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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยน
การสอนโดยการประยุก ต์ใ ช้ง านวิจ ัย ในคลิ นิ ก เป็ นฐานเพื่ อ สร้ า งแนวทางบ าบัด การพยาบาล
สุ ขภาพจิ ตและจิ ตเวช กลุ่ มประชากรเป็ นนักศึ กษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 หลักสู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จานวน 35 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐาน ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษามีความเห็นว่าสิ่ งที่ได้รับมากที่สุดในการเรี ยนการสอนขั้นเตรี ยมการ ขั้นกระบวนการเรี ยนรู ้
และขั้นผลลัพธ์ คือ ประเด็นที่มอบหมายให้สืบค้นมีความเหมาะสม วิธีการเรี ยนมีความทันสมัย และ
การได้พฒั นาทักษะการออกแบบการพยาบาล ตามลาดับ และเห็ นว่าสิ่ งที่ ได้รับน้อยที่ สุดคื อความ
เพียงพอของเอกสารที่ใช้ในเรื่ องที่ตอ้ งการสื บค้น ในด้านความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษาร้อยละ 97.1 มี
ความพึ งพอใจระดับสู งต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลิ นิกเป็ นฐาน
รองลงมาคือมีความพึงพอใจระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 2.9 ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ กล่าวได้วา่
การจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้ง านวิจยั ในคลิ นิกเป็ นฐานช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี แนวทาง
ชัดเจนมากขึ้นสาหรับสร้างรู ปแบบการบาบัดทางการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช การเรี ยนการ
สอนในลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งในการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการปฏิบตั ิพยาบาล
คาสาคัญ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ การประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐาน การบาบัด
ทางการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช
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Abstract
The purpose of this research study was to explore the opinions and satisfaction for
teaching and learning based on the concept of research utilization for developing nursing
therapeutic in mental health and psychiatric course. The participants in this study were composed
of thirty five nursing undergraduates. Data was collected using the questionnaires designed to find
out students’ opinions and students’ satisfaction about applying research utilization in the class.
The findings of this study revealed that the students perceived that they gained. The research
study found that the learning and teaching in preparing level, learning process level and result
level are the suitable topic for research, modern studying method and nursing therapeutic
development skill effect. Meanwhile, a number of papers were the least evidence in research
utilization. 97.1% of students were satisfied with learning by applying research. And 2.9% of that
the students were satisfied in medium level. Learning by applying research provides them with clear
guideline for nursing therapeutic in mental health and psychiatric. This learning is an alternative for
organizing effective teaching and learning. It helps devolve education quality for nursing therapeutic.
Keywords

Opinion, Satisfaction, Research utilization, Nursing therapeutics in mental health
and psychiatric
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวชเป็ นศาสตร์ ของการดูแลบุคคลที่มีความซับซ้อ นด้านจิต
สังคม มีลกั ษณะของโรคเรื้ อรัง ต้องใช้เวลา เข้าใจยาก (McBride & Austin, 1996) การสร้างแนวทาง
บาบัดการพยาบาลผูป้ ่ วยจิ ตเวชจึ งเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน ซับซ้อน ยุ่งยาก ต้องอาศัยความรู ้ ความ
เข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ และการให้เวลาที่ยาวนานเพื่อการเรี ยนรู้ ถือเป็ นความยากลาบากของ
พยาบาลในการดู แ ลผูป้ ่ วยจิ ตเวช โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ความรู ้ สึ ก ดัง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ได้ง่ า ยส าหรั บ
นักศึกษาพยาบาลที่เพิ่งเริ่ มต้นเรี ยนรู ้วธิ ี บาบัดการพยาบาลผูท้ ี่มีอาการทางจิตเวช สิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิด
ความไม่ชัดเจน สับสน คับข้องใจ รู ้ สึกเป็ นภาระ และเกิ ดความเหนื่ อยหน่ ายได้ในที่ สุด (Wood,
2005) อย่างไรก็ตาม การบาบัดรักษาพยาบาลในคลิ นิกสาหรับผูป้ ่ วยจิ ตเวชมีความสาคัญอย่างยิ่ง
เพราะการบาบัดการพยาบาลแต่ละครั้งมีความสาคัญต่อวิธีคิด วิถีชีวิต และการฟื้ นหายของผูป้ ่ วย
(Misulis & Head, 2003) ทั้งนี้การบาบัดพยาบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องอาศัยองค์ความรู ้ที่ผา่ น
กระบวนการศึกษาวิจยั อย่างเป็ นระบบ
การประยุกต์ใช้งานวิจยั (Research Utilization) เป็ นฐานในการพัฒนากระบวนการบาบัด
ทางการพยาบาลในคลิ นิกเป็ นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปั จจุบนั สาหรับใช้ใน
การนาความรู้ที่ได้จากกระบวนการวิจยั อย่างเป็ นระบบสู่ การปฏิบตั ิการพยาบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
(Kajermo, Nordstrom, Krusebrant, & Bjorvell, 2000) เป็ นกลยุทธ์ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
ความก้าวหน้าทั้งด้านองค์ความรู ้ใหม่และด้านการปฏิบตั ิพยาบาล ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยได้รับการบริ การที่
มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดคุณภาพ เอกลักษณ์ ความโดดเด่น และเป็ นการยกระดับมาตรฐานของวิชาชี พได้
ในที่สุด (Uitterhoeve & Ambaum, 1999) พยาบาลจาเป็ นต้องปรับวิถีและแนวทางปฏิบตั ิที่ทนั สมัย
เพื่อให้สอดรับกับความต้องการและสถานการณ์ ของโรคที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมี
ความซับซ้อนเช่นในปั จจุบนั (ศิริอร สิ นธุ และเรณู พุกบุญมี, 2544)
การเตรี ยมความพร้ อมของพยาบาลวิชาชี พเพื่อให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านการดูแลระบบสุ ขภาพจิตและจิตเวชที่ซบั ซ้อนจาเป็ นต้อง
เริ่ มต้นจากการพัฒนาทางด้านการศึ กษาพยาบาล โดยอาศัยการปรั บเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ (shift
paradigm) การจัด การเรี ยนการสอนที่ เ น้ น ให้ ผู ้เ รี ยนเป็ นศู น ย์ก ลาง สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความ
กระตื อรื อร้ นในการมุ่ ง แสวงหาความรู ้ จากโลกแห่ ง องค์ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ผ่า นระบบฐานข้อมู ล ที่
ทันสมัยมากกว่าการรอรับจากอาจารย์ผสู ้ อนในห้องเรี ยนเพียงอย่างเดียว ซึ่ งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
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และปรัชญาของการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูน้ าด้านการดูแลสุ ขภาพของประชาชนในทุกมิติ
สุ ขภาพได้อย่างแท้จริ ง (สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 2549)
ส านัก วิช าพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ ด าเนิ น การจัด การเรี ย นการสอ น
นักศึกษาในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ผูว้ ิจยั ในฐานะผูจ้ ดั การเรี ยน
การสอนในรายวิชาการพยาบาลสุ ขภาพจิ ตและจิตเวชและต่อเนื่ องสู่ รายวิชาปฏิ บตั ิ การพยาบาล
สุ ขภาพจิตและจิตเวช ซึ่ งเป็ นรายวิชาสาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 ได้นาวิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้แนวคิ ดการประยุก ต์ใ ช้งานวิจ ัยในคลิ นิ กเป็ นฐานเพื่ อน าผลการวิจ ัยที่ ได้ไปพัฒนา
รู ปแบบ แนวทาง และวิธีการบาบัดทางการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช โดยมุ่งให้นกั ศึกษามีการ
คิด วิเคราะห์ ใช้กระบวนการแก้ปัญหา เข้าถึงข้อมูลที่ทนั สมัย ฝึ กการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู้
วิธีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม โดยผูว้ จิ ยั มีการติดตามประเมินผลหลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอน ทั้งนี้
การศึกษาความคิดเห็ นและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อประสบการณ์ การจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้แนวคิ ดการประยุก ต์ใ ช้งานวิจยั ในคลิ นิก เป็ นฐานเพื่ อสร้ างแนวทางบ าบัดกา ร
พยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวชเป็ นการศึกษาที่สาคัญต่อการประเมินประสิ ทธิ ผลการจัดการเรี ยนการ
สอนซึ่ งเป็ นการประเมินผลจากผูเ้ รี ยนโดยตรง เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุ งกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้น
ปี ที่ 3 ต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลิ นิกเป็ นฐานเพื่อสร้างแนวทาง
บาบัดการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช
คาถามการวิจัย
ความคิดเห็ นและความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ตชั้นปี ที่ 3 ต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐานเพื่อสร้างแนวทางบาบัดการ
พยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวชเป็ นอย่างไร
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งบรรยายภาคตัดขวาง (crossectional research study) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็ นและความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ใน
คลิ นิกเป็ นฐานเพื่อสร้ างแนวทางบาบัดการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวชในรายวิชาการพยาบาล
สุ ขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2549 จานวน 35
คน ของสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ขั้นตอนการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แนวคิดการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐาน
เพื่อสร้างแนวทางบาบัดการพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวชตามขั้นตอนดังนี้
การเตรียมการด้ านผู้สอนและเอกสารประกอบการสอน
1. ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูป้ ระสานงานรายวิชาการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวชนาเสนอแผนการ
จัดการเรี ยนการสอนแก่คณะกรรมการประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ และแก่อาจารย์ผรู ้ ่ วมสอน โดย
มีอาจารย์สมัครใจเข้าร่ วมเป็ นผูส้ อน 2 คน และผูว้ จิ ยั รวมจานวนทั้งสิ้ น 3 คน
2. ผูว้ จิ ยั ประชุมร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อนวางแผนการเรี ยนการสอน โดยจัดให้ 1 บทเรี ยนเป็ น
เนื้ อหาเกี่ ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีการของการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลิ นิกเป็ นฐานเพื่อสร้ าง
แนวทางบาบัดการพยาบาล และอีก 1 บทเรี ยนเกี่ยวกับการสื บค้นงานวิจยั ในประเด็นที่สนใจศึกษาจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่ น Science direct, Pubmed, Medline, DAO, Sprinkerlink, CINAHL, กระทรวง
สาธารณสุ ข, กรมสุ ขภาพจิต, และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
3. ผูว้ จิ ยั ทาความเข้าใจร่ วมกับผูส้ อนเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการสอน บทบาทผูส้ อน บทบาท
นักศึกษาในการเรี ยนการสอน โดยใช้แนวคิดการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐานเพื่อสร้างการ
บาบัดทางการพยาบาล
4. ผูว้ ิจยั จัดเตรี ยมหัวข้อ คู่มื อผูส้ อน คู่มื อนักศึ กษา คู่ มือการสื บค้นข้อมู ล รวมทั้งแนบ
เอกสารแนะนาเกี่ ยวกับแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ได้แก่ บุคลากร ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่นกั ศึกษาสามารถขอ
คาปรึ กษาทางวิชาการ การค้นคว้าหาความรู้ จากห้องสมุ ดและฐานข้อมู ลต่าง ๆ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์
เป็ นต้น เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถสื บค้นข้อมูลได้อย่างเต็มที่
การเตรียมการด้ านนักศึกษา
1. ผูว้ จิ ยั ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เข้าร่ วมการวิจยั กรณี ที่นกั ศึกษาสมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั ผูว้ ิจยั ชี้ แจงแผนการจัดการเรี ยนการสอนแก่
นักศึกษา พร้อมทั้งอธิ บายวิธีการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐานเพื่อสร้าง
แนวทางบาบัดการพยาบาลอย่างละเอี ยด พร้ อมตอบข้อสงสัยที่ซักถามทุกประเด็นก่อนมีการเซ็ น
ยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ให้อิสระในการเข้าร่ วมและถอนตัวจาก
การวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อนักศึกษา ข้อมูลทั้งหมดของนักศึกษาจะถูกเก็บเป็ น
ความลับ เอกสารการวิจยั ทั้งหมดจะถูกทาลายทันทีที่งานวิจยั เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
2. ผูว้ ิจยั เตรี ยมความพร้อมของนักศึกษา โดยชี้ แจงวิธีการเรี ยน บทบาทผูส้ อน บทบาท
นักศึกษา พร้อมทั้งฝึ กวิธีการสื บค้นและจัดการกับข้อมูลที่ได้ท้ งั หมด
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งนักศึกษาเป็ น 7 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน แต่ละกลุ่มศึกษาประเด็นที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย
การบาบัดผูท้ ี่มีภาวะซึ มเศร้า เครี ยด ฆ่าตัวตาย นอนไม่หลับ ประสาทหลอนทางตา ประสาทหลอนทางหู
และหลงผิด โดยมีอาจารย์ผสู ้ อนทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่ม ๆ ละ 1 คน
2. นักศึกษาดาเนินการสื บค้นและจัดการกับข้อมูลที่ได้โดยปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา
ประจากลุ่มทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่ อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชัว่ โมง และมีการนาเสนอ
ผลการเรี ยนหน้าชั้นเรี ยนเพื่อร่ วมกันวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา
เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ การจัด การเรี ย นการสอนโดยการประยุ ก ต์ใ ช้
งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐานเพื่อสร้างแนวทางบาบัดการพยาบาล ประกอบด้วยข้อคาถามความคิดเห็น
ของนักศึ กษาเกี่ ย วกับสิ่ งที่ ได้รั บจากการจัดการเรี ยนการสอน 3 ขั้นตอน คื อ ขั้นเตรี ยมการ ขั้น
ดาเนินการ/ขั้นกระบวนการเรี ยนรู ้ และขั้นผลลัพธ์ รวมทั้งสิ้ น 18 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า
มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน (น้อยที่สุด) ถึง 5 คะแนน (มากที่สุด) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ ย
รายข้อและรายด้าน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุก ต์ใ ช้
งานวิจยั ในคลิ นิกเป็ นฐานเพื่อสร้ างแนวทางบาบัดการพยาบาล เป็ นข้อความที่ถามถึ งผลที่ ได้รับ
หลังจากผ่านกระบวนการเรี ยนการสอน มีจานวนคาถามรวมทั้งสิ้ น 12 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนประเมิ นค่ า มี ค่ า คะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน (น้อยที่ สุ ด) ถึ ง 5 คะแนน (มากที่ สุ ด )
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าจานวนและร้อยละ คะแนนเต็ม 60 คะแนน แบ่งระดับความพึงพอใจเป็ น
3 ระดับ ได้แก่ คะแนน 12-20 ระดับต่า คะแนน 21-40 ระดับปานกลาง และคะแนน 41-60 ระดับสู ง
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทั้ง 2 ส่ วนที่ สร้ างขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องมาหา
ความตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) และความเหมาะสมทางภาษาโดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน
จากนั้นนาแบบสอบถามมาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะและหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สัมประสิ ทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) ทดลองใช้ก ับนักศึ กษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จานวน 30 คน มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85 และ 0.89 ตามลาดับ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้ แบ่งการนาเสนอเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ระดับความคิดเห็นและระดับความพึง
พอใจของนักศึ กษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 ต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ใน
คลินิกเป็ นฐานเพื่อสร้างแนวทางบาบัดการพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ส่ วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐาน
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
โดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐานทั้ง 3 ขั้นตอน พบว่า ขั้นดาเนิ นการ/ขั้นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ เป็ นขั้นตอนที่ นกั ศึ กษาเห็ นว่ามี ประสิ ทธิ ภาพและได้รับประโยชน์สูงสุ ด รองลงมาคื อขั้น
ผลลัพธ์ และขั้นเตรี ยมการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละขั้นตอนเท่ากับ 4.25, 4.08 และ 4.03 ตามลาดับ
เมื่ อพิจารณาระดับความคิ ดเห็ นต่อกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยแยกแต่ละขั้นตอน
พบว่า นักศึ กษาพยาบาลมี ความเห็ นว่าสิ่ งที่ ได้รับมากที่ สุ ดในการเรี ยนการสอนขั้นเตรี ยมการ คื อ
ประเด็นที่ มอบหมายให้สืบค้นมี ความเหมาะสม รองลงมาคือวิธีการเรี ยนมี ความสอดคล้องกับเนื้ อหา
และการอธิ บายวิธีการเรี ยนรู ้แก่นกั ศึกษามีความชัดเจน สามารถปฏิบตั ิได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23,
4.14 และ 4.06 ตามลาดับ ส่ วนที่ ได้รับน้อยที่สุดในขั้นนี้ คือเอกสารที่ ใช้ในเรื่ องที่ ตอ้ งการสื บค้นมี
เพียงพอ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 สาหรับขั้นดาเนิ นการหรื อขั้นกระบวนการเรี ยนรู ้พบว่าวิธีการเรี ยนมี
ความทันสมัยเป็ นสิ่ งที่ นักศึ กษาเห็ นว่าได้รับมากที่ สุด รองลงมาคื อการมี โอกาสได้เรี ยนรู้ และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการกลุ่ม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46, 4.40 และ 4.31
ตามลาดับ ส่ วนที่ได้รับน้อยที่สุดคือบรรยากาศในการเรี ยนเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ
4.09 สาหรับขั้นผลลัพธ์ พบว่า นักศึกษาเห็นว่าสิ่ งที่ได้รับมากที่สุดคือการพัฒนาทักษะการออกแบบ
การพยาบาล การพัฒนาความสามารถที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ งในคลินิก และการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23, 4.11 และ 4.00 ตามลาดับ และสิ่ งที่ได้รับน้อยที่สุดในขั้นตอน
นี้คือความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรี ยน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ ยความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาพยาบาลต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการ
ประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐาน
ข้ อความ
ค่ าคะแนนเฉลีย่
แปลผล
ขั้นเตรียมการ
1. การอธิบายวิธีการเรี ยนรู ้แก่นกั ศึกษาชัดเจน ปฏิบตั ิได้
4.06
มาก
2. คู่มือการสอน การสื บค้นข้อมูล และแนวทางการเรี ยนมีความ
4.00
มาก
เหมาะสม
3. วิธีการเรี ยนมีความสอดคล้องกับเนื้ อหา
4.14
มาก
4. ประเด็นที่มอบหมายให้สืบค้นมีความเหมาะสม
4.23
มาก
5. เอกสารที่ใช้ในเรื่ องที่ตอ้ งการสื บค้นมีเพียงพอ
3.74
มาก
มาก
ค่ าเฉลี่ย
4.03
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ข้ อความ
ค่ าคะแนนเฉลีย่
แปลผล
ขั้นดาเนินการ / ขั้นกระบวนการเรี ยนรู้
1. วิธีการเรี ยนมีความทันสมัย
4.46
มาก
2. วิธีการเรี ยนเหมาะกับเนื้ อหาและวิชาที่เรี ยน
4.23
มาก
3. มีโอกาสได้เรี ยนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4.40
มาก
4. วิธีการเรี ยนช่วยกระตุน้ ความสนใจ
4.11
มาก
5. มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
4.14
มาก
6. บรรยากาศในการเรี ยนเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
4.09
มาก
7. มีการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการกลุ่ม
4.31
มาก
8.อาจารย์เป็ นแหล่งประโยชน์ต่อวิธีการเรี ยนรู ้
4.23
มาก
9. อาจารย์ให้เวลากับการปรึ กษาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างเต็มที่
4.26
มาก
มาก
ค่ าเฉลีย่
4.25
ขั้นผลลัพธ์
1. ความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรี ยน
3.97
มาก
2. การพัฒนาทักษะการออกแบบการพยาบาล
4.23
มาก
3. การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
4.00
มาก
4. การพัฒนาความสามารถที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ งในคลินิก
4.11
มาก
มาก
ค่ าเฉลีย่
4.08
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐาน
ผลการศึ กษาด้านความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการ
ประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐาน พบว่านักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่สูงถึงร้อยละ 97.1 มีความพึง
พอใจระดับสู งต่อการจัดการเรี ยนการสอน รองลงมาคือมีความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ
2.9 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการ
ประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐาน
ระดับความพึงพอใจ
ความถี่
ร้ อยละ
สู ง (41-60 คะแนน)
34
97.1
ปานกลาง (21-40 คะแนน)
1
2.9
ต่า (12-20 คะแนน)
0
0
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ในการวิ จยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัยได้ท าการประเมิ นผลความคิ ดเห็ นของผูเ้ รี ยนด้วยการใช้ค าถาม
ปลายเปิ ดประกอบการตอบแบบสอบถาม ผลการศึ กษาพบว่า นักศึ กษาได้พ รรณนาถึ งความคิ ด
ความรู ้ สึกต่อการจัดการเรี ยนการสอน โดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลิ นิกเป็ นฐานแบ่งออกเป็ น 3
ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ด้านความรู ้สึกและความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า นักศึกษาพยาบาลส่ วน
ใหญ่เห็นด้วยและรู ้สึกดีกบั การจัดการเรี ยนการสอน ดังคาพูดที่วา่
“เห็ นด้วยกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบ RU เพราะคิ ดว่าได้ประโยชน์อย่างมากจากการ
ค้นคว้ารายงานการวิจยั จาก Eng มาเป็ น Thai ทาให้เรากล้าที่จะเรี ยนรู ้งานวิจยั ของต่างประเทศมากขึ้น
และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับการบาบัดดูแลรักษาผูป้ ่ วยจิตเวชก่อนการขึ้นฝึ กปฏิบตั ิจริ ง”
“คิดว่าเป็ นกิจกรรมที่เหมาะต่อการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี อย่างมาก เพราะการหาแหล่งค้นคว้า
ใหม่ ๆ ทาให้ชิ้นงานน่าเชื่อถือ”
“เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ค่อนข้างดี เนื่ องจากทาให้ตวั นักศึกษามีความกระตือรื อร้ นในการค้นคว้าหา
ความรู ้มาใช้ในการเรี ยน รู ้จกั แหล่งข้อมูลของงานวิจยั มากขึ้น รู ้จกั วิธีการหางานวิจยั ฉบับสมบูรณ์จาก
ที่ต่าง ๆ ซึ่ งในห้องสมุ ดของ ม. เราไม่มี รู ้ จกั วิธีการขอใช้หรื อขอยืมหนังสื อระหว่างห้องสมุ ดต่าง
มหาวิทยาลัย ดีมากเลยค่ะ ทาให้รู้จกั แนวทางการค้นหางานวิจยั ในอนาคตได้ แล้วสามารถนาไปใช้ได้
จริ งในการฝึ กปฏิบตั ิ นอกจากนั้นงานวิจยั ที่เป็ นภาษาอังกฤษ ยังช่วยฝึ กทักษะการอ่าน การแปลให้กบั
ตัวนักศึกษาอีกด้วย”
“การเรี ยนที่ใช้งานวิจยั ทาให้นกั เรี ยนมีเครื่ องมือในการนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านจิตเวชจริ งได้ โดยมีงานวิจยั มา Support การปฏิ บตั ิ งานว่าจะสามารถใช้ประโยชน์กบั ผูป้ ่ วยได้
จริ งๆ รวมถึงการเรี ยนแบบนี้เป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษาสามารถค้นหางานวิจยั และฝึ กการสกัดนางานวิจยั
ที่ มี หลักฐานเอกสารอ้างอิ งได้ รวมถึ งเป็ นแนวทางการน าไปใช้ในการปฏิ บตั ิ งานจริ งในอนาคต
หลังจากเรี ยนจบได้ดว้ ย”
2. ด้านปัจจัย/อุปสรรคที่มีผลต่อการเรี ยนการสอน นักศึกษารับรู ้วา่ การค้นหางานวิจยั จาก
ฐานข้อมูลให้ตรงกับเนื้อหาที่รับผิดชอบค่อนข้างทาได้ยากและต้องใช้เวลา ดังคาพูดที่วา่
“ทางกลุ่มท้อแท้บางเวลา เพราะการสื บค้นค่อนข้างยากลาบาก และที่คน้ มาได้บางครั้งก็ใช้ได้
เฉพาะนามาเสริ ม ไม่ได้เป็ นงานวิจยั ที่ตรงกับความต้องการจริ งๆ”
“งานวิจยั บางเรื่ องไม่สามารถหา full text เนื้อหาฉบับสมบูรณ์ได้”
“แรก ๆ ที่ เริ่ มหาก็เครี ยดเหมื อนกัน เพราะหางานวิจยั ไม่ ค่ อยจะได้ พอนามาใส่ ตารางก็ มี
ปั ญหาเหมือนกัน เพราะบางหัวข้องานวิจยั ไม่ค่อยจะบอกมาตรง ๆ ต้องวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งก่อน”
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3. ด้านข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรี ยนการสอน นักศึกษาส่ วนใหญ่เสนอแนะให้จดั การ
เรี ยนการสอนเช่นนี้อีกในปี การศึกษาต่อไป ดังคาพูดที่วา่
“อยากให้มีการศึ กษาโดยใช้งานวิจยั ต่อ คิ ดว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีที่จะกระตุ น้ ให้นักศึ กษาได้เรี ยนรู ้
นอกเหนือจากการเรี ยนรู้ในห้องเรี ยน”
“ควรให้หางานวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นการเรี ยนการสอนหรื อเข้าในเนื้ อหารายวิชาจะได้มีการค้นหา
งานวิจยั ได้ในปริ มาณที่มากขึ้น และมีคุณภาพ”
“การเรี ยนแบบใช้งานวิจยั เป็ นสิ่ งที่ดี ควรให้รุ่นน้องได้เรี ยนจะทาให้รู้จกั หาข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ มากขึ้น และเกิดการเรี ยนรู ้มากขึ้นจากการเรี ยนในห้องเรี ยนอย่างเดียว”
การอภิปรายผลการวิจัย
การประยุกต์ใช้ผลการวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการบาบัดทางการพยาบาลในคลิ นิกเป็ น
แนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั (Kajermo et al., 2000) ผลการศึกษาในครั้งนี้
พบว่านักศึกษาทุกคนแสดงความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ใน
คลินิกเป็ นฐานทุกขั้นตอนอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อแยกพิจารณาแต่ละขั้นตอนพบว่าสิ่ งที่นกั ศึกษาได้รับ
มากที่สุดในขั้นเตรี ยมการ ขั้นดาเนินการ และขั้นผลลัพธ์ ได้แก่ ประเด็นที่มอบหมายให้สืบค้นมีความ
เหมาะสม การเรี ยนมีความทันสมัย และการพัฒนาทักษะการออกแบบการพยาบาล ตามลาดับ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาที่ พบว่าการสนับสนุ นให้นกั ศึ กษาได้เรี ยนรู ้ ในประเด็นที่สนใจอย่างเป็ นอิสระ การมี
องค์ความรู ้จากงานวิจยั ที่ทนั สมัยและเป็ นระบบมาสนับสนุ นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ความสุ ขและมีประสิ ทธิภาพ (Ring, Malcolm, Coull, Murphy-Black, & Watterson, 2005)
จากผลการสอบถามด้านความรู ้ สึกและความคิ ดเห็ นต่อการเรี ยนการสอน พบว่า นักศึ กษามี
ความมัน่ ใจและกล้าที่จะเรี ยนรู ้งานวิจยั ของต่างประเทศมากขึ้น และเห็นว่าเป็ นการเตรี ยมความพร้อมที่
ดี เกี่ ยวกับการบาบัดดู แลรั กษาผูป้ ่ วยจิ ตเวชก่ อนการขึ้ นฝึ กปฏิ บตั ิ จริ งในหอผูป้ ่ วย อาจเป็ นได้ว่าการ
สนับสนุ นให้นักศึ กษาได้ฝึกทักษะการสื บค้นและใช้ผลงานวิจยั ผ่านการให้แรงเสริ มและคาปรึ กษา
อย่างต่ อเนื่ องจากผูส้ อนจะช่ วยให้นักศึ กษาไม่ กลัวการอ่ านงานวิจยั มี ความกล้า และมัน่ ใจในการ
เลือกใช้งานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น (Wood, 2005; Kajermo, Nordstrom, Krusebrant, &
Lutzan, 2001) นอกจากนี้ การฝึ กอ่านและใช้งานวิจยั ยังช่ วยให้นักศึ กษามี ทศั นคติที่ดีและเกิ ดความ
ตื่นตัวในการออกแบบการบาบัดทางการพยาบาลในรู ปแบบใหม่ ๆ โดยอ้างอิงจากหลักฐานเชิ งประจักษ์
และการสื บค้นชิ้นงานใหม่ ๆ ช่วยให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น (Lambert & Glacken, 2006)
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าแหล่งข้อมูลที่สาคัญโดยเฉพาะห้องสมุดที่ทนั สมัยจะทาให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตอ้ งการสื บค้นและ เป็ นประโยชน์ได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับการศึกษา
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ของไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (อ้างในชฎาพร คงเพ็ชร์ , 2548) ที่ กล่ าวว่าการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ใน
ระดับอุดมศึกษานั้นจาเป็ นต้องมีห้องสมุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับเป็ นแหล่งข้อมูลทางวิชาการทั้งใน
รู ปแบบของตารา วารสาร วิทยานิ พนธ์ท้ งั ภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนต้องทันสมัย เป็ นการได้เรี ยนรู ้วิธีคน้ คว้าสิ่ งใหม่ ๆ ที่น่าเชื่ อถือ รู ้สึกท้าทาย
ความสามารถ มองเห็นภาพอย่างเป็ นรู ปธรรม เกิ ดแนวทาง และมีความมัน่ ใจมากขึ้น ที่สาคัญเป็ นการ
เตรี ยมความพร้ อมเกี่ ยวกับการบ าบัดดู แลรั กษาผูป้ ่ วยจิ ตเวชก่ อนการขึ้ นฝึ กปฏิ บ ตั ิ จริ งได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวความคิดของอัจริ ยา วัชราวิวฒั น์ (2544) ที่พบว่าการที่จะให้นกั ศึกษา
พยาบาลมีสมรรถนะทางการวิจยั ควรพัฒนาตั้งแต่การเรี ยนการสอน ควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดริ เริ่ ม
รู้จกั คิด รู้จกั สังเกต วิเคราะห์ปั ญหา ศึกษาค้นคว้าเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ฝึ กให้ผเู้ รี ยนใช้กระบวนการวิจยั
อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั และนาผลวิจยั ไปใช้ในการพยาบาลได้ จะเห็ นว่า
การศึกษางานวิจยั ที่มีการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ ช่วยให้กระบวนการทางานเกิดความชัดเจนมากขึ้น
และสามารถนาวิธีการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ ร่ วมด้วย
ในด้านความพึงพอใจพบว่านักศึกษาพยาบาลเกือบร้อยเปอร์ เซ็นต์รู้สึกพึงพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนในระดับสู งมากที่สุด รองลงมาคือระดับปานกลาง และไม่พบผูท้ ี่รู้สึกพึงพอใจในระดับ
ต่า ซึ่ งความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะช่วยให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น (Higgins & McCarthy, 2005) ทั้งนี้ ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุจาก
การที่นกั ศึกษารู ้สึกมัน่ ใจร่ วมกับการมีโอกาสเรี ยนรู ้ขอ้ มูลใหม่ ๆ ที่ทนั สมัยจากฐานข้อมูลที่มีความ
หลากหลายด้ว ยตนเอง ประกอบกับ การเรี ย นรู ้ จ ากงานวิจ ัย ท าให้ ก ารออกแบบบ าบัด ทางการ
พยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยจิตเวชมีความชัดเจน เป็ นระบบ และเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น (Uitterhoeve &
Ambaum, 1999) ซึ่ ง การที่ จะสามารถนาความรู้ จากการวิจยั ไปใช้เพื่ อตัดสิ นใจวางแผนบ าบัด
ทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นต้องอาศัยการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้จาก
หลักฐานเชิ งประจักษ์อย่างเป็ นระบบ ถื อเป็ นการจัดการความรู ้ อีกอย่างหนึ่ งโดยกระบวนการใช้
งานวิจยั อย่างเป็ นระบบเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิการพยาบาล (Uitterhoeve & Ambaum, 1999)
อย่างไรก็ตามการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐานมีขอ้ จากัดดังที่
นัก ศึ กษาให้ข ้อคิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ ในการจัดการเรี ย นการสอนครั้ ง ต่ อไปคื อ การสื บค้นหา
งานวิ จยั จากฐานข้อมู ลให้ ตรงกับเนื้ อหาที่ รับผิ ดชอบค่ อนข้างท าได้ยากและต้องใช้เวลานาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของศิริอร สิ นธุ และเรณู พุกบุญมี (2544) ที่ศึกษาอุปสรรคในการใช้ผลงานวิจยั
ทางการพยาบาลวิชาชี พและพบว่าพยาบาลวิชาชี พมีอุปสรรคด้านการเผยแพร่ และการเข้าถึ งงานวิจยั
มากที่สุด เช่นเดียวกับการศึกษาของวัชรี ย ์ แสงมณี และคณะ (2549) ที่พบว่าพยาบาลวิชาชี พมีอุปสรรค
ในการใช้นาผลงานวิจยั ไปใช้จากการที่ผลงานวิจยั ที่ตอ้ งการใช้ไม่ได้รวบรวมไว้ในที่เดียวกัน
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ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจซึ่ งนักศึกษาเสนออีกประการหนึ่ งคือความต้องการให้มีการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวชโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิก
เป็ นฐานต่อไปเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิ ดการเรี ยนรู ้มากขึ้น แสดงให้เห็ นถึงความต้องการที่
สอดคล้องกับการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาและการปฏิบตั ิพยาบาลในปั จจุบนั (Ring et al., 2005)
ผลการวิจยั ครั้ งนี้ ส ามารถกล่ าวได้ว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านการพยาบาลจิ ตเวชโดยการ
ประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐานเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาก่อนขึ้นฝึ กปฏิบตั ิการ
พยาบาลได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากช่ วยให้นกั ศึกษาเข้าใจวิธีการบาบัดอาการอย่างเป็ นรู ปธรรมผ่าน
การเรี ยนรู ้จากการทดสอบและวิจยั อย่างเป็ นระบบ อีกทั้งยังเป็ นการช่วยให้นกั ศึกษาเกิดความรู ้สึก
มัน่ ใจในการขึ้นฝึ กปฏิบตั ิจริ งร่ วมด้วย
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. ควรทาการศึกษาผลการจัดการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ น
ฐานในระยะยาว โดยศึกษาจากประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และประสบการณ์
การนาความรู ้ ที่ ไ ด้จากการเรี ย นการสอนภาคทฤษฎี สู่ภาคปฏิ บ ตั ิ ในรายวิช าปฏิ บตั ิ การพยาบาล
สุ ขภาพจิตและจิตเวช
2. ควรทาการศึกษาในรู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในคลินิกเป็ นฐานที่สอดคล้องกับบริ บทและความต้องการ
ที่แท้จริ งของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการปฏิบตั ิพยาบาล
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ และอาจารย์ชิดชนก มยูรภักดิ์ อาจารย์ผรู ้ ่ วม
สอน ซึ่ งทาให้กระบวนการเรี ยนการสอนและการวิจยั ดาเนินไปได้เป็ นอย่างดีทุกขั้นตอน
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