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บทคัดย่อ 

การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะในการทำงานร่วมกัน
แบบสหสาขาวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และ
นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ีและเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะในการทำงาน
ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์ปกติ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีชลบุรี และนักศึกษา
หลักสูตรแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จำนวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือ
การจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบสำรวจ
สมรรถนะในการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ .90 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  
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ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะในการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย  วิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวชิาชีพ, สมรรถนะในการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ 
 
Abstract 
 This quasi-experimental research with a one-group pretest-posttest design was aimed at 
investigating the effects of interprofessional education (IPE) on the topic of health promotion in 
pregnant women on interprofessional collaborative competency attainment. The samples were 56 
nursing students in the Bachelor of Nursing Program, Boromarajonani College of Nursing and Thai 
traditional medicine students at Sirindhorn College of Public Health, Chonburi. The instruments in 
this study were the interprofessional education manual that was validated by an expert and the 
Multidisciplinary Collaboration Competency Survey (ICCAS), which was tested for the Cronbach’s 
alpha reliability coefficient, equaled to .90. Data were analyzed by frequency, percent, mean, 
standard deviation and dependent t-test.  

The result revealed that the posttest performance scores of multidisciplinary collaboration 
among nurse students of Boromarajonani College of Nursing and students of Thai traditional 
medicine at Sirindhorn College of Public Health, Chonburi were higher than the pretest performance 
scores with the statistical significance at the level of .01. 
 
Keywords : interprofessional education, interprofessional collaboration competency  
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั ้งครรภ์เป็น 
สิ่งสำคัญ ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีศักยภาพในการดูแล
ตนเอง รวมทั ้งลดภาวะแทรกซ้อนที ่จะเกิดขึ้น 
ปัจจุบันสตรีตั้งครรภ์มีแนวโน้มใช้การดูแลสุขภาพ
แบบผสมผสานเพื ่อบำบัดอาการไม ่ส ุขสบาย 
ท ี ่ เก ิดข ึ ้นขณะต ั ้ งครรภ ์มากข ึ ้ น  (Johnson, 
Kozhimannil, Jou, Ghildayal, & Rockwood, 
2016 ; Somsap & Ingathawornwong, 2014) 
ดังนั ้น การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั ้งครรภ์ให้เกิด
ผลลัพธ์การตั ้งครรภ์ที ่ด ีในปัจจุบ ันจึงควรเป็น 
การทำงานระหว่างวิชาชีพแผนปัจจุบันและวิชาชีพ
ที ่ทำงานในกลุ ่มการดูแลสุขภาพแบบทางเลือก 
และการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล และแพทย์แผนไทย 

การสร้างทีมสุขภาพให้ทำงานร่วมกันแบบ  
สหสาขาวิชาชีพได้ ต้องทำให้มีความเข้าใจบทบาท
ของตนเองและสมาชิกในทีมสุขภาพ โดยการมองที่
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง วางเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที ่ด ี และงานมีคุณภาพมากยิ ่งขึ้น  
ซึ ่งการดูแลผู ้ร ับบริการจะสามารถทำได้อย ่าง
ครอบคลุม ถ ้าบ ุคลากรในแต่ละสาขามีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน สามารถค้นหาปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสถาบันการศึกษาควร
เตรียมนักศึกษาและให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 การเรียนแบบสหสาขาวิชาชีพเป็นว ิธี  
การสอนที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน
การแบ่งปันความรู้  ทักษะ เสริมสร้างความเข้าใจ 
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และความร่วมมือทั้งในด้านการศึกษา การทำงาน 
และการวิจัยร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ (Barr, 
2009) การเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพนี้ได้ถูก
นำไปใช้ในหลายประเทศ วิธีเริ่มต้นและวิธีดำเนินการ
ก็มีความหลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละระดับ  
(Gilbert, Yan, & Hoffman, 2010 )  ส ำห รั บ
วิชาชีพพยาบาลนั ้นเป็นวิชาช ีพที ่ต ้องทำงาน
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และสภาการพยาบาลได้
ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการทำงาน
ร ่วมก ับสหสาขาว ิชาช ีพจ ึงได ้กำหนดท ักษะ 
การทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.
2560  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
มีทักษะการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ แต่ 
การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมายังขาดโอกาสใน
การเรียนรู้ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และการศึกษา 
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งผลต่อทักษะการทำงานในวิชาชีพ 
การพยาบาลหรือสาขาวิชาชีพใดว ิชาช ีพหนึ่ง
เท่านั้น ยังไมพ่บการศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนที ่พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของ 
สหสาขาวิชาชีพมากนัก (Glomjai, Ananchaipattana, 
& Chachvarat, 2020 ; Srisujarit, Heetakson, 
Keadthong, & Janjeang, 2 0 2 0 ; Yuenyow, 
Howharn, & Promsuan, 2019 )ด ั งน ั ้ น  จ าก
ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
ปกติที ่กล่าวมาข้างต้น เมื ่อนำการจัดการเรียน 
การสอนแบบสหสาขาวิชาชีพมาใช้เป็นกิจกรรม
การเร ียนรู้ เสร ิมหลักส ูตร (extra curriculum)  
จะทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกัน
ผ ่ านกระบวนการเร ียนร ู ้ ท ี ่ ส ่ ง เสร ิมการใช้
ประสบการณ์ตรง สร ้างวงจรการเร ียนร ู ้ท ี ่มี  
การร ่วมมือระหว ่างสองว ิชาช ีพ ค ือ  ว ิชาชีพ
พยาบาลและวิชาชีพแพทย์แผนไทย โดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ให้เกิดสมรรถนะในการทำงานร่วมกัน
แบบสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการติดต่อสื่อสาร 2) ด้านการทำงานร่วมกัน 
3) ด้านบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่ 4) ด้าน
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และ 5) ด้านการทำงาน
เป็นทีมและการจัดการข้อขัดแย้งของทีม ทั ้งนี้ 
ผลการศึกษาที ่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพที่
เปล ี ่ยนแปลงไป นอกจากนี ้น ักศ ึกษาย ังได ้มี
ประสบการณ์เรียนรู้และทำงานร่วมกันในระหว่าง   
สหสาขาวิชาชีพ อันเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนการปฏิบัติงานจริงทำให้เกิดการยอมรับใน
ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ส่งผลดีต่อการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะปกติในระยะตั้งครรภ์ 
และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

 
วัตถุประสงค์วิจัย 
 1. เพื ่อศึกษาสมรรถนะในการทำงาน
ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี ชลบ ุร ี  และน ักศ ึกษาหล ักส ูตร 
แพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดชลบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะในการทำงาน
ร ่วมก ันแบบสหสาขาว ิชาช ีพ  ก ่อนและหลัง 
การจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ 
(IPE) เรื่องการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ปกติ 
 
สมมุติฐานวิจัย 

สมรรถนะในการทำงานร ่วมก ันแบบ 
สหสาขาวิชาชีพภายหลังการจัดการศึกษาแบบ 
สหสาขาวิชาช ีพ เร ื ่ องการส ่ ง เสร ิมส ุขภาพ 
หญิงตั้งครรภ์ปกติของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตร
แพทย์แผนไทยสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน
แบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดการศึกษา
แบบสหสาขาวิชาชีพของประเทศไทย (Chuenkongkaew, 
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2015) พ ัฒนาจาก Framework for Action on 
Interprofessional Education and Collaborative 
Practice (WHO, 2010) ดังภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ
กลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง 

ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบ ัณฑ ิต ว ิทยาล ัยพยาบาล 
บรมราชชนนี  ชลบ ุร ี  จำนวน  157 คน และ
น ักศ ึกษาหล ักส ูตรแพทย ์แผนไทย ว ิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จำนวน 48 
คน ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 

ตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี ชลบุรี จำนวน 28 คน และนักศึกษา
หลักสูตรแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดชลบุรี จำนวน 28 คน รวมตัวอย่าง
ทั้งหมด 56 คน ได้มากจากการเลือกตัวอย่างแบบ
สมัครใจ คือ แต่ละสถาบันมีการประกาศรับสมัคร
นักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยจนครบ
ตามจำนวนที่ต้องการ 

เกณฑ์การคัดเข้า คือ ต้องเป็นนักศึกษา
พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบ ุรี  และต ้องผ ่าน 
การเร ียนในรายว ิชาการพยาบาล  และเป็น
นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยที่ผ่านการเรียน
ในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทย 

เกณฑ์คัดออก คือ นักศึกษาที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกครั้ง/ยุติการเข้าร่วมใน
การวิจัย  

เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู ่มือ 
ก า ร จ ั ด ก า ร ศ ึ ก ษ า แ บ บ ส ห ส า ข า ว ิ ช า ชี พ  
“การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ปกติ” ผู้วิจัยได้
พัฒนาและผ่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน  

เครื ่องมือที ่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลทั ่วไป ได้แก่ 
เพศ อายุ การรับรู้เกี่ยวกับการเรียนแบบสหสาขา
วิชาชีพ 2) แบบสำรวจสมรรถนะในการทำงาน
ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ (ICCAS) (Glomjai, 
Ananchaipattana, & Chachvarat, 2 0 2 0 ) 
ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ ด ้านการติดต่อสื ่อสาร ด้านการทำงาน
ร่วมกัน ด้านบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่ 
ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์ ด้านการทำงานเป็น
ทีมและการจัดการข้อขัดแย้งของทีม ซึ่งเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ และผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงของเครื่องมือในกลุ่มที่มีลักษณะคล้าย
ตัวอย่าง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .90 การแปลผลใช้ค่าเฉลี่ยแบ่งเป็นระดับ
สมรรถนะในการทำงานร ่วมกันแบบสหสาขา
วิชาชีพ ดังนี้  

1.00-1.50 เท่ากับ ระดับสมรรถนะต่ำมาก 
1.51-2.50 เท่ากับ ระดับสมรรถนะต่ำ  
2.51-3.50 เท่ากับ ระดับสมรรถนะปานกลาง 
3.51-4.50 เท่ากับ ระดับสมรรถนะด ี
4.51-5.00 เท่ากับ ระดับสมรรถนะดีมาก 
การพิทักษ์สิทธิ์ ผู้วิจัยได้รับการรับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เลขที่ BNC 
REC 04/2562 คณะผู้วิจัยได้ชี ้แจงวัตถุประสงค์  
ข ั ้นตอนการว ิจ ัย และการร ักษาความลับ แก่
ตัวอย่างวิจัยที่ลงนามในใบยินยอม ซึ่งตัวอย่างวิจัย
มีสิทธิ์ที ่จะออกจากการทดลองได้ตลอดเวลาโดย 
ไม่มีผลกระทบต่อการเรียน 

การเรียน 
การสอนแบบ 
สหสาขาวิชาชีพ 
(IPE) เร่ือง 
การส่งเสริม
สุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ปกต ิ

สมรรถนะในการทำงานร่วมกัน
แบบสหสาขาวิชาชีพ 
- ด้านการติดต่อสื่อสาร  
- ด้านการทำงานร่วมกัน  
- ด้านบทบาทและความรับผิดชอบ 
  ในหน้าที ่ 
- ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  
- ด้านการทำงานเป็นทีมและ 
  การจัดการขอ้ขัดแย้งของทีม  
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การเก ็บรวบรวมข ้อม ูล  ผ ู ้ว ิจ ัยแบ่ง 
การดำเนินการ ดังนี้  

ขั้นเตรียม ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนทั้ง 2 หลักสูตร โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การละลายพฤติกรรม และการสร้างความเข้าใจใน
การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ ซ่ึงจัดเป็นกลุ่มย่อย 
กลุ่มละ 10-11 คน ในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย
น ักศ ึกษาจากท ั ้ ง  2 หล ักส ูตร  หล ั งจากนั้น  
ให้ตัวอย่างวิจัยทำแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และ
แบบสำรวจสมรรถนะในการทำงานร่วมกันแบบ 
สหสาขาวิชาชีพ ก่อนการดำเนินกิจกรรม 

ขั้นดำเนินการ  
ครั ้งท ี ่  1 ผู ้ว ิจ ัยแบ่งกล ุ ่มผ ู ้ เร ียนตาม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และมอบหมายให้นักศึกษา 
ทั ้ง 2 หล ักส ูตรร ่วมก ันว ิเคราะห ์กรณีศ ึกษา 
หญิงตั้งครรภ์ปกติที่มีอาการไม่สุขสบายในระหวา่ง
การตั้งครรภ์ พร้อมทั้งวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ
หญิงตั ้งครรภ์ปกติตามขอบเขตการปฏิบัติของ
สาขาว ิชาช ีพ ใช ้เวลา 2 ช ั ่วโมง และเพื ่อให้  
การดำเนินการวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันแตล่ะ
กลุ ่มจะมีอาจารย์ที ่ปร ึกษาประจำกลุ ่มที ่ เป็น
อาจารย์พยาบาลและอาจารย์แพทย์แผนไทยให้
ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอผลการทำงานของกลุ่ม โดยใช้เวลากลุ่มละ 
20 นาท ีรวมใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง 

ครั้งที่ 2 ผู้วิจัยมอบหมายให้นักศึกษาทั้ง 
2 หลักสูตรปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
ปกติที่มีอาการไม่สุขสบายในระหว่างการตั้งครรภ์
ตามบทบาทสาขาวิชาชีพในสถานการณ์เสมือนจริง
ที ่ห ้องปฏิบัต ิการ โดยใช้การจัดกลุ ่มเดิมตาม
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง  

ข ั ้นสร ุป  ผ ู ้ว ิจ ัยสร ุปการเร ียนร ู ้ และ
ประเมินผลภายหลังการจัดการเร ียนการสอน
แบบสหสาขาวิชาชีพโดยผู้วิจัยให้ตัวอย่างวิจัยทำ
แบบสำรวจสมรรถนะในการทำงานร่วมกันแบบ 
สหสาขาวิชาชีพ เนื่องจากการประเมินตนเองโดย
ผู ้เร ียนจะทำให้ผู ้เร ียนได้ร ับรู ้และตระหนักใน

ความสามารถและพฤติกรรมของตนเองซึ ่งเป็น 
กลยุทธ์ที ่ช ่วยปรับปรุงความเข้าใจและทักษะ 
นำไปสู ่การพัฒนาตนเองให้ดีขึ ้น (McMillan & 
Hearn, 2008) 

การวิเคราะห์ข ้อมูล ใช ้ความถี ่  ร ้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
แบบ dependent เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะใน
การทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ 
(IPE) เรื่องการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ปกติ 

 
ผลการวิจัย 
 ตัวอย่างวิจัยนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ว ิทยาลัยพยาบาลบรม 
ราชชนนี ชลบุร ี และนักศึกษาหลักสูตรแพทย์  
แผนไทยในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
อายุอยู ่ในช่วง 21-22 ปี มีเกรดเฉลี่ยอยู ่ระหว่าง 
2.00-3.34 ส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้เกี ่ยวกับการเรียน
แบบสหสาขาวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 96.43 และ 
ร้อยละ 100 ตามลำดับ  

ค่าเฉลี ่ยสมรรถนะในการทำงานร่วมกัน
แบบสหสาขาวิชาชีพ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (M=3.85, SD=.43) และค ่าเฉล ี ่ยสมรรถนะใน 
การทำงานร ่วมก ันแบบสหสาขาว ิชาช ีพ หลัง 
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรโดย
ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (M=4.38, SD=.32) ดัง
ตาราง 1  

สมรรถนะในการทำงานร ่วมก ันแบบ 
สหสาขาวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม 
ราชชนนี ชลบุรี และนักศึกษาหลักสูตรแพทย์  
แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยหลัง 
เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี ่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม ดังตาราง 2 3 และ 4
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ตาราง 1 ระดับสมรรถนะในการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม (N=56) 

สมรรถนะในการทำงานร่วมกัน 
แบบสหสาขาวิชาชีพ 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังเข้าร่วมกิจกรรม 

M SD 
ระดับ

สมรรถนะ 
M SD 

ระดับ
สมรรถนะ 

1. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.70 .53 มาก 4.21 .42 มาก 
2. ด้านการทำงานร่วมกัน  3.98 .66 มาก 4.48 .41 มาก 
3. ด้านบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่  3.81 .59 มาก 4.33 .49 มาก 
4. ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  3.82 .62 มาก 4.49 .40 มาก 
5. ด้านการทำงานเป็นทีมและการจัดการ 
    ข้อขัดแย้งของทีม  

4.01 .56 มาก 4.46 .40 มาก 

ภาพรวม 3.85 .43 มาก 4.38 .32 มาก 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบสมรรถนะในการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม (N=56) 

สมรรถนะในการทำงานร่วมกัน 
แบบสหสาขาวิชาชีพ 

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
t 

 
p 

M SD M SD 
1. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.70 .53 4.21 .42 9.64 .001 
2. ด้านการทำงานร่วมกัน 3.98 .66 4.48 .41 6.50 .001 
3. ด้านบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่ 3.81 .59 4.33 .49 6.47 .001 
4. ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 3.82 .62 4.49 .40 8.44 .001 
5. ด้านการทำงานเป็นทีมและการจัดการ 

 ข้อขัดแย้งของทีม 
4.01 .56 4.46 .40 6.39 .001 

ภาพรวม 3.85 .43 4.38 .32 11.37 .001 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบสมรรถนะในการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของ 
             นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี (n=28) 

สมรรถนะในการทำงานร่วมกัน 
แบบสหสาขาวิชาชีพ 

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
t 

 
p 

M SD M SD 
1. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.81 .57 4.33 .46 7.790 .001 
2. ด้านการทำงานร่วมกัน 4.24 .55 4.65 .41 3.962 .001 
3. ด้านบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.04 .50 4.43 .50 3.345 .002 
4. ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 4.15 .53 4.66 .31 5.314 .001 
5. ด้านการทำงานเป็นทีมและการจัดการ 
   ข้อขัดแย้งของทีม 

4.12 .58 4.52 .37 3.726 .001 

ภาพรวม 4.05 .42 4.50 .31 6.419 .001 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบสมรรถนะในการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของ  
 นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (n=28) 

สมรรถนะในการทำงานร่วมกัน 
แบบสหสาขาวิชาชีพ 

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
t 

 
p 

M SD M SD 
1. ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.60 .47 4.09 .34 5.976 .001 
2. ด้านการทำงานร่วมกัน 3.71 .66 4.30 .33 5.211 .001 
3. ด้านบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่ 3.59 .60 4.23 .46 6.088 .001 
4. ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 3.49 .52 4.32 .42 6.882 .001 
5. ด้านการทำงานเป็นทีมและการจัดการ        
   ข้อขัดแย้งของทีม 

3.91 .54 4.41 .42 5.445 .001 

ภาพรวม 3.66 .34 4.26 .28 10.362 .001 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 สมรรถนะในการทำงานร ่วมก ันแบบ 
สหสาขาวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม 
ราชชนนี ชลบุรี และนักศึกษาหลักสูตรแพทย์  
แผนไทยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยหลัง 
เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี ่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม ซ ึ ่งเป ็นไปตามสมมุต ิฐานว ิจ ัย  และ
สอดคล ้องก ับผลการว ิจ ัยของ  Sethasathien 
(2015) และ Yuenyow, Howharn, and Promsuan 
(2019) ทั้งนีอ้าจเนื่องจากการจัดการศึกษาแบบสห
สาชาวิชาชีพมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ตัวอย่างวิจัย
ที ่มาจากต่างวิชาชีพ มีการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้
บทบาทของวิชาชีพอื ่น ตลอดจนได้ร่วมกันวาง
แผนการทำงาน มีการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพ
บุคคลที่ครอบคลุมทางด้านร่างกายและจิตใจ จึง
ทำให้ค่าเฉลี ่ยสมรรถนะในการทำงานร่วมกัน
แบบสหสาขาวิชาชีพเพิ ่มสูงขึ ้นหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 สมรรถนะในการทำงานร่วมก ันแบบ 
สหสาขาวิชาชีพหลังเข้าร่วมกิจกรรมจากภาพรวม
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านการดูแลผู ้ป่วยแบบองค์รวม สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ Dubsok (2014) ทีพ่บว่าการให้บริการ
แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญญา ที ่ดำเน ินการโดยทีมสหสาขาว ิชาชีพ
ให้บริการทำให้มีระบบการส่งต่อที ่ชัดเจน และ 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
เป็นส่วนใหญ่ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งของนักศึกษาพยาบาลหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตร
แพทย ์แผนไทย ค ือ ด ้านการต ิดต ่อส ื ่ อสาร 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Intaravichai (2015) 
ที่พบว ่ าประส ิทธ ิภาพของการส ื ่ อสารและ
บรรยากาศการสื ่อสารแบบสนับสนุน สามารถ
ทำนายความผูกพันของพนักงานได้ ทั ้งนี ้ อาจ
เป็นไปได้ว่านักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชาชีพยังมีความ
ผูกพันกันไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และด้วยระยะเวลาที ่จำกัดทำให้
ค่าเฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม และเมื่อ
แยกพิจารณาทีละหลักสูตร พบว่า ทั ้ง 2 สาขา
วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยด้านการติดต่อสื่อสารน้อยที่สุด  
 นอกจากนี ้ หลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า
น ักศึกษาหลักส ูตรแพทย์แผนไทย มีค ่าเฉลี่ย 
มากที่สุดในด้านการทำงานเป็นทีมและการจัดการ
ข้อขัดแย้งของทีม สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Yuenyow, Howharn, and Promsuan (2019 ) 
เนื่องจากแผนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์แผนไทย
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ชั ้นปีที ่  3 ยังไม่ผ ่านการเร ียนภาคปฏิบัต ิท ี ่มี  
การทำงานเป็นทีมในหอผู ้ป่วย แต่เมื ่อมีการจัด 
การเร ียนการสอนที่ม ีการจำลองสถานการณ์  
การทำงานร ่วมก ันก ับน ักศ ึกษาพยาบาลที ่มี
ประสบการณ์การฝึกปฏิบัต ิงานมาก่อนทำให้
นักศึกษาแพทย์แผนไทยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ
การประสานงาน แสดงบทบาททั้งผู้นำและสมาชิก
ในทีม  

ส่วนนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต มีค่าเฉลี ่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
มากที่สุดในด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งนี้
อาจเน ื ่องจากการจ ัดการเร ียนการสอนแบบ 
สหสาขาว ิ ชาช ีพม ี การจำลองสถานการณ์  
การทำงานร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพทำให้
นักศึกษาพยาบาลสามารถใช้องค์ความรู้ของแต่ละ
ศาสตร์มาใช้ในการทำงานอย่างบูรณาการ ทำให้
นักศึกษาพยาบาลสามารถเชื่อมโยงความรู้และเกิด
การวางแผนแก้ปัญหาแบบองค์รวมมากยิ ่งขึ้น  
( Glomjai, Ananchaipattana, & Chachvarat, 
2020)  

 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นแนวทางให้ผ ู ้สอนนำกิจกรรม IPE  
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนทั้งในหลักสูตร 
และ/หรือเสริมหลักสูตรเพื ่อพัฒนาทัศนคติและ
สมรรถนะของนักศึกษาในการทำงานร ่วมกัน
ระหว่างทีมสหวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ และผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพ 
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