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Abstract: 
Purpose: This research aimed to investigate the effects of studying 
a course of self-development follow the principle of religion on 
self-esteem and happiness in nursing students.  
Design: A quasi- experimental study design. 
Methods: A study sample consisted of 127 third year nursing 
students from a faculty of nursing in Bangkok. They were divided 
into intervention (n = 66) and control group (n = 61). The 
intervention group attended a 54-hour course of self-development 
follow the principle of religion. The control group attended 
another courses. The research instruments included a student 
information form, a self-esteem questionnaire, and a happiness 
index. For both intervention and control groups, a set of 
questionnaires were administered at baseline and after the 
completion of the course. Descriptive statistics and t-test were 
used for data analysis. 
Main findings: Upon completion of the self-development course, 
nursing students participating in the course had significantly 
increased self esteem and happiness when compared to those in 
the control group. 
Conclusion and recommendations: The findings support the 
benefits of the course of self-development follow the principle of 
religion for enhancing the self-esteem and happiness in nursing 
students. Encouraging the nursing students to enroll this course is 
highly recommended.   
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บทคดัยอ่: 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการศึกษาวิชาการพัฒนาตนตามหลัก

ศาสนาต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและความสุขในการดำเนินชีวิตของ  

นกัศกึษาพยาบาล                                                                                                                  

รปูแบบการวจิยั: การวจิยักึง่ทดลอง 

วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัศกึษาพยาบาล ชัน้ปทีี ่3 ของคณะ

พยาบาลศาสตรแ์หง่หนึง่ในกรงุเทพมหานคร จำนวน 127 คน แบง่เปน็ก

ลุม่ทดลองทีเ่ลอืกเรยีนวชิาการพฒันาตนตามหลกัศาสนา จำนวน 66 คน 

เขา้เรยีนสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ๆ ละ 4 ชัว่โมง เปน็เวลา 8 สปัดาห ์และเขา้รว่ม

กจิกรรมฝกึจติใหเ้กดิปญัญา เปน็เวลา 3 วนั 2 คนื รวมเวลาทัง้สิน้ 54 

ชัว่โมง กลุม่ควบคมุเลอืกเรยีนวชิาเลอืกอืน่ จำนวน 61 คน กลุม่ตวัอยา่งทกุ

คนไดร้บัการประเมนิการเหน็คณุคา่ในตนเองและความสขุกอ่นและหลงัการ

ทดลอง เครื่องมือที่ ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

แบบสอบถามการเหน็คณุคา่ในตนเอง และดชันชีีว้ดัความสขุของคนไทย 

วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี

ผลการวจิยั:  เมือ่สิน้สดุกระบวนการเรยีนการสอนของวชิาการพฒันาตน

ตามหลักศาสนา พบว่านักศึกษาที่เข้าเรียนวิชาการพัฒนาตนตามหลัก

ศาสนา เหน็คณุคา่ในตนเอง และมคีวามสขุเพิม่ขึน้มากกวา่กอ่นการเขา้

เรยีนอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .05) และมากกวา่นกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีน

วชิาเลอืกอืน่อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .05) 

สรุปและข้อเสนอแนะ: จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเข้าเรียนวิชาการ

พฒันาตนตามหลกัศาสนา มปีระโยชน์ในการเสรมิสรา้งการเหน็คณุคา่ใน

ตนเองและชว่ยเพิม่ความสขุในการดำเนนิชวีติใหแ้กน่กัศกึษาพยาบาล จงึ

ควรสนบัสนนุใหน้กัศกึษาพยาบาลทกุคนมีโอกาสเขา้เรยีนวชิานี ้ 

 

 

 

คำสำคญั: การเหน็คณุคา่ในตนเอง ความสขุ นกัศกึษาพยาบาล พฒันาตน

ตามหลกัศาสนา 
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ความสำคัญของปัญหา
 วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญและ
เปน็ความตอ้งการของสงัคม เนือ่งจากเปน็วชิาชพีที่ใหก้าร
ดแูลดา้นสขุภาพอนามยัแกป่ระชาชนทัง้ทีม่ภีาวะสขุภาพดี
และมคีวามเจบ็ปว่ย  สงัคมจงึคาดหวงัและตอ้งการพยาบาล
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัพิยาบาล มคีณุธรรม
จรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสว่นรวม เคารพ
และปกปอ้งสทิธขิองประชาชนผูร้บับรกิาร     
 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ตระหนกัถงึ
ความสำคญัในการจดัการเรยีนการสอนที่ไมเ่พยีงแตมุ่ง่ผลติ
บณัฑติพยาบาลใหม้คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในการปฏบิตัิ
การพยาบาลเทา่นัน้ แตย่งัใหค้วามสำคญัในการจดัการศกึษา
ใหน้กัศกึษาหรอืบณัฑติพยาบาลเปน็ผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม 
เข้าใจสภาพและความแตกต่างของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ 
ปฏบิตักิารพยาบาลดว้ยความเมตตาตอ่ผูป้ว่ย เหน็คณุคา่ใน
ตนเองวา่มคีวามสามารถและตดัสนิใจได ้ มกีารจดักจิกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้นักศึกษา โดยใช้หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงาน
และมีความสุขในการดำเนินชีวิต ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดวิชาเลือกเสร ี “การพัฒนาตน
ตามหลักศาสนา” ขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที ่ 3 โดยมีจุด
ประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการ
ปฏบิตักิารพยาบาลทีป่ระกอบดว้ยศาสตรแ์ละศลิปท์างการ
พยาบาล มคีณุธรรมจรยิธรรม เหน็คณุคา่ในตนเองและมี
ความสุขในการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน โดยได้บรรจุเนื้อหาใน
ลกัษณะของการบรูณาการ ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ
หลกัธรรมโอวาทปาตโิมกข์1 ซึง่เปน็หวัใจสำคญัของพระพทุธ
ศาสนา ไดแ้ก ่ การละความชัว่ทัง้ปวง การทำความดีใหถ้งึ
พร้อม และการทำจิตให้บริสุทธิ ์ ซึ่งเป็นกฎแห่งธรรมชาต ิ
เพื่อให้เกิดความรู้เชิงประจักษ์ในกลยุทธ์ของการวิเคราะห์
ตนเองทัง้ดา้นความคดิอยา่งมเีหตผุล ทำดีไดด้ ี ทำชัว่ไดช้ัว่ 
หรอืสรา้งเหตอุยา่งไร ไดร้บัผลอยา่งนัน้ ซึง่อธบิายไดว้า่เหตุ
คือการกระทำ ผลคือสิ่งที่ ได้รับหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
กระทำ ผลในทางธรรมม ี3 ประการ  ไดแ้ก ่1) ผลทีเ่กดิขึน้
จากการกระทำโดยตรง  2) ผลทีผู่ก้ระทำไดร้บั และ  3) ผล
ทีต่นเองและผูอ้ืน่ไดร้บั  
 วชิาชพีพยาบาลเปน็วชิาชพีทีมุ่ง่สง่เสรมิสขุภาพและ
ชว่ยเหลอืผูเ้จบ็ปว่ย ผูท้ีม่คีวามทกุข ์ ดว้ยความจรงิใจ โดย  
ไมห่วงัสิง่ตอบแทน เปรยีบเทยีบกบัหลกัธรรมเรือ่งของเหตุ

และผล เชน่ เมือ่พยาบาลปอ้นอาหารใหผู้ป้ว่ย (พยาบาล 
คอื ผูก้ระทำ หรอื ผูส้รา้งเหต ุ เหต ุคอื การกระทำ ไดแ้ก ่
กิริยาที่ป้อนอาหาร) เมื่อกระทำไปแล้ว ผลที่เกิดขึ้น 
พจิารณาในทางธรรมได ้3 ประการ คอื 1) ผลทีเ่กดิจากการ
กระทำ คอื อาหารเขา้ปากผูป้ว่ย  2) ผลทีผู่ก้ระทำไดร้บั คอื 
พยาบาลได้รับความสุขใจจากการได้ป้อนอาหารให้ผู้ป่วย    
3) ผลทีต่นเองและผูอ้ืน่ไดร้บั คอื พยาบาลไดร้บัความสขุที่
เหน็ผูป้ว่ยรบัประทานอาหารได ้ ผูป้ว่ยไดร้บัอาหาร รา่งกาย
แข็งแรงขึ้น ทุเลาจากอาการเจ็บป่วย และญาติผู้ป่วยม ี 
ความสขุ สบายใจ ญาตอิาจชืน่ชมพยาบาลทีด่แูลด ี ผูร้ว่ม
งานพลอยยนิดดีว้ย การนำหลกัคำสอนทางพระพทุธศาสนา
มาใช้ในการดแูลผูป้ว่ยเชน่นี ้ ผลที่ไดร้บัจงึเปน็ผลดทีัง้ผู้ให้
และผู้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงรัตน ์ ศุขะนิล2   

พบวา่การนำหลกัคำสอนทางพระพทุธศาสนามาใช้ในการ
ดแูลผูป้ว่ยทำใหผู้ป้ว่ยมคีวามสขุ สง่ผลใหพ้ยาบาลมคีวาม
สขุไปดว้ย การพจิารณาการกระทำในชวีติประจำวนัและใน
การปฏิบัติหน้าที ่ ทั้งการกระทำที่ดีและที่บกพร่องต้อง
ปรับปรุงแก้ ไข ทำให้ทราบว่าตนเองมีจุดเด่น จุดด้อย  
อะไรบา้ง การพจิารณาตนเองอยา่งสมำ่เสมอจะชว่ยใหน้กั
ศึกษาเห็นความสามารถของตนเอง ยอมรับตนเอง เห็น
คณุคา่ในตนเอง และปรบัปรงุตนเองไดด้ขีึน้3 นอกจากนีก้าร
เรยีนรูผ้า่นการสงัเกต จดจำ ทำความเขา้ใจโดยใชห้ลกัเหตุ
และผล ทำใหน้กัศกึษาเหน็ความสำคญั ยอมรบัดว้ยเหตผุล 
มี โอกาสแสดงออกในสิ่งที่ตนเรียนรู้และยอมรับ หาก  
นกัศกึษาแสดงออกในสิง่ทีต่นเรยีนรูแ้ละเหน็คณุคา่จากการ
กระทำของตน นักศึกษาจะทำซ้ำบ่อยๆ จนเกิดเป็นนิสัย   
ในทีส่ดุความมคีณุธรรมจรยิธรรมจะคอ่ยๆ เกดิขึน้ในตวัของ
นกัศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Doane4 พบวา่ 
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องกระทำทุกวันอย่างต่อ
เนือ่ง ทำใหน้กัศกึษาตระหนกัรูค้ณุคา่ในตนเอง ทำใหต้นเอง
มีความสุขและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่งผลต่อ
ครอบครวัและสงัคมอกีดว้ย  
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การที่บุคคลนำ
หลกัคำสอนทางพระพทุธศาสนามาใช้ในชวีติประจำวนัและ
ในการปฏิบัติงาน ทำให้บุคคลมีการพิจารณาตนเอง 
ปรับปรุงตนเอง มีความเครียดลดลง มีสุขภาพจิตดีขึ้น5-6 

และชว่ยลดปญัหาทางจติ6-9 และจากการสงัเคราะหง์านวจิยั
คณุธรรมจรยิธรรมในประเทศไทยและตา่งประเทศ พบวา่ 
การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาทำให้มีความสุขใน
ชวีติ ลดปญัหาทางจติ ชว่ยใหบ้คุคลไมค่ดิฆา่ตวัตาย10 ดงันัน้ 
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การเรยีนวชิาพฒันาตนตามหลกัศาสนานา่จะสง่เสรมิใหน้กั
ศึกษาพยาบาลเห็นคุณค่าในตนเองและมีความสุขในการ
ดำเนนิชวีติได ้
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า ภายหลังสิ้นสุด  
การเรียนวิชาเลือกเสร ี “การพัฒนาตนตามหลักศาสนา”   
นกัศกึษาเหน็คณุคา่ในตนเอง และมคีวามสขุในการดำเนนิ
ชวีติเพิม่ขึน้หรอืไม ่ โดยกรอบแนวคดิของการศกึษาครัง้นี้ ได้
ยดึตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา1 โดยนำหลกัคำสอน
โอวาทปาตโิมกข ์ซึง่เปน็หวัใจสำคญัทางพทุธศาสนา ทีท่ำให้
บคุคลผูป้ฏบิตัติามพระธรรมคำสอน เกดิศรทัธา คอื มคีวาม
เชื่อด้วยเหตุด้วยผลว่า ทำดี-ได้ด ี ทำชั่ว-ได้ชั่ว กรรม   
(การกระทำ) มจีรงิ–ผลกรรม (สิง่ที่ไดร้บั) มจีรงิ บคุคลสรา้ง
เหต ุ(กรรมหรอืการกระทำ) อยา่งไร ยอ่มไดร้บัผลของกรรม
อยา่งนัน้ หลกัคำสอนโอวาทปาตโิมกขม์ีใจความสำคญั 3 
ประการ ไดแ้ก ่1) การไมท่ำความชัว่ (ความชัว่ คอื อกศุล
กรรมบถ 10) เพราะถา้ทำแลว้จะกอ่ใหเ้กดิโทษตอ่ตนเอง
และผูอ้ืน่ 2) การทำความด ี (ความดทีีถ่กูตอ้งตามพระธรรม
คำสอน คือ บุญกิริยาวัตถ ุ 10) ควรทำอย่างสม่ำเสมอ 
เพราะทำแล้วจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และ 3) การทำจิตให้บริสุทธิ ์  
(ชั่วขณะ-สมาธ ิ  และตลอดไป-วิปัสสนา หรือ ปัญญา) 
บคุคลผูฝ้กึจติเปน็นจิจะทำใหจ้ติมัน่คง เยอืกเยน็ มคีวามสขุ
สงบของจติใจเกดิขึน้11 ซึง่เปน็กฎธรรมชาต ิ การฝกึนำผล
การกระทำของตนเองในแตล่ะวนัมาทบทวน หาขอ้บกพรอ่ง 
(ความชัว่) วเิคราะหห์าสาเหต ุ แนวทางแก้ไข ลงมอืปฏบิตัิ
การแก้ ไข แลว้ประเมนิตนเอง ไมเ่พง่โทษผูอ้ืน่หรอืสิง่อืน่ 
อยา่งสมำ่เสมอตอ่เนือ่ง จะทำใหเ้กดิการพฒันาตนเอง หลกั
ในการปฏบิตักิารรูจ้กัเหตรุูจ้กัผล ไดเ้รยีนรู ้ สงัเกต จดจำ 
ทำความเข้าใจ เห็นความสำคัญ ยอมรับด้วยเหตุและผล 
เมื่อบุคคลได้แสดงออกในสิ่งที่ตนได้เรียนรู ้ และได้รับการ
ยอมรับและเห็นคุณค่าจากการกระทำของตน บุคคลจะ
กระทำซำ้บอ่ยๆ จนเกดิเปน็นสิยั และการกระทำอยา่งตอ่
เนือ่ง จะทำใหบ้คุคลเหน็ความสามารถของตนเอง เหน็วา่
ตนเองมคีวามสำคญั สามารถประสบความสำเรจ็ในการทำ
สิง่ตา่งๆ ทำใหต้นเองมคีณุคา่ และดำเนนิชวีติประจำวนัได้
อยา่งมคีวามสขุ3, 9, 11, 12 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาผลของการศึกษาวิชาการพัฒนาตนตาม
หลกัศาสนาตอ่การเหน็คณุคา่ในตนเองและความสขุในการ

ดำเนนิชวีติในนกัศกึษาพยาบาล 
 
สมมติฐานการวิจัย
 1. นักศึกษาที่เข้าเรียนวิชาเลือกเสร ี การพัฒนาตน
ตามหลกัศาสนา มรีะดบัการเหน็คณุคา่ในตนเองและความ
สขุในการดำเนนิชวีติเพิม่ขึน้กวา่กอ่นการเขา้เรยีน 
 2. นักศึกษาที่เข้าเรียนวิชาเลือกเสร ี การพัฒนาตน
ตามหลกัศาสนา มรีะดบัการเหน็คณุคา่ในตนเองและความ
สขุในการดำเนนิชวีติมากกวา่นกัศกึษาที่ไม่ไดเ้ขา้เรยีน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-
experimental study design) 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเปน็แบบสะดวก 
(convenience sampling) เกณฑก์ารคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง
เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี ้ (inclusion criteria) ได้แก ่  
นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปทีี ่ 3 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาเลอืกเสร ี
การพฒันาตนตามหลกัศาสนา หรอืวชิาเลอืกอืน่ๆ ในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 เกณฑ์การคัดกลุ่ม
ตัวอย่างออกจากการวิจัย (exclusion criteria) ได้แก ่  
นกัศกึษาทีม่ชีัว่โมงการเขา้เรยีนวชิาการพฒันาตนตามหลกั
ศาสนาตำ่กวา่รอ้ยละ 90 
 ขนาดกลุม่ตวัอยา่งคำนวณจากการวเิคราะห ์ power 
analysis ดว้ยโปรแกรม G*Power13 ผูว้จิยัใชส้ถติ ิ t-test 
เพือ่ทดสอบคา่เฉลีย่ โดยกำหนดคา่ alpha = .05, power = 
.90 คา่ขนาดอทิธพิลปานกลาง (d = 0.5) และมกีารทดสอบ
แบบหางเดียว พบว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 
102 คน และเพิม่จำนวนกลุม่ตวัอยา่งอกีรอ้ยละ 10 สำหรบั
แนวโนม้ทีก่ลุม่ตวัอยา่งอาจจะขาดหายไปกอ่นทีก่ารวจิยัจะ
สิน้สดุ รวมจำนวนกลุม่ตวัอยา่งทีค่วรทำการศกึษา 112 คน 
แบง่เปน็กลุม่ทดลอง 56 คน กลุม่ควบคมุ 56 คน แตเ่นือ่ง
จากมนีกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิาการพฒันาตนตามหลกั
ศาสนา ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองมีจำนวน 66 คน ดังนั้น   
นกัศกึษาทีเ่ลอืกวชิาอืน่ตามความสมคัรใจ จงึถกูสุม่เขา้มา
เปน็กลุม่ควบคมุจำนวน 66 คน รวมจำนวนกลุม่ตวัอยา่ง  
ทัง้สิน้ 132 คน 
 อย่างไรก็ตาม นักศึกษากลุ่มควบคุมจำนวน 5 คน 
ตอบแบบสอบถามในระยะหลงัการทดลองไมส่มบรูณ ์ และ
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ไมส่ามารถตดิตามนกัศกึษาได ้ ฉะนัน้จำนวนนกัศกึษากลุม่
ควบคมุจงึเหลอืเพยีง 61 คน กลุม่ควบคมุทีข่าดหายไปกอ่น
การวจิยัจะสิน้สดุ (drop out rate) คดิเปน็รอ้ยละ 7.6 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 1) แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้ก ่ อาย ุ เพศ 
ศาสนา 
 2) แบบสอบถามการเหน็คณุคา่ในตนเอง14 ฉบบัแปล
เป็นภาษาไทยโดย พักตร์วิไล แสงศรี15 ประกอบด้วยข้อ
คำถามจำนวน 10 ขอ้ แบง่เปน็ขอ้คำถามทางบวก 5 ขอ้ ขอ้
คำถามทางลบ 5 ขอ้ มลีกัษณะเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 
(rating scale) 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ให ้ 4 
คะแนน) เห็นด้วย (ให ้ 3 คะแนน) ไม่เห็นด้วย (ให ้ 2 
คะแนน) ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ (ให ้1 คะแนน) ขอ้คำถามทาง
ลบให้คิดคะแนนในทางตรงข้าม คะแนนรวมของ
แบบสอบถามเทา่กบัผลรวมของคะแนนรายขอ้ทกุขอ้ ซึง่มี
คะแนนอยูร่ะหวา่ง 10 ถงึ 40 การแปลผล คอื คะแนนสงู 
หมายถงึ การเหน็คณุคา่ในตนเองสงู คะแนนตำ่ หมายถงึ 
การเหน็คณุคา่ในตนเองตำ่ 
 แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเองมีความตรง  
เชิงเนื้อหา14 ค่าความเที่ยงแบบทดสอบซ้ำอยู่ระหว่าง   
.82 - .8816 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ   
.77 - .8615-16 ในการศกึษาครัง้นี ้ ผูว้จิยันำแบบสอบถามไป
ใชก้บันกัศกึษาพยาบาลจำนวน 30 ราย คำนวณคา่ความ
เที่ยง (reliability) ของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคเทา่กบั .75 
 3) ดชันชีีว้ดัความสขุของคนไทย (THI-15) เปน็แบบวดั
มาตรฐานฉบบัสัน้จำนวน 15 ขอ้ พฒันาโดยกรมสขุภาพจติ 
กระทรวงสาธารณสขุ17 แบง่เปน็ขอ้คำถามทางบวก 12 ขอ้ 
ข้อคำถามทางลบ 3 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
มาตราสว่นประมาณคา่ (rating scale) 4 ระดบั คอื ไมเ่ลย 
(ให ้ 0 คะแนน) เล็กน้อย (ให ้ 1 คะแนน) มาก (ให ้ 2 
คะแนน) มากทีส่ดุ (ให ้3 คะแนน) ขอ้คำถามทางลบใหค้ดิ
คะแนนในทางตรงขา้ม คะแนนรวมของแบบสอบถามมพีสิยั
อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 45 การแปลผล คอื คะแนนรวมตัง้แต ่35 
คะแนนขึน้ไป หมายถงึ มคีวามสขุมากกวา่คนทัว่ไป (good) 
คะแนนรวม 28–34 คะแนน หมายถงึ มคีวามสขุเทา่กบัคน
ทัว่ไป (fair) คะแนนรวมนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 27 หมายถงึ   
มคีวามสขุนอ้ยกวา่คนทัว่ไป (poor) ผูว้จิยันำแบบสอบถาม
ไปใชก้บันกัศกึษาพยาบาลจำนวน 30 คน คำนวณคา่ความ
เที่ยง (reliability) ของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาคเทา่กบั .80 
 การพทิกัษส์ทิธิข์องผูเ้ขา้รว่มการวจิยั 
 โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาย C สาขาพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล (หมายเลขรหัสโครงการ MU-IRB/
C2009/06.0406)  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู   
 ผู้วิจัยได้ประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายพัฒนา  
นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ทำการเก็บข้อมูล   
เพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอนการดำเนนิการวจิยั  
 ผูว้จิยัเขา้พบนกัศกึษาในชัว่โมงแรกของการเรยีนวชิา
เลือกเสร ี การพัฒนาตนตามหลักศาสนา เพื่อชี้แจง
วตัถปุระสงคแ์ละการดำเนนิการวจิยั นกัศกึษาทีส่มคัรใจเขา้
ร่วมโครงการวิจัยเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 66 คน   
ตอบแบบสอบถามกอ่นเรยีน 
 ผูว้จิยัสุม่รายชือ่นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาเลอืก
อื่นๆ จำนวน 66 คน และเข้าพบนักศึกษา เพื่อชี้แจง
วตัถปุระสงค ์ การดำเนนิการวจิยั และสอบถามความสมคัร
ใจในเขา้รว่มโครงการวจิยัเปน็กลุม่ควบคมุ นกัศกึษาทีส่มคัร
ใจเขา้รว่มโครงการฯ ตอบแบบสอบถามกอ่นการเรยีนวชิา
เลอืกอืน่ 
 นักศึกษากลุ่มทดลอง เข้าเรียนวิชาเลือกเสร ี  
การพัฒนาตนตามหลักศาสนา สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ   
4 ชัว่โมง เปน็เวลา 8 สปัดาห ์และเขา้รว่มกจิกรรมฝกึจติให้
เกิดปัญญา ณ สถานปฏิบัติธรรม เขาใหญ ่ จังหวัด
นครราชสมีา เปน็เวลา 3 วนั รวมเวลาทัง้สิน้ 54 ชัว่โมง  
 การเรยีนการสอนวชิาการพฒันาตนตามหลกัศาสนา
ประกอบดว้ย  
 1) การสอนอย่างมีแบบแผนเรื่องโอวาทปาติโมกข ์  
ซึง่เปน็กฎแหง่ธรรมชาต ิแบง่เปน็ 3 สว่น คอื การละความ
ชั่วทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตให้
บริสุทธิ ์ เป็นการสอนตามแผนการสอนซึ่งจัดทำโดยคณะ
กรรมการประจำวิชาการพัฒนาตนตามหลักศาสนา   
ในหวัขอ้ ศรทัธา พระพทุธเจา้สอนอะไร กรรมและผลของ
กรรม บญุกริยิาวตัถ ุ 10 อกศุลกรรมบถ 10 การพจิารณา
ตนเอง การใฝ่รู ้ วิธีการสอนที่ ใช ้ ได้แก ่ การบรรยาย 
(lecture) การบรรยายแบบนักศึกษามีส่วนร่วม (active 
participation) การระดมความคิดเห็นและค้นหาข้อสรุป 
(brain storming) เปน็ตน้ สือ่การสอนที่ใช ้ ไดแ้ก ่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย หนงัสอืหลกัโอวาทปาตโิมกข ์ หนงัสอื
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สวดมนต ์ วดีีโอ วดีทีศัน ์ สถานการณส์มมตุ ิ ใบงานและ  
การบา้น 
 2) การจดักจิกรรมกลุม่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ เพือ่ใหเ้กดิ
ความรูเ้ชงิประจกัษต์ามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ให้
นกัศกึษาเขา้กลุม่เพือ่แลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์
จากการเรียนรู้ ในแต่ละครั้ง (group sharing) ใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาทตีอ่ครัง้ 
 3) การวิเคราะห์ตนเองทั้งด้านความคิดและการ
กระทำในชวีติประจำวนั ทัง้สว่นทีด่แีละสว่นทีบ่กพรอ่งตอ้ง
แก้ไข และใหก้ารบา้นแกน่กัศกึษาเพือ่ใหน้กัศกึษาฝกึสงัเกต
ตนเอง พจิารณาและวเิคราะหต์นเองดว้ยหลกัเหตแุละผล
ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา จากนั้นนำมา
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัในหอ้งเรยีน   
 4) กิจกรรม “โครงการทำความดีถวายในหลวงฯ” 
แบง่นกัศกึษาเปน็ 5 กลุม่ ใหค้ดิและจดักจิกรรมทีส่รา้งสรร
และเปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้ืน่ 1 กจิกรรม เพือ่ใหน้กัศกึษาเรยีน
รู้ที่จะมีจิตอาสา กระทำความดีที่เป็นประโยชน์แก่สังคม 
เรยีนรูท้ีจ่ะมจีติใจเอือ้เฟือ้เผือ่แผแ่ละนกึถงึผูอ้ืน่ 
 5) กจิกรรม “การฝึกจิตให้เกิดปัญญา” ณ สถาน
ปฏบิตัธิรรม เขาใหญ ่ เปน็การเชญิพระวทิยากรมาบรรยาย
ธรรม ฝกึปฏบิตันิำหลกัธรรมมาใช้ในชวีติประจำวนั และ
การทำสมาธใิหจ้ติสงบ 
 นกัศกึษากลุม่ควบคมุ เขา้เรยีนวชิาเลอืกอืน่ ตามทีล่ง
ทะเบยีนเรยีนไว ้สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ๆ ละ 4 ชัว่โมง เปน็เวลา 
8 สปัดาห ์

 นั กศึ กษากลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุมตอบ
แบบสอบถามอกีครัง้เมือ่สิน้สดุการทดลอง 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
  วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู
โดยใช้สถิติพรรณนา การทดสอบท ี แบบสองกลุ่มอิสระ 
(independent t-test) เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งกลุม่ทีศ่กึษา 
และการทดสอบทแีบบสองกลุม่สมัพนัธก์นั (paired t-test) 
เมือ่เปรยีบเทยีบภายในกลุม่ทีศ่กึษา 
 
ผลการวิจัย
 กลุม่ทดลอง เปน็นกัศกึษาพยาบาลทีล่งทะเบยีนเรยีน
วชิาเลอืกเสร ี การพฒันาตนตามหลกัศาสนา จำนวน 66 
คน มอีายรุะหวา่ง 20 ถงึ 27 ป ี อายเุฉลีย่ 21.27 (สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.18) เปน็เพศหญงิรอ้ยละ 98.5 นบัถอื
ศาสนาพทุธรอ้ยละ 98.5 และนบัถอืศาสนาครสิตร์อ้ยละ 1.5 
 กลุม่ควบคมุ เปน็นกัศกึษาพยาบาลทีเ่ลอืกเรยีนวชิา
เลอืกอืน่ตามความสมคัรใจ จำนวน 66 คน มอีายรุะหวา่ง 
20 ถงึ 22 ป ี อายเุฉลีย่ 20.32 (สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
1.27) เปน็เพศหญงิรอ้ยละ 98.5 นบัถอืศาสนาพทุธรอ้ยละ 
100 
 เมือ่ทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉลีย่ของการ  
เห็นคุณค่าในตนเองและความสุขก่อนการทดลอง พบว่า   
นักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย  
ของการเห็นคุณค่าในตนเองและความสุขไม่แตกต่างกัน   
(ตารางที ่1)  

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนการเหน็คณุคา่ในตนเอง และความสขุของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
  กอ่นการทดลอง  
 ตวัแปรทีศ่กึษา  กลุม่ทดลอง (n = 66)  กลุม่ควบคมุ (n = 61) t p-value 
  Mean  SD Mean  SD   
การเหน็คณุคา่ในตนเอง 30.79  3.51 31.90  3.65 -1.75 .08 
    ความสขุ 31.38  3.92 32.79  4.31 -1.93 .06 

 เมือ่เปรยีบเทยีบภายในกลุม่ทดลอง ระหวา่งกอ่นและ
หลงัการเรยีนวชิาพฒันาตนตามหลกัศาสนา พบวา่ กลุม่
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ความสขุเพิม่มากขึน้อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
เมือ่เทยีบกบักอ่นการทดลอง (ตารางที ่ 2) แสดงวา่การเขา้
เรยีนวชิาการพฒันาตนตามหลกัศาสนาทำใหน้กัศกึษาเหน็
คุณค่าในตนเองและมีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น 

และเมือ่เปรยีบเทยีบภายในกลุม่ควบคมุ ระหวา่งกอ่นและ
หลังการเรียนวิชาเลือกเสรีอื่นๆ พบว่า กลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเองลดลงอย่างมีนัย
สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมคีวามสขุลดลงอยา่งไมม่ี
นยัสำคญัทางสถติ ิ (ตารางที ่ 2) แสดงวา่นกัศกึษาทีเ่รยีน
วชิาเลอืกเสรอีืน่ๆ มกีารเหน็คณุคา่ในตนเองลดลง และไมม่ี
การเปลีย่นแปลงของความสขุทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาทีเ่รยีน 
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ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนการเหน็คณุคา่ในตนเองและความสขุของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
 กอ่นและหลงัการทดลอง 

ตวัแปร  กอ่นการทดลอง   หลงัการทดลอง  t p-value 
  Mean  SD Mean  SD   
กลุม่ทดลอง (n = 66)  
   การเหน็คณุคา่ในตนเอง     30.79  3.51 32.05  3.52 -3.68 .00 
   ความสขุ 31.38  3.92 34.05  3.24 -6.14 .00 
กลุม่ควบคมุ (n = 61)  
   การเหน็คณุคา่ในตนเอง     31.90  3.65 30.92  3.50 2.08 .02 
   ความสขุ 32.79  4.31 32.56  4.09 .196 .43 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าใน
ตนเองและความสขุของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุเมือ่สิน้
สดุการทดลอง พบวา่ นกัศกึษากลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่
ของการเห็นคุณค่าในตนเองและความสุขมากขึ้นกว่ากลุ่ม

ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ตารางที ่ 3) 
แสดงวา่นกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาการพฒันาตนตามหลกัศาสนา
มกีารเหน็คณุคา่ในตนเองและมคีวามสขุในการดำเนนิชวีติ
มากกวา่นกัศกึษาที่ไม่ไดเ้รยีนวชิานี ้

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนการเหน็คณุคา่ในตนเอง และความสขุของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
 หลงัการทดลอง 

 ตวัแปรทีศ่กึษา  กลุม่ทดลอง (n = 66)   กลุม่ควบคมุ (n = 61)  t p-value 
  Mean  SD Mean  SD   
การเหน็คณุคา่ในตนเอง  32.05  3.52 30.92  3.50 1.81 .04 
   ความสขุ 34.05  3.24 32.56  4.09 2.26 .01 

การอภิปรายผล
 ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาทีเ่ขา้เรยีนวชิาเลอืกเสร ี
การพัฒนาตนตามหลักศาสนาเห็นคุณค่าในตนเองและมี
ความสขุในการดำเนนิชวีติมากขึน้อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
(ตารางที ่ 2) ซึง่สนบัสนนุสมมตฐิานการวจิยัที ่ 1 ในขณะที่
นกัศกึษาที่ไม่ไดเ้รยีนวชิาเลอืกเสร ี การพฒันาตนตามหลกั
ศาสนามกีารเหน็คณุคา่ในตนเองลดลงอยา่งมนียัสำคญัทาง
สถติ ิ แตม่คีา่เฉลีย่ของคะแนนความสขุในการดำเนนิชวีติไม่
เปลีย่นแปลงจากกอ่นมาเรยีน (ตารางที ่ 2) แสดงใหเ้หน็
วา่การศกึษาวชิาเลอืก การพฒันาตนตามหลกัศาสนามผีลตอ่
การเหน็คณุคา่ในตนเองและความสขุในการดำเนนิชวีติของ
นกัศกึษาพยาบาล นา่จะเกดิจากการจดัการเรยีนการสอนใน
วชิานี ้ ทีมุ่ง่เนน้ใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจในหลกัโอวาทปาตโิมกข ์
1 คอื การละความชัว่ (อกศุลกรรมบถ 10) การทำความด ี
(บญุกริยิาวตัถ ุ 10) และการทำจติใหบ้รสิทุธิ ์ (ฝกึจติใหต้ัง้มัน่
เพือ่ใหเ้กดิสต ิ ระลกึรู ้ และเทา่ทนัการกระทำของตน) เรยีนรู้
กฎแหง่ธรรมชาต ิ กรรมและผลของกรรม สรา้งเหตดุยีอ่มได้
รบัผลด ี สรา้งเหตชุัว่ยอ่มไดร้บัผลชัว่ เรยีนรูท้ีจ่ะพจิารณา

และปรับปรุงการกระทำของตนเอง นอกจากนีก้ารจดัการ
เรียนการสอนในลักษณะที่นักศึกษามีส่วนร่วม (active 
participation) มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ ์ ความรูค้วาม
เขา้ใจในหลกัธรรมระหวา่งผูเ้รยีน (group sharing) ในการ
เรยีนแตล่ะครัง้ และมกีารบา้นใหน้กัศกึษาเรยีนรูท้ีจ่ะประเมนิ
ตนเอง และพฒันาตนเอง การจดัการเรยีนการสอนดงักลา่ว
เปน็การสง่เสรมิใหน้กัศกึษาคดิ พจิารณา และนำหลกัธรรมไป
ใช้ในชวีติประจำวนัอยา่งสมำ่เสมอ เมือ่นกัศกึษาเริม่ฝกึละ
ความชัว่ หมัน่ทำความด ีและทำจติใจใหส้งบ ในขณะทีม่กีาร
พจิารณาตนเองและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง ทำใหน้กั
ศกึษาเกดิการเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถปรับตัวและมี
ความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของเพ็ญศิร ิ อิ่มอุดม3 พบว่า กลุ่มที่มีการประเมิน
ตนเองดา้นจรยิธรรม มกีารเหน็คณุคา่ในตนเองสงูกวา่กลุม่ที่
ไม่ไดร้บัการประเมนิอยา่งมนียัสำคญั และสอดคลอ้งกบัการ
สงัเคราะหง์านวจิยัคณุธรรมจรยิธรรมในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศทีพ่บวา่ การปฏบิตัตินตามหลกัพระพทุธศาสนา
ทำใหม้คีวามสขุในชวีติ10 
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 ผลการศกึษา พบวา่ นกัศกึษาทีเ่ขา้เรยีนวชิาเลอืกเสร ี
การพฒันาตนตามหลกัศาสนาเหน็คณุคา่ในตนเอง และมี
ความสขุในการดำเนนิชวีติมากขึน้กวา่นกัศกึษาที่ไม่ไดเ้รยีน
วิชานี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที ่ 3)   
ซึง่สนบัสนนุสมมตฐิานงานวจิยัที ่ 2 นา่จะเปน็ผลจากการที่
นกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาเลอืกเสร ีการพฒันาตนตามหลกัศาสนา 
มีโอกาสได้เรียนรู้และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธ
ศาสนามาใช้ ในชีวิตประจำวัน ได้มี โอกาสทำความด ี  
(ในกจิกรรม “โครงการทำความดถีวายในหลวงฯ”) ละเวน้
ความชั่ว ได้พิจารณาตนเอง และได้มี โอกาสฝึกปฏิบัต ิ 
นำหลกัธรรมมาใช้ในชวีติประจำวนั และการทำจติใหส้งบ 
(กจิกรรม ”การฝกึจติใหเ้กดิปญัญา” ณ สถานปฏบิตัธิรรม 
เขาใหญ่) ในขณะที่นักศึกษาที่เรียนวิชาเลือกอื่นๆ ไม่มี
โอกาสได้เรียนรู ้ ไม่มีโอกาสประเมินตนเองและฝึกปฏิบัติ
จรงิในชวีติประจำวนั ทำใหน้กัศกึษาทีเ่รยีนวชิาเลอืกอืน่เหน็
คณุคา่ในตนเองและมคีวามสขุในการดำเนนิชวีตินอ้ยกวา่นกั
ศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชานี ้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  
เพญ็ศริ ิ อิม่อดุม3 ทีพ่บวา่ กลุม่ทีม่กีารประเมนิตนเองดา้น
จรยิธรรม มกีารเหน็คณุคา่ในตนเองสงูกวา่กลุม่ที่ไม่ไดร้บั
การประเมนิอยา่งมนียัสำคญั และการประเมนิตนเองดา้น
จรยิธรรม ยงัสง่ผลตอ่การรบัรูต้นเองตามความจรงิ ยอมรบั
ความจรงิ เปลีย่นแปลงตนเองในทางบวก มคีวามกระตอื 
รอืรน้ ยอมรบัความคดิผูอ้ืน่อยา่งเปน็กลัยาณมติร มคีวาม
ยืดหยุ่นสูง และพอใจในตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการเห็น
คณุคา่ในตนเอง และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Edwards 
และคณะ12 และ Oguz-Duran และ Tezer18 ซึ่งพบว่า   
การเหน็คณุคา่ในตนเอง ทำใหเ้กดิความพงึพอใจทีจ่ะทำให้
เกดิความรบัผดิชอบ จดัการกบัความเครยีดได ้ ยอมรบัและ
พฒันาตนเองมากขึน้ และมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ดขีึน้ สง่ผล
ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น19 และจากผลการ
ประเมนิการจดัการเรยีนการสอนของวชิาการพฒันาตนตาม
หลกัศาสนา พบวา่ นกัศกึษารอ้ยละ 82.69 รบัรูถ้งึคณุคา่ใน
ตนเองมากขึน้ รอ้ยละ 96.15 มคีวามสขุในการเรยีน และ
นกัศกึษารอ้ยละ 100 มคีวามเหน็วา่เปน็วชิาทีม่ปีระโยชน์
มากและควรจดัการเรยีนการสอนใหแ้กน่กัศกึษาทกุคน ดว้ย
เหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ ทำใหส้รปุไดว้า่การเรยีนวชิาเลอืก
เสร ี การพัฒนาตนตามหลักศาสนาส่งเสริมให้นักศึกษา
พยาบาลเห็นคุณค่าในตนเองและมีความสุขในการดำเนิน
ชวีติมากขึน้ 

 ขอ้จำกดัของการวจิยั 
การแปลผลการศึกษาครั้งนี้อาจต้องกระทำด้วยความ
รอบคอบ เนือ่งจากนกัศกึษาทีค่ดัเลอืกเปน็กลุม่ทดลองเปน็
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาเลอืกเสร ี การพฒันาตนตาม
หลกัศาสนา นกัศกึษาทีเ่ลอืกลงทะเบยีนวชิานีด้ว้ยตนเอง 
อาจจะเป็นนักศึกษาที่มีความสนใจในคำสอนตามหลัก
ศาสนา และมคีวามตอ้งการในการพฒันาตนเองเปน็เบือ้ง
ต้นอยู่แล้ว เมื่อเข้าเรียนในวิชานี้อาจจะมีความสนใจใฝ่รู้
และมคีวามกระตอืรอืรน้มากเปน็พเิศษ ซึง่อาจสง่ผลตอ่ผล
การวจิยัได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ
 1. ผลการวจิยั พบวา่ การเรยีนรูห้ลกัธรรมตามหลกั
ศาสนาในเรือ่งการทำความด ีละเวน้ความชัว่ และการทำจติ
ใหบ้รสิทุธิ ์ การแลกเปลีย่นประสบการณก์ารเรยีนรู้ในกลุม่ 
การวเิคราะหต์นเอง และการฝกึจติใหเ้กดิปญัญา ทำใหน้กั
ศกึษาเหน็คณุคา่ในตนเอง และมคีวามสขุในการดำเนนิชวีติ
มากขึน้ จงึควรมกีารสอดแทรกความรูแ้ละกจิกรรมดงักลา่ว
ในการจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรท์ัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิตั ิ เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมใหน้กัศกึษา
เป็นพยาบาลที่ด ี มีหลักธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล   
ยดึหลกัธรรมเรือ่งด-ีชัว่ ถกู-ผดิ สามารถวเิคราะหค์วามคดิ
และการกระทำของตนเอง อนัจะนำไปสูก่ารปรบัปรงุและ
พัฒนาตนเองได ้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ปอ้งกนัปญัหาสขุภาพจติไดอ้กีดว้ย 
 2. ควรมกีารจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะเดยีวกบัที่
จดัในวชิาเลอืกเสร ีการพฒันาตนตามหลกัศาสนา ใหแ้กน่กั
ศึกษาพยาบาลหลักสูตรอื่นๆ เช่น ในระดับบัณฑิตศึกษา 
เปน็ตน้ เพือ่ใหน้กัศกึษาเกดิความตระหนกัในคณุคา่ของตน
และมคีณุธรรมจรยิธรรมมากขึน้ 
 3. การวจิยัครัง้นีศ้กึษาผลของการเรยีนวชิาเลอืกเสร ี
การพฒันาตนตามหลกัศาสนากอ่นและหลงัการทดลอง แต่
ไม่ไดศ้กึษาถงึผลของการศกึษาวชิาการพฒันาตนตามหลกั
ศาสนาในระยะยาว จงึควรมกีารศกึษาถงึผลของการเรยีน
วชิานี้ในระยะยาว เชน่ 6 เดอืน หรอื 1 ป ีหรอืจนกระทัง่
สำเรจ็การศกึษา   
 4. การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการเรียนรู้ร่วมกันใน
กลุม่ยอ่ย สะทอ้นถงึความคดิ ทศันคต ิ การรบัรู ้ และการ
เปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ จงึควรมกีารศกึษาเชงิคณุภาพ
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เกีย่วกบัผลของการเรยีนวชิาการพฒันาตนตามหลกัศาสนา
ต่อการเติบโตและพัฒนาตนในมุมมองและการรับรู้ของ  
ผูเ้รยีน 
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