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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนางานบริการทางการพยาบาลด้วยด้านจิตตปัญญาศึกษา โรงพยาบาล 
ซานคามิลโล จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาการบริการของพยาบาล 
โรงพยาบาลซานคามิลโล โดยใช้ด้านจิตตปัญญาศึกษา (สติ การฟังอย่างลึกซึ้ง และสุนทรียสนทนา) เป็นวิจัย
กึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) วัดผลก่อนและหลัง (one-group, pretest-posttest 
design) โดยวัด 3 ครั้ง คือ ก่อนอบรม หลังอบรม 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง คือ
พยาบาล (ผู้ให้บริการ) ผู้รับบริการ (ผู้ป่วยและญาติ) และผู้บริหาร วิเคราะห์ความแตกต่างด้วยสถิติไค-สแควร์ 
และ One-way ANOVA ผลการวิจัยในส่วนผู้ให้บริการพบว่าคะแนนด้านสติก่อนอบรมคือ 87.12 หลังอบรม 
1 สัปดาห์ และ 1 เดือนเพิ่มเป็น 89.95 และ 92.02 ตามล าดับ คะแนนด้านการรับฟังอย่างลึกซึ้งก่อนอบรม 
90.22 หลังอบรมทั้งสองครั้งเพิ่มเป็น 92.50 และ 93.18 ตามล าดับ คะแนนด้านสุนทรียสนทนาก่อนอบรม 
89.02 และหลังอบรมเพิ่มเป็น 91.81 และ 93.33 ตามล าดับ ในส่วนคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการบริการก่อนอบรม 78.70 และหลังการอบรมครั้งเพิ่มเป็น 95.20 และ 95.00 ตามล าดับ และมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05) คะแนนในส่วนผู้บริหารพบว่ามีความพึงพอใจก่อนอบรม 62.68 และหลังอบรม
เพิ่มเป็น 80.42 และ 81.00 ตามล าดับและมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05) สรุปผลของการพัฒนาการ
ด าเนินงานบริการของพยาบาลด้วยจิตตปัญญาศึกษาส่งผลให้ผู้ให้บริการด้านการพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลง
ในคะแนนการให้บริการที่ดีขึ้น ส่วนผู้รับบริการและผู้บริหารมีคะแนนความพึงพอใจต่อการบริการทางการ
พยาบาลที่สูงข้ึน 
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Abstract 
This research is about nursing service development through contemplative education: 

San Camillo Hospital, Ratchaburi Province. Objectives: To compare the effects of development in 
nursing service through Contemplative Education (mindfulness, deep listening and dialogue) at 
San Camillo Hospital, Ratchaburi Province. Materials and methods: Quasi-experimental research 
was used with one-group, pretest-posttest design with one week and one month assessments 
after training on mindfulness, deep-listening and dialogue. The samples were nurses (service 
provider), clients (service receiver), and the management team. Chi-square and One-way ANOVA 
were used for analysis. Results: Among nurses (service providers), the results show that 1) 
Mindfulness at pre-experiment was at the score of 87.12 and respectively increased to the score 
of 89.95 and 92.02 at post-experiment. (one week and one month assessment.) 2) Deep-listening 
at pre-experiment was at the score of 90.22 and respectively increased to the score of 92.50 and 
93.18 respectively, post-experiment. 3) Dialogue at pre-experiment was at the score of 89.02 and 
increased to the level of 91.81 and 93.33 respectively at post-experiment (highest average in all 
categories and periods). Among clients (service receivers), satisfaction of service at pre-experiment 
was at the score of 78.70 and increased to the level of 95.20 and 95.00, post-experiment. (p < 
0.05). Among management team, the perception at pre-experiment was at the score of 62.68 and 
also increased to the score of 80.42 and 81.00 respectively, post-experiment. (p< 0.05). 
Conclusion: Both post-experiment assessments of Nursing Service Development at San Camillo 
Hospital through mindfulness, deep-listening and dialogue showed a remarkable improvement in 
comparison to the pre-experiment assessment. Clients (service receivers) and the management 
team had satisfaction to nursing service.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่ธุรกิจ
โรงพยาบาลให้ความส าคัญเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง  
งานบริการทางการพยาบาลซึ่งถือเป็นด่านหน้า
ของระบบบริการ จึงต้องพัฒนาคุณภาพบริการ
ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการที่มีคุณภาพโดยทั่วถึง เท่าเทียมและ
เป็นธรรม ได้รับคุณภาพการบริการที่มีคุณภาพ
บรรลุเป้าหมาย  วิชาชีพพยาบาลต้องมีความ
สมดุลระหว่างศาสตร์ทางวิชาชีพกับชีวิตและ
จิตใจ รวมทั้งให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ การสร้างบรรยากาศในการท างาน
และการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นความเข้าใจ
ถึงแก่นแท้ของแนวคิดด้านจิตตปัญญาศึกษา เพื่อ
เข้ า ใจผู้ ป่ วย  เ รี ยนรู้ จั กตั ว เ อง  มี สติ  แล้ ว
สอดแทรกให้เป็นเนื้องานประจ า และการติดตาม
ประเมินผลต้องครอบคลุมรอบด้านจะช่วยลด
ความวิตกกังวล ความเครียดของผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนการได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเองช่วย
ให้เกิดการระบาย รู้จักวิเคราะห์ตนเองและ
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น มี
ความความรู้สึกผูกพัน คิดและมองด้านบวกมาก
ขึ้น เกิดก าลังใจและพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน
และสามารถส่งผลให้การท างานดีขึ้น 1,2 ดังนั้น
การพัฒนาพลังภายในเพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และพฤติกรรมที่ท าให้การประกอบ
วิชาชีพต้องอาศัยจิตวิญญาณและการเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของ
ผู้รับบริการ  พยาบาล เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อคุณภาพบริการ ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในบริการและตัดสินใจเลือกใช้บริการใน

ที่สุด ด้วยเหตุนี้สถานพยาบาลจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาล 

โรงพยาบาลซานคามิลโล จังหวัดราชบุรี 
ซึ่งเป็นสถานบริการสุขภาพขององค์กรศาสนา มี
นโยบายที่ต้องการให้โรงพยาบาลมีการพัฒนา
คุณภาพการบริการที่มีความพร้อมที่จะให้บริการ
ผู้ป่วย และพร้อมส าหรับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน แต่จากการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ 
การรายงานอุบัติการณ์ และการส ารวจความพึง
พอใจของผู้มารับบริการในหน่วยงานฝ่ายการ
พยาบาลของโรงพยาบาลซานคามิลโล จังหวัด
ราชบุรี  ในปี  พ .ศ .2557 ได้พบปัญหาของ
หน่วยงานทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ
การให้บริการ ด้านเวลาในการให้บริการ ต่อการ
ด าเนินงานบริการผู้ป่วยฝ่ายการพยาบาล 3 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาที่บุคลากรให้มีจิตส านึกและจิต
วิญญาณซึ่งเป็นพื้นฐานของการบริการ โดยการ
วิจัยนี้ศึกษาผลการพัฒนางานบริการทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลซานคามิลโลด้วยด้วย
จิตตปัญญาศึกษา ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สามารถ
ขับเคลื่ อนพลั งภายในให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วย
พัฒนางานบริการในหน่วยงานฝ่ายการพยาบาล
ของโรงพยาบาลให้ดี ยิ่ งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
 
วัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อศึกษาผลของการ
พัฒนางานบริการทางการพยาบาลในโรงพยาบาล 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2559  ปีท่ี 39  เล่มท่ี  133 วารสารสุขศึกษา 13 

 



 
 
ซานคามิลโล จังหวัดราชบุรี ด้วยการพัฒนาด้าน
จิตตปัญญาศึกษา   
  
สมมุติฐานของการวิจัย  

1. ผู้ให้บริการด้านการพยาบาลมีการ
เปลี่ยนแปลงคะแนนในด้านจิตตปัญญาศึกษา
ในทางที่สู งขึ้นหลังจากได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

2. ผู้ รับบริการคือผู้ป่ วยและญาติมี
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการทางการ
พยาบาลเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ผู้ให้บริการด้าน
การพยาบาลได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3. ผู้บริหารมีการรับรู้การให้บริการ
ทางการพยาบาลของผู้ ให้บริการด้ านการ
พยาบาลด้วยจิตตปัญญาศึกษาเพิ่มขึ้น  หลังจาก
ที่ผู้ให้บริการด้านการพยาบาลได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ด าเนินการในโรงพยาบาลซานคามิลโล จ.
ราชบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน สังกัดมูลนิธิ
คณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็น
องค์กรทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มผูใ้ห้บริการทางการ
พยาบาลในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และ
ท าการศึกษาผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน 3 กลุ่มด้วยกัน คือ ผู้
ให้บริการทางการพยาบาล ผู้รับบริการ(ผู้ป่วย
และญาติ) และผู้บริหาร  

 
 
 

ค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
1. การด าเนินงานตามรูปแบบของจิตต

ปัญญาศึ กษา  หมายถึ ง  วิ ธี ปฏิ บั ติ ในก า ร
ด าเนินงานบริการผู้ป่วยฝ่ายการพยาบาล โดย
เน้น 3 กิจกรรมหลัก คือ  

 1) การใช้สติ (Mindfulness) คือ 
การที่รับรู้ว่าตนเองมีบางแง่มุมที่ไม่ต้องการคิดถึง  
ตระหนักรู้ว่าตนก าลังท าอะไรและเพื่ออะไร เมื่อมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถควบคุมตนเองไม่ให้ตื่น
ตระหนกได้  มีการตระหนักรู้ถึงภาพ กลิ่นหรือ
เสียงท่ีสัมผัส ไม่มีความคิดวอกแวก สามารถระบุ
อารมณ์ได้โดยง่าย  ตระหนักรู้ความคิดที่ก าลังมี
อยู่ขณะที่อารมณ์เปลี่ยนแปลง สามารถควบคุม
อารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือน
อารมณ์  สามารถสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ร่างกาย เมื่อมีบางสิ่งที่ไม่อยากคิดถึงจะพยายาม
ขจัดออกไปจากใจ  เมื่ออารมณ์เปลี่ยนแปลงจะ
ระลึกรู้ได้ทันที  และมีการพยายามผลักปัญหา
ต่างๆออกไปจากใจได้ 

 2) ก า ร ฟั ง อ ย่ า ง ลึ ก ซึ้ ง  ( Deep 
listening) คือ การฟังอย่างรับฟังปัญหา ข้อ
ซักถาม ความต้องการ และข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการอย่างตั้งใจ นอกจากนี้ยังให้เวลาใน
การรับฟังเรื่องต่างๆ รับฟังความเจ็บปวดและ
ทุกข์ร้อนด้วยความเห็นอกเห็นใจ  ด้วยท่าทีที่ให้
เกียรติและไม่รังเกียจ 

 3) สุนทรียสนทนา (Dialogue) คือ  
การพูดคุยสอบถามข้อมูลด้วยท่าทีเป็นกันเอง
สุภาพและอ่อนน้อม ให้ค าอธิบายและตอบข้อ 
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สงสัยอย่างตรงประเด็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้อืน่  
ช้ีแจงและให้ค าแนะน า ตอบข้อหารือ และช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง มีมนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้ม
แจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงที่สุภาพ 
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ ขณะที่สนทนาตระหนัก
หรือรับรู้ถึงการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง
ของผู้ร่วมสนทนา ตระหนักรู้อารมณ์ที่ท่านก าลัง
ประสบอยู่ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและ
ให้โอกาสผู้อื่นในการแสดงความคิดเห็น 

2. การพัฒนา งานบริ ก า รทา งกา ร
พยาบาลในโรงพยาบาลซานคามิลโล จังหวัด
ราชบุรี ด้วยจิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับ
การอบรม โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 
กิจกรรมหลักด้านจิตตปญัญาศึกษา คือ 1) การใช้
สติ (Mindfulness) 2) การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep 
listening) 3) สุนทรียสนทนา (Dialogue) หรือ
การเสวนากับผู้รับบริการ โดยท าการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน 

3. การรับรู้ทางจิตตปัญญาศึกษาในการ
ให้บริการทางการพยาบาลของผู้ ให้บริการ/
พยาบาล หมายถึง การที่ผู้ให้บริการ/พยาบาล
รับรู้ถึงการปฏิบัติงานของตนตามจิตตปัญญา
ศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสติ ด้านการรับฟัง
อย่างลึกซึ้งและสุนทรียสนทนา ในด้านสติ วัด
ด้วยข้อค าถาม 12 ข้อ เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่ การเอาใจใส่ การควบคุม
ตนเอง เป็นต้น ด้านการฟังอย่างลึกซึ้ง มีข้อ
ค าถาม 7 ข้อ เช่น การรับฟังข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ การให้เวลากับผู้ป่วย เป็นต้น และใน
ด้านสุนทรียสนทนา มีข้อค าถาม 7 ข้อ เช่น การ

พูดคุยซักถาม การช้ีแจง การให้ค าอธิบาย ในแต่
ละข้อใช้การประเมินด้วยตนเองด้วยคะแนน 0-
100  

4. ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการต่อ
บริการทางการพยาบาล หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิดของผู้ป่วยและญาติต่อบริการทางการพยาบาล
ที่ได้รับจาก รพ.ซานคามิลโล โดยประเมินทั้งใน
ด้านความพร้อมและความสะดวกสบายทาง
กายภาพของสถานที่ มาตรฐาน ความรวดเร็ว 
และการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ/พยาบาล ด้วย
จิตตปัญญาศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสติ ด้าน
การรับฟังอย่างลึกซึ้งและสุนทรียสนทนาด้วยข้อ
ค าถาม 25 ข้อ โดยให้ผู้ใช้บริการท าการประเมิน
ด้วยตนเอง โดยให้คะแนน 0-100 ในแต่ละข้อ 

5. การรับรู้ทางจิตตปัญญาศึกษาในการ
ให้บริการทางการพยาบาลของผู้บริหาร หมายถึง 
การที่ ผู้ บ ริ หารรับรู้ ถึ ง การปฏิบั ติ ง านของ
พยาบาล/ผู้ให้บริการตามจิตตปัญญาศึกษาทั้ง 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านสติ ด้านการรับฟังอย่างลึกซึ้ง
และสุนทรียสนทนาด้วยข้อค าถาม 12 ข้อใช้การ
ประเมินด้วยตนเองด้วยคะแนน 0-100 ในแต่ละ
ข้อ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ
กลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง (One group 
pretest-posttest design) โดยวัด 3 ครั้ง ได้แก่
ก่อนการอบรม หลังการอบรม 1 สัปดาห์ และ
หลังการอบรม 1 เดือน 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
ในการศึกษาวิจัยนี้ มีด้วยกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
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 2.1 ผู้ ให้ บริ การทางการพยาบาล
ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยู่ ในช่วงด าเนินการวิจัย
จ านวน 80 คน 

 2.2 ผู้รับบริการในช่วงด าเนินการวิจัย 
มี 3 กลุ่ม คือ 1) ก่อนการอบรม 2) หลังอบรม 1 
สัปดาห์ และ 3) หลังอบรม 1 เดือน สุ่มเลือกกลุ่ม
ละ 95 คน 4  
 2.3 ผู้บริหาร 6 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิคณะนักบุญ
คามิลโลแห่งประเทศไทย จ านวน 4 คน และ
ผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย 2 คน  

3. เครื่องมือวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ 

 3.1 โปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนางานบริการทางการพยาบาลด้วย
ด้านจิตตปัญญาศึกษา เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งเป็นโปรแกรมการอบรม 
ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์จากคู่มือการพัฒนาจิตตปัญญา
ในองค์กรของยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์  5 ซึ่ง
ผู้วิจัยเป็นผู้ให้การอบรม  โดยแบ่งการอบรมเป็น 
3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน รวม 6 วัน โดยมีเนื้อหาและ
กระบวนการอบรม ดังนี้ 

 การอบรมวันแรก 
 หน่วยที่ 1 จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร 

เครื่องมือของจิตตปัญญา แนวคิดสติ การฟัง
อย่างลึกซึ้ง และสุนทรียสนทนา คุณค่าส าคัญของ
ชีวิต เนื้อหาได้แก่เรื่อง และรากฐานทางจิตใจของ
คุณค่า/ค่านิยม ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง (09:00 – 
12:00 น.)  

 หน่วยที่  2 เครื่องมือส าคัญในการ
สร้างคุณค่าในตนเอง เนื้อหาได้แก่เรื่อง สมาธิ: 
พักจิตเพื่อคลายอารมณ์และความเครียด และ 

สติ: สร้างความสงบในการท างาน ระยะเวลา 3 
ช่ัวโมง (13:00 –16:00 น.) 

 การอบรมวันท่ี 2  
 หน่วยที่ 3 การท างานร่วมกับผู้อื่น 

เนื้อหาได้แก่เรื่อง การคิดทางบวก และการสร้าง
ค่านิยมในการท างาน ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 
(09:00 – 12:00 น.)  

 หน่วยท่ี 4 การสร้างค่านิยมในองค์กร  
เนื้อหาได้แก่เรื่อง ค่านิยมส าคัญขององค์กร และ 
ระบบที่ช่วยสร้างค่านิยมองค์กร ระยะเวลา 3
ช่ัวโมง (13:00 – 16:00 น.)  

3.2 แบบสอบถาม มีจ านวน 3 ชุด ได้แก่ 
 แบบสอบถาม ชุดที่  1  ส าหรับผู้

ให้บริการ ประเมินการรับรู้ทางการให้บริการด้วย
จิตตปัญญาศึกษาของผู้ให้บริการโดยดัดแปลง
จาก Philadelphia Mindfulness Scale ฉบับ
ภาษาไทยของชัชวาลย์  ศิลปกิจและคณะ6 และ
ผ่านการทดสอบการหาค่าความเช่ือมั่นด้วยสถิติ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดย ในด้านสติ วัดด้วยข้อค าถาม 
12 ข้อ ค่าแอลฟาของครอน บาคเท่ากับ 0.897 
ด้านการฟังอย่างลึกซึ้ง มีข้อค าถาม 7 ข้อ ค่า
แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.946 และในด้าน
สุนทรียสนทนา มีข้อค าถาม 7 ข้อ ค่าแอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ 0.937 

 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ชุ ด ที่  2  ส า ห รั บ
ผู้รับบริการ ประเมินความพึงพอใจต่อบริการ
ทางการพยาบาลที่ได้รับจากโรงพยาบาลซานคา
มิลโล  

 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ชุ ด ที่  3  ส า ห รั บ
ผู้บริหาร ประเมินการรับรู้การปฏิบัติงานของผู้
ให้บริการ 
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4. การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ การวิจัยและการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีการ
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ MH 2016-011 เมื่อได้รับการอนุญาตให้
ท าวิจัยได้แล้ว ผู้วิจัยจึงได้เริ่มด าเนินการวิจัยและ
การเก็บรวมรวมข้อมูลตามแผน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลถูก
ประมวลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
และการอธิบายข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า เฉลี่ ย  และสถิติ เ ชิ ง
วิเคราะห์ ใช้เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างด้วยสถิติไค-สแควร์ (Chi-square), 
One-way ANOVA และด้วย Paired t-test ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
ผลการศึกษา  

ด้านผู้ให้บริการ จากการด าเนินการเก็บ
ข้อมูลในผู้ให้บริการ 80 คน ข้อมูลทั่วไปพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 98.75 
อายุของผู้ให้บริการเฉลี่ยเท่ากับ 37.51 ปี ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานต าแหน่ง Nurse Aid คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.62 ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 89.87 และศาสนาคริสต์ 
ร้อยละ 10.13 ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านงานการ

พยาบาลเฉลี่ยเท่ากับ 15.04 ปี ส าหรับระยะเวลา
ปฏิบัติงานด้านงานการพยาบาลที่โรงพยาบาล
ซานคามิลโล จังหวัดราชบุรี เฉลี่ยเท่ากับ 11.08 
ปี  ในด้านการเข้ารับการอบรมหรือพัฒนา
ศักยภาพในการบริการในรอบ 12 เดือนส่วนใหญ่
ไม่ได้เข้ารับการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพร้อยละ 
70.13 แต่ เคยเข้ าอบรมเกี่ ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตวิญญาณร้อยละ 61.25  

เมื่ อพิ จารณาคะแนนเฉลี่ ยการรับรู้
ทางการให้บริการด้วยจิตตปัญญาศึกษาของผู้
ให้บริการระหว่างก่อนอบรมและหลังอบรม 1 
สัปดาห์และ 1 เดือนพบว่า  

1) คะแนนด้านสติก่อนอบรมคือ 87.12 
หลังอบรม 1 สัปดาห์ และ 1 เดือนเพิ่มเป็น 
87.95 และ 92.02 ตามล าดับ 

2) คะแนนด้านการรับฟังอย่างลึกซึ้ง
ก่อนอบรม 90.22 หลังอบรมทั้งสองครั้งเพิ่มเป็น 
92.50 และ 93.18 ตามล าดับ  

3) คะแนนด้านสุนทรียสนทนาก่อน
อบรม 89.02 และหลังอบรมเพิ่มเป็น 91.81 และ 
93.33 ตามล าดับ 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ในส่วนผู้
ให้บริการพบว่าการรับรู้ทางการให้บริการในกลุ่ม
ผู้ให้บริการด้วยด้านจิตตปัญญาศึกษาหลังอบรม 
1 สัปดาห์และ 1 เดือนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
อบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ทางการให้บริการด้วยจิตตปัญญาศึกษาของผู้ให้บริการระหว่าง

ก่อนอบรม และหลังอบรม 1 สัปดาห์และ 1 เดือน 

การรับรู้ทางการให้บริการด้วยจิตตปัญญาศึกษา 
ของผู้ให้บริการ 

ก่อนอบรม 
หลังอบรม 
1 สัปดาห์ 

หลังอบรม 
1 เดือน 

  
SD 

  
SD 

  
SD 

1)  ด้านสติ 87.12 
8.65 

89.95 
7.80 

92.02 
5.94 

2)  ด้านการฟังอย่างลึกซึ้ง 90.22 
8.54 

92.50 
6.59 

93.18 
5.73 

3)  ด้านสุนทรียสนทนา 89.02 
8.53 

91.81 
7.09 

93.33 
5.73 

เฉลี่ยรวม 88.25 
7.78 

90.91 
7.04 

92.58 
5.42 

*มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ด้านผู้รับบริการ ท าการเก็บแบบสอบถาม 

3 ช่วงเวลาคือ ก่อนอบรม หลังอบรม 1 สัปดาห์
และหลังอบรม 1 เดือน ช่วงละ 95 คน รวม
ทั้งสิ้น 285 คน โดยทั้งสามกลุ่มมีลักษณะทาง
ประชากรที่คล้ายคลึงกันด้วยการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ค่าสถิติไค-สแควร์
และ ANOVA เป็นตัวยืนยัน โดยผู้รับบริการส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.84, 64.21 
และ 65.26 มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี โดยมีอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 35.11 ปี 36.64 ปี และ 37.27 ปี 
ตามล าดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
บริการทางการพยาบาลที่ได้รับจากโรงพยาบาล

ซานคามิลโล ก่อนอบรม มีค่าเฉลี่ยรวม 78.70 
คะแนนและเพิ่มขึ้นเป็น 95.20 หลังการอบรม 1 
สัปดาห์และ 95.00 หลังการอบรม 1 เดือน  

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า
ผู้รับบริการมีคะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ
ทางการพยาบาลเพิ่มมากข้ึนหลังจากท่ีพยาบาลผู้
ให้บริการด้านการพยาบาลได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยเพิ่มขึ้นแตกต่างกันระหว่างก่อน
อบรมกับหลังอบรม 1 สัปดาห์ และก่อนอบรมกบั
หลังอบรม 1 เดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างหลัง
อบรม 1 สัปดาห์และ 1 เดือน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2   เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการทางการพยาบาลที่ได้รับจากโรงพยาบาล

ซานคามิลโล ของผู้รับบริการ จ าแนกตามช่วงระยะเวลา 
ความพึงพอใจต่อ
บริการทางการ

พยาบาล 

ก่อนอบรม 
หลังอบรม 
1 สัปดาห์ 

หลังอบรม 
1 เดือน F p-value 

  SD   SD   SD 

เฉลี่ยรวม 78.70 1.16 95.20 0.59 95.00 0.56 126.26 <0.001* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ด้านผู้บริหาร เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร 6 

คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยเท่ากับ 
50.17 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดครึ่งหนึ่ งจบ
การศึกษาสู งกว่ าปริญญาตรี  โดย 4 ใน 6 
ปฏิบัติงานต าแหน่งผู้บริหารระดับฝา่ย ระยะเวลา
เฉลี่ยในการปฏิบัติงานในต าแหน่งงานของ
ผู้บริหาร 10 ปีขึ้นไป ส่วนคะแนนการรับรู้ของ
ผู้บริหารต่อผู้ให้บริการด้านจิตตปัญญาศึกษา 
พบว่า ก่อนอบรมผู้ให้บริการ ผู้บริหารมีคะแนน

รับรู้เฉลี่ย 62.68 คะแนน หลังอบรม 1 สัปดาห์ 
เพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 80.42 คะแนนและหลัง
อบรม 1 เดือน มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย 
81 .00 คะแนน พบความแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยส าคัญทางสถิติระหว่างก่อนอบรมกับหลัง
อบรม 1 สัปดาห์และ 1 เดือน (p<0.05) แต่ไม่
พบความแตกต่างระหว่างหลังอบรม 1 สัปดาห์
และ 1 เดือน ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของผู้บริหารต่อผู้ให้บริการด้านจิตตปัญญาศึกษา ระหว่างก่อน

อบรม และหลังอบรม 1 สัปดาห์ และหลังอบรม 1 เดือน 

การรับรู้ของผู้บริหารต่อผู้ให้บริการ 
ด้านจิตตปัญญาศึกษา 

ก่อนอบรม 
หลังอบรม 
1 สัปดาห์ 

หลังอบรม 
1 เดือน 

  SD   SD   SD 

เฉลี่ยรวม 62.68 9.51 80.42 8.64 81.00 6.99 
Paired t-test / Sig (1-tailed) ก่อนอบรมกับ 
หลังอบรม 1สัปดาห ์

10.416/ .001*  

Paired t-test / Sig (1-tailed) ก่อนอบรมกับ 
หลังอบรม 1เดือน 

 11.186/ 0.001* 

*มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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วิจารณ์ 

ผู้ให้บริการ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยหลัง
อบรม 1 สัปดาห์ และหลังอบรม 1 เดือน สูงกว่า
ก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงให้ เห็นว่ า  การวิจัยครั้ งนี้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่มุ่งให้ผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านจิตตปัญญาศึกษา สอดคล้องกับวิจักขณ์ 
พานิช 7 ที่ว่าจิตตปัญญาศึกษาจะท าให้สัมผัสได้
ถึงคุณค่าและความงาม เรียนรู้ที่จะรัก เรียนรู้ที่
จะให้ เรียนรู้ที่จะยอมรับความหลากหลายทาง
ความคิดมากขึ้น และน าไปสู่ความตั้งใจที่จะท า
ป ร ะ โ ย ชน์ เ พื่ อ ผู้ อื่ น  เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ พ ร พิ ศ  
ตรีบุพชาติสกุล8 (2555) ที่เสนอว่าการตระหนักรู้
ในตนเองและตระหนักรู้ร่วมกันเป็นทางออกหนึ่ง
ที่จะน าไปสู่การรู้ เท่าทันแบบแผนความคิด  
พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงสังคมจาก
รากฐาน อีกทั้งกรนัท สุรพัฒน์9 ยังกล่าวว่า เมื่อ
เปิดรับและเห็นความส าคัญจะน า ไปสู่ การ
ใคร่ครวญและทบทวนตนเองกับจิตวิญญาณและ
วิถีชีวิตที่ชัดเจน จึงทิ้งพฤติกรรมเดิมและรับสิ่ง
ใหม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ 
เยาวดี สุวรรณนาคะ10 ที่กล่าวว่าเมื่อมีความ
เข้าใจจิตตปัญญาศึกษาแล้วสามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจพฤติกรรมตนเอง และ
สามารถท างานเป็นทีมได้ เข้าใจและให้อภัยเพื่อน 
มีสติมากขึ้น และมีความสุข เช่นกันกับศิราณี  
อิ่มน้ าขาวและคณะ11 ที่พบว่าจิตตปัญญาศึกษา
ช่วยลดความวิตกกังวล ความเครียด ท าให้รู้จัก
วิเคราะห์ตนเอง ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นและ
เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาจิตตปัญญา
ศึกษาของผู้ ให้บริการท าให้มีการพัฒนาพลัง
ภายในของผู้ให้บริการ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมภายนอก  คื อการ ให้บริ การที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผู้รับบริการ  เมื่อพิจารณาความแตกต่าง
ของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการ 
จ าแนกตามช่วงระยะเวลา พบว่า ช่วงหลังอบรม 
1 สัปดาห์ และหลังอบรม 1 เดือน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าช่วงก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่คาดหวังว่าผู้รับบริการจะมีความ
พึงพอใจต่อการบริการทางการพยาบาล ส่งผลให้
กลับมารับบริการซ้ า และจะแนะน าผู้อื่นมาใช้
บริการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของเตวิช   
โสภณปฏิมา12  ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ  และ 
ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์13 ที่ว่า ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการจะน ามาซึ่งความต้องการใช้
บริการซ้ า หรือ ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ 
(Customer Loyalty) ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งความพึง
พอ ใจต่ อกา รบริ ก า รนี้ เ ป็ นตั วส ะท้ อนกั บ
ประสิทธิภาพของการบริการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
และผู้รับบริการสัมผัสได้   

ผู้บริหาร ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของ
ผู้บริหารต่อผู้ ให้บริการ พบว่าหลังอบรม 1 
สัปดาห์และ 1 เดือนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
อบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงให้ เห็นว่า การอบรมครั้ งนี้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ ว่ า  ผู้ บริหารมีการรับรู้ การ
ให้บริการทางการพยาบาลของผู้ให้บริการในด้าน
จิตตปัญญาศึกษา สอดคล้องกับศักดิ์ดา ศิริภัทร
โสภณ และ ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์12 ที่
กล่าวว่า  การที่ผู้ ป่วยได้ ให้ผลการประเมิน 
(Judgment) คุณค่าที่ได้รับจากบริการทั้งก่อน 
ระหว่าง และภายหลังจากที่ตนได้รับบริการทาง
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การแพทย์ ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ เข้ารับ
บริการจึงมีความส าคัญต่อธุรกิจการบริการทาง
การแพทย์  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. การพัฒนางานการบริการทางการ
พยาบาลของโรงพยาบาลในเครือมูลนิธิคณะ
นักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยทั้งหมด และ
สถานพยาบาลอื่นๆ สามารถน ากระบวนการ 
พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลด้วยจิตตปัญญา
ศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
เป็นระยะและมีอบรมฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาจิตใจของบุคลากรรวมทั้งผู้บริหาร
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ ง
ต่อไป 

 2.1 ควรท าการวิจัยในลักษณะ PAR 
(Participatory Action Research) เพื่อเป็นการ
วิจัยเพื่อการพัฒนา (Research and Develop-
ment: R&D) โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
บริการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดด้านของ
การพัฒนา และร่ วมออกแบบเนื้ อหาและ
กระบวนการโดยใช้จิตตปัญญาศึกษาเป็นแนวทาง 

 2.2 ขอบเขตการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาบุคลากรด้วยจิตตปัญญาศึกษา
ควรใช้กรอบวัดผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม
ตามหลักการประเมิน เช่น การประเมินปริมาณ
งานควบคู่กับคุณภาพงาน ระยะเวลาและด้าน
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

 
 
 

ข้อจ ากัดของการวิจัย 
1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยใน

กลุ่มผู้ ให้การบริการทางพยาบาลทั้งหมดใน
โรงพยาบาลซานคามิลโล แต่ผู้รับบริการที่ท าการ
ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้รับบริการที่มารับ
บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรจ าแนกผู้ป่วยระหว่างผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วย
นอก และผู้ป่วยในแผนกหอผู้ป่วย เพื่อศึกษา
ความแตกต่างเพิ่มขึ้น 

2. วิจัยนี้ท าในเวลาที่ค่อนข้างจ ากัด ท า
ให้ไม่สามารถศึกษาการพัฒนาการของจิตต
ปัญญาศึกษา ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป ควร
ศึกษาพัฒนาการจิตตปัญญาศึกษาในระยะยาว 

 
สรุป 

การพัฒนางานบริการทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลซานคามิลโล จังหวัดราชบุรี ด้วย
จิตตปัญญาศึกษา โดยพัฒนาผู้ให้การบริการทาง
พยาบาลทั้งสามด้าน คือ ด้านสติ การฟังอย่าง
ลึกซึ้ง และสุนทรียสนทนา พบว่าหลังจากได้รับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วผู้ให้บริการด้านการ
พยาบาลมีคะแนนการเปลี่ยนแปลงทั้งสามด้าน
ในทางที่ดีขึ้น ผู้รับบริการคือผู้ป่วยและญาติมี
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการทางการ
พยาบาลเพิ่มมากขึ้น และผู้บริหารมีคะแนนการ
รับรู้ การให้บริ การทางการพยาบาลของผู้
ให้บริการเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน   
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