 
 
ค าส าคัญ ตัดสินใจเชิงจริยธรรม   ตัดสินใจเชิงจริยธรรมตามหลักวิชาชีพ  

ตัดสินใจเชิงจริยธรรมตามประสบการณ์ 
 



บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักเรียน 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6  ในเขตจังหวัดเชียงราย และพะเยา 

คณะผู้วิจัย : ดร.กนกวรรณ  เอี่ยมชัย  และ นางสาวเยาวลักษณ์  มหาสิทธิวัฒน์  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว ด้าน
สถาบัน  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในเขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา จ านวน 978 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5  ระดับ ค่าความเช่ื อมั่นทั้งฉบับมีค่า  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   มี  6  ปัจจัย  
โดยเรียงล าดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปหาปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ การผลิตพยาบาลไป
ต่างประเทศ การให้ทุนการ ศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ความต้องการให้วิทยาลัยไปแนะแนว ระดับช้ันเรี ยน ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และระดั บการศึกษาของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ตามล าดับ โดยปัจจัยที่ 6  
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักเรียน ได้
ร้อยละ  29.60  ส าหรับสมการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเรียนต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ในรูปคะแนนดิบ คือ  
 

Ŷ   = 3.388 + .331 X1 + .247X2 + .227 X3 + .222 X4 + .216X5  + .213 X6  
 
และสมการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเรียนต่อสาขาพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
ของนักเรียนชั้นมะยมศึกษาปีที่  4-6  ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

Z’ = .481Z1 + .360Z2 +.331Z3 + .324Z4  +.314Z5  +  .310Z6 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  :   การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตามทฤษฏีการดูแลมนุษย์ของ 
    อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

คณะผู้วิจัย :   นางพวงผกา  ค าดี  นางสมัยพร  อาขาล  และนางสมศรี  ทาทาน 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ และเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตามทฤษฎี
การดูแลมนุษย์ ของอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะ เยา ตามการ
รับรู้ของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตช้ันปีที่ 2-4  และ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ป)ี  ช้ันปีที่  2  ปีการศึกษา 
2549  จ านวน  257  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ วัดการรับรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยง 10 ปัจจัย แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเช่ือมั่น 0.75  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธีของ LSD 
 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 3 แหล่ง คือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  โรงพยาบาลพะเยา 
และแหล่งฝึกในชุมชน ตามการรับรู้ของนักศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างสูงถึงระดับสูง และเมื่อเปรียบเทียบ
ระดับการรับรู้ของนักศึกษาแต่ละช้ันปีของแต่ละแหล่งฝึก ทุกแหล่งฝึกนักศึกษาแต่ละช้ันปีมีระดับการรับรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 ระดับการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลพะ เยาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (   χ   =   2.61-2.95)  ส าหรับโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (  χ    =  3.14 – 3.40) และแหล่งฝึกในชุมชน อยู่ในระดับค่อนข้าง
สูงถึงสูง  (  χ   =  3.19- 3.62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  :   วัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
คณะผู้วิจัย :   นางสาวพินทอง  ปินใจ และนางเปรมฤดี  ศรีวิชัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา ในด้านความเช่ือ ทัศนคติ และค่านิยมในด้านการท าวิจัยของอาจารย์ สภาพปั จจุบัน ด้านนโยบาย การ
บริหารงาน  ปัจจัยที่เอื้อต่อการท าวิจัย และผลงานวิจัยของอาจารย์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยปีการศึกษา 2549-2550 
จ านวน  32  คน 
 ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์มีประสบการณ์การท าวิจัยในระยะเวลา  10  ปี ที่ผ่านมา  1-2  เร่ือง /คน 
งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยพื้นฐาน  การน าเสนอผลงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการในระดับประเทศ ส่วนในระดับนานาชาติยังไม่มีการน าเสนอ อาจารย์ได้รับ การอบรมพัฒนาความรู้
ด้านการวิจัยในหลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องในทุกปี และอาจารย์เห็นว่าในช่วงเวลา  1-5  ปี 
ข้างหน้าจะต้องท าวิจัยแน่นอนโดยให้เหตุผลว่า ต้องการความรู้และประสบการณ์ท าวิจัยและเพื่อน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน แต่ก็ยังพบว่าอาจารย์ให้เหตุผลว่าการไม่คิดที่จะท าวิจัยเนื่องจากไม่มี
เวลา แม้ว่า วิทยาลัยจะมีนโยบายและให้การสนับสนุนทุนก็ตาม 
 ในด้านความเช่ือและทัศนคติ  อาจารย์เห็นว่าควรท าวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการ
สอน มากกว่าเงินตอบแทนที่ได้รับและให้เหตุผลว่างานวิจัยเป็นภาระกิจส าคัญควบคู่ไปกับการสอนและเช่ือ
ว่าความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของสถาบันขึ้นอยู่กับการท าวิจัยของอาจารย์ และการท าวิจัยเป็นปัจจัยของ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการของอาจารย์เอง ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของอาจารย์ในฐานะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับในด้านปัจจัยเอื้อต่อการท าวิจัยอาจารย์เห็นว่าตัวอาจารย์เองเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านระเบียบ
วิธีวิจัยและมีโอกาสได้เพิ่มพูนประสบการณ์และศึกษาจากการท างานวิจัยอย่ างสม่ าเสมอทุกปี นอกจากนี้
วิทยาลัยได้ให้ความสะดวกในการใช้บริการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการท าวิจัยและจัดสรรงบประมาณการ
ท าวิจัยอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ส่วนในด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพร้อมที่จะน ามาใช้ใน การวิจัยและ
การจัดห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยให้แก่อาจารย์อย่างเหมาะสม วิทยาลัยควรมีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
วิจัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  :   การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของ 
   วิทยาลัยพาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีงบประมาณ  2549 

คณะผู้วิจัย :  นายนครินทร์  นันทฤทธ์ิ   และนางพัชรบูรณ์  ศรีวิชัย  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีงบประมาณ 2549 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย  1)  แบบบันทึกข้อมูลต้นทุนค่าแรง  2)  แบบบันทึกข้อมูลต้นทุนค่าวัสดุ  และ 3)  แบบบันทึก
ข้อมูลต้นทุนค่าลงทุน โดยท าการเก็บข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ .ศ.2548- 30 กันยายน พ .ศ.2549  
จ าแนกหน่วยต้นทุนออกเป็นหน่วยต้นทุนหลักและหน่วยต้นทุนสนับสนุน กระจายต้นทุนจากหน่วยต้นทุน
สนับสนุนให้แก่หน่วยต้นทุนหลักโดยใช้การกระจายต้นทุนแบบ  Step-down Allcation Method และใช้
สัดส่วนภาระงานเป็นเกณฑ์กระจายต้นทุนสู่กิจกรรม 
 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา เป็นจ านวนเงิน  63,380.84  บาท ต่อคนต่อปี  เมื่อแยกตามหลักสูตรพบว่า ต้นทุนต่อหน่วยใน
การผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจ านวนเงิน  65,618 .93  บาท ต่อคนต่อปี และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) เป็นจ านวนเงิน  54,712.62  บาท ต่อคน
ต่อปี 
 ส่วนต้นทุนต่อหน่วยในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
โดยแยกตามกิจกรรมพบว่าต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการบริการวิชาการ เป็นจ านวนเงิน 2,255.09  บาท 
ต่อคนต่อปี และต้นทุนต่อหน่วยของการประชุม/อบรม เป็นจ านวนเงิน 12850.14  บาทต่อคนต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  :   กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนามัยชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา 
   โรคความดันโลหิตสูง และ เบาหวาน 

คณะผู้วิจัย :   นางสาวจันทร์จิรา จันทร์บก และ นางดลนภา หงษ์ทอง 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Action Research) มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ชุมชนด าเนินการแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในชุมชน โดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยเลือกพื้นที่ในการวิจัยแบบเจาะจ ง คือ ชุมชน
หมู่  8  บ้านสันกว๊าน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยศึกษาในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้ังแต่อายุ  40  ปี ขึ้นไป 
จ านวน  198  คน กลุ่มแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จ านวน  16  คน และ กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จ านวน  36 คน โดยศึกษาในระห ว่างวันที่  1  พฤศจิกายน  ถึง  28  ธันวาคม  
2549  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเป็น  4  ขั้นตอน คือ  1)  การท าความ
เข้าใจปัญหา  2)  การก าหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหา  3)  การปฏิบัติการแก้ไขปัญหา   และ  4)  การ
ประเมินผลโครงการ  การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพน าเสนอเป็น
รูปความเรียง และส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วยข้อมูลทางระบาดวิทยา วิเคราะห์โดย
การใช้ดัชนีอนามัย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเร่ืองดรความดั นโลหิต
สูง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ ท าการเปรียบเทียบระดับความรู้ และ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ ท าการเปรียบเทียบระดับความรู้ และทัศนคติ ก่อนและหลังการ
ปฏิบัติกิจกรรมแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานในชุมชนด้วย วิธีการเปรียบเทียบ 
Dependent t-test และ เปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการปฏิบัติตน ด้วยวิธีการเปรียบเทียบ ไคว์สแคว์ 
(  χ2  ) 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน มีความรู้ ทัศนคติ ที่
ถูกต้องเพิ่มขึ้นกว่าก่อนด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ  .05  โดยในทั้งสองกลุ่มมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มและอาหารที่มีรสหวานลดลงกว่าก่อนการด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนั้น ยังมีพฤติกรรมการออกก าลังกายเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการด าเนิน
กิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ  91.84 
 นอกจากนั้นยังเกิดระบบ อสม .เจ้าของข้า ซึ่ง อสม . สามารถให้ค าแนะน า และด าเนินการให้บริการ
สุขภาพที่บ้านกับกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ทั้งนี้ในการด าเนินการระยะยาว ระบบ
บริการสาธารณสุขของรัฐ โดยศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลบ้านตุ่นได้เข้ามาเช่ือมต่อในการรับเป็นที่ปรึกษาและ
การติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชน เพื่อเกิดความย่ังยืนในการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอ งของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 
ค าส าคัญ กระบวนการการมีส่วนร่วม,  โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 



บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  :   กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพการศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด  
    สถาบันพระบรมราชชนก 

คณะผู้วิจัย :   นางสาวเยาวลักษณ์  มหาสิทธิวัฒน์  และ ดร.ปัณณธร  ชัชวรัตน์ 

 
 วัฒนธรรมคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาให้มีขึ้นในสถาบัน  การ
วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์คุณภาพการศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก แ ละเพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนรรมคุณภาพการศึกษาของอาจารย์วิยาลัย
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้อ านวยการวิทยาลัย
พยาบาล 25 แห่ง  จ านวน 25 คน และอาจารย์ประจ าของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
25  แห่ง  จ า นวน  625  คน  การจัดท ากลยุทธ์โดยการประเมินสภาพการณ์วัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัย
พยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ก าหนดกลยุทธ์และตรวจสอบกลยุทธ์โดยการจัดประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ และปรับแก้ไขกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 ผลการวิจัยปรากฏว่าการประ เมินสภาพการณ์วัฒนธรรมคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล 
โดยใช้เทคนิค SWOT พบว่า สภาพการณ์ของภาวะผู้น าและทีมบริหาร วัฒนธรรมองค์กร ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร งานการจัดการเรียนการสอน งานพัฒนานักศึกษา งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานประกันคุณภาพการศึกษา ยังมีจุดอ่อนและอุปสรรคที่
ยังต้องพัฒนา มีปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน ผลการประมวลข้อมูลได้แนวทางการน าไปใช้ซึ่ง
เป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ ผลการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบ าล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วย  2  ประเด็นกลยุทธ์หลัก 
ได้แก่  ประเด็นกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ และประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ประกอบด้วย  กลยุทธ์การสร้างเสริมภาวะผู้น าแก่ผู้บริหาร
สูงสุด กลยุทธ์การ สร้างทีมผู้บริหารที่เข้มแข็ง กลยุทธ์การส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานมุ่งสู่คุณภาพ
การศึกษาของอาจารย์ และกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยการพัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาผลงานวิจัย  
การสร้างสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในการบริการวิชาการ การสร้างระบบการเผยแพร่งานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จะเห็นได้ว่าการน าเอากลยุทธ์ใหม่มาใ ช้โดยที่
มองข้ามความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กรอาจเกิดความล้มเหลวได้ การส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานมุ่ งสู่
คุณภาพการศึกษาของอาจารย์เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒน ธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมคุณภาพที่จะ
ส่งผลให้การปฏิบัติตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ กลยุทธ์วัฒนธรรมคุณภาพ   คุณภาพการศึกษา   วัฒนธรรมคุณภาพการศึกษา 
 



บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  :   ผลของการน ากระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของแกนน า 
    นักเรียนหญิงในการแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 

คณะผู้วิจัย :   นางสาวเยาวลักษณ์  มหาสิทธิวัฒน์   และ ดร.ปัณณธร  ชัชวรัตน์ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ  2  ประการ คือ  1)  เพื่อศึกษาผลของกระบวนการเรียนรู้อย่าง
มีส่วนร่วมของนักศึกษาพยาบาลและแกนน านักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแก้ไขปัญหา
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น  และ  2)  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลและแกนน านักเรียนหญิงระดับ
มัธยมศึกษาในการแก้ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : Par) ประกอบด้วย  1)  การเตรียมการและประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์
ปัญหาทางเพศและความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยของนักเรียนหญิงในจังหวัดพะเยา 2) การ
สร้างภาคีการท างานร่วมกันกับโรงเรียน จ านวน 5  โรงเรียน  3)  การเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา
พยาบาลและนักเรียนแกนน า  4)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทางเพศ  โดยนักศึกษา
พยาบาลให้ความรู้เกี่ยวกับผลของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และความรู้เกี่ยวกับมี เพศสัมพันธ์อย่าง
ปลอดภัย แก่แกนน านักเรียน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และจัดเวทีเสวนา (Forum) ของตัวแทน
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาล  67  คน  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 270  
คน  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่  1  จ านวน  234  คน 
 ผลการศึกษา พบว่า  วัยรุ่นหญิงมีความเสี่ยงของพฤติกรรมทางเพศ ร้อยละ  43  แต่มีความรู้เกี่ยวกับ
มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เพียงร้อยละ 6  โดยโรงเรียนที่เป็นภาคีเห็นว่าเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนก าลังเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของโรงเรียน มีนักเรียนนักศึกษาที่ต้องหยุดกา รเรียนเนื่อง จากมีผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ และต้องการที่จะมีภาคีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์โดยแกนน านักเรียนที่มีนักศึกษา
พยาบาลเป็นพี่เลี้ยง ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางเพศสัมพันธ์ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
พยาบาล ปรากฏว่า นักศึกษาพยาบาลตระหนักถึงผลของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและความรู้เกี่ยวกับมี
เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเป็นอย่างดี และสอนนักเรียนแกนน าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสนุกกับการ
เรียนรู้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งนักศึกษา พยาบาลในบทบาทของผู้ให้ความรู้และแกนน านักเรียนหญิงใน
บทบาทผู้รับความรู้ โดยพบว่าก่อนกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มี พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ ร้อยละ  12.3  และมีความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ไม่ถูกต้องทุกคน ส่วนนักศึกษาสาย
อาชีพ มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ร้อยละ  10.3  และมีความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสั มพันธ์อย่างปลอดภัย ไม่
ถูกต้องทุกคน และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มเป้าหมายทุกคนไม่มีคะแนนที่แสดงถึง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  และมีความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยถูกต้องทุกคน 
 นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทางเพศจา กการจัดเวทีเสวนา (Forum) 
ร่วมกันระหว่างนักวิชา  นักศึกษาพยาบาล  นักเรียนและนักศึกษา ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและกิจกรรม
การรณรงค์ของแต่ละโรงเรียน เพื่อการแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเพื่อขยายเครือข่ายการเรียนรู้ไปสู่



บทคัดย่อ 

นักเรียนคนอื่นๆ เป็นความเข้มแข็งและพัฒนาการของศักยภาพแกนน านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะเห็นได้
ว่ากลุ่มนักศึกษาและนักเรียนมีศักยภาพในการรณรงค์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาทางเพศที่กลุ่มเสี่ยงมักจะเล่าให้เพื่อนฟังมากกว่าครูหรือผู้ปกครอง หากได้มีการ
พัฒนาศักยภาพและมีกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนและนักศึกษา   ประกอบกับการสร้าง
ภาคีท างานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องที่พร้อมจะร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสังคม 
 
ค าส าคัญ กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม   การเสริมสร้างศักยภาพ   แกนน านักเรียนหญิง   

ปัญหาเพศสัมพันธ์  การแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  :    พฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พยาบาล ในการสอนภาคปฏิบัติ ตามการรับรู้ของ 
     อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  

คณะผู้วิจัย :    นางสมศรี  ทาทาน  และ นางพวงผกา  ค าดี 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พยาบาลในการสอนภาคปฏิบัติตามการ
รับรู้ของอาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กลุ่มตัวอย่างเป็น
อาจารย์พาบาล จ านวน 22  คน  และนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่   2-4  ปี
การศึกษา  2549  จ านวน  180  คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์
พยาบาลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลด้วยความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลที่สอนภาคปฏิบัติ ตามปัจจัยการ
ดูแล  10  ประการของทฤษฎีการดูแลของมนุษย์ แบบมาตราส่วนประมาณค่ า  4  ระดับ  มีค่าความเช่ือมั่น  
0.96  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบพหุคูณ ด้วยวิธีของ LSD 
 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พยาบา ล ในการสอนภาคปฏิบัติราย
ด้าน ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 7  ด้าน และระดับดี  3  ด้าน ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พยาบาลในการสอนภาคปฏิบัติรายด้าน ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล มี
ค่าลี่ยอยู่ในระดับดีทั้ง  10  ด้าน  และค่า เฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พยาบาลในการสอน
ภาคปฏิบัติโดยรวมตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล มีค่าลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( χ  =  3.54)  และค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พยาบาล ในการสอนภาคปฏิบัติโดยรวมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (χ = 3.34)  เมื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้  เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลของอาจารย์
พยาบาลในการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลแต่ละช้ันปี พบว่า นักศึกษาแต่ละช้ันปีมีระดับกับรู้ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
 
 


