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การพัฒนารูปแบบธรรมปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ*

อรชร  ไกรจักร์**

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมี วัตถุประสงค์ เพื่อน�าเสนอรูปแบบธรรมปฏิบัติเพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ ที่สมัครใจเข้าร่วมหลักสูตรจาก 

2 โรงพยาบาล ได้ผ่า นการใช้หลักสูตรรูปแบบธรรมปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  คือ โรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ และโรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ผลตอบแบบสอบถาม “ทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ” ที่ได้ท�าการ

ประเมนิตนเองก่อนเรยีน (Pre-test) และประเมินผลหลงัเรยีน (Post-test) ของผูเ้ข้าร่วมหลกัสตูร  

สรุปผลได้ว่า รูปแบบธรรมปฏิบัติที่ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชานั้น มีความเหมาะสม สามารถลด

ความเครียด และเพิ่มความสุข  

 นอกจากน้ี ผลการสัมภาษณ์ หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน และผู้เข้าร่วมหลักสูตรท่ีโรงพยาบาล

สมุทรสาคร เมื่อเวลาผ่านไป 30 วันท�าการ พบว่า รูปแบบธรรมปฏิบัติสามารถเสริมสร้าง

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ทั้ง

ทางด้านพฤติกรรมบริการ  การสื่อสาร การใช้เหตุผล และความอดทนในการปฏิบัติงาน ได้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อสุขภาพใจของพยาบาลดีย่อม

ส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติขยายผลความสุขถึงครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ  และ

ผู้คนรอบข้างในระบบสาธารณสุข  ดังนั้น รูปแบบธรรมปฏิบัติที่พัฒนามาแล้วจึงสามารถเสริม
สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพแบบยั่งยืน

ค�าส�าคัญ : ธรรมปฏิบัติ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, พยาบาลวิชาชีพ

* บทความนีเ้ปน็ส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ ์“การพฒันารปูแบบธรรมปฏิบตัเิพ่ือเสริมสร้างประสทิธภิาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ” 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา : พระสุธีธรรมานุวัตร 
 (ผศ.ดร.) พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (รศ.ดร.) และอาจารย์ ดร.จุฑามาศ  วารีแสงทิพย์ วิทยานิพนธ์นี้ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับ
 ดุษฎีบัณฑิต “ธรรมพัฒน์” ของดร. พิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์ ประจ�าปีการศึกษา 2555
** นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Development of the Dhamma Practice Model to 
Promote the Effective Working of Professional Nurses

Orachorn Kraichakr

Abstract

 This dissertation is a documentary to propose Dhamma practice model to 

enhance the work efficiency of the nurses.  The study found that the samples were 

nurses from 2 hospitals voluntarily participating in Samrong General Hospital and 

Samut Sakhon Hospital were tested the Dhamma practice model to promote the 

effective working of professional nurses.  The questionnaire was tested for their own 

performance of professional nurses that were assessed   before and after the Dammam 

practice. In conclusion, the Dhamma practice model which consists of 4 subject courses 

is appropriate and can reduce stress and increase happiness.

 In addition, 30 days after the samples of Samut Sakhon Hospital were back 

to work, there were in-depth interviews with their supervisors, peers and nurses who 

are participants: it was found that the Dhamma practice model can promote positive 

changes in terms of behaviors, communication, reasoning and work patience according 

to professional standards in order to enhance the work efficiency of the nurses.  This 

leads the nurses to better mental quality, capabilities and health and enables them 

to take care of patients with consciousness, loving kindness and professional ethics.  

In summary, the Dharma practice model developed can enhance the work efficiency 

sustainably.

Key Words : Dhamma Practice, Working Effectively, Professional Nurses
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บทน�า
 ค�าว่า “พยาบาล” เป็นค�าที่มาจากรูปวิเคราะห์ในภาษาบาลีว่า วิเสสน อาทเรน ปาลตีติ พยาปาโล 

(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ. 2553 : 524) แปลตามพยัญชนะว่า บุคคลใด ย่อมรักษา 

โดยเอื้อเฟื้อ โดยวิเศษ (พระมหาเทียบ สิริญาโณ (มาลัย). 2547 : 247) โดยความหมายง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่

รักษาผู้ป่วยด้วยความเอื้อเฟื้อเป็นพิเศษ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส�าคัญในการพยาบาลนับเป็นแนวคิดที่มี

คณุค่ามานานกว่า 2556 ปี  สิง่ท่ีน่าสนใจพระพทุธเจ้าทรงให้ความส�าคญัของการพยาบาลทีต้่องดแูลสขุภาพ

ร่างกายของผู้เจ็บป่วยให้สะอาด ดังเช่น พระพุทธองค์ทรงอนุญาตการสรงน�้าเพื่อช�าระร่างกายให้สะอาด 

และการสรงน�้าเป็นที่เป็นทางในห้องน�้า (วิ.จู. (ไทย) 7/261–262/38–41)  ทรงเป็นแบบอย่างไม่อนุญาตให้

พระสงฆ์ไว้ผมยาว (วิ.จู. (ไทย) 7/246/8) เป็นต้น การรักษาโรคมีการรักษาโรคกับหมอ หรือนายแพทย์  

โดยเฉพาะหมอประจ�า  ส�านกัพระพทุธเจ้า ซึง่เป็นผูด้แูลและรักษาโรคภยัไข้เจ็บให้แก่พระพทุธเจ้าและพระ

ภิกษุสงฆ์ คือ หมอชีวกโกมารภัจจ์ (วิ ม. (ไทย) 4/88-89/142–144) และที่ส�าคัญทรงอนุญาตการรักษา

โรคด้วยตัวยาต่างๆ เช่น เภสัช 5 คือ เนยใส เนยข้น น�้ามัน น�้าผึ้ง น�้าอ้อยส�าหรับรักษาโรคผอมเหลือง 

(โรคดีซ่าน) (วิ.ม. (ไทย) 5/260–261/43–45) 

 คัมภี ร์ทางพระพุทธศาสนาน้ัน มีหลักพุทธธรรมกว้างที่เกื้อหนุนปัจจัยเกื้อกูลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานทุกวิชาชีพ อันประกอบด้วยองค์ธรรม คือ  เบญจศีล (อภิ.วิ. (ไทย) 35/ 703/ 447 – 451) 

เบญจธรรม สังคหวัตถุ 4 (ที.ปา (ไทย) 11/ 210/ 170 – 171) พรหมวิหาร 4 (ที.ม (ไทย) 10/ 327/ 246 

– 257) และมรรคมีองค์ 8 (องฺปญฺจก. (ไทย) 22/ 63/ 573) ซึ่งในประวัติทางพระพุทธศาสนาพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าได้เสดจ็ไปให้การพยาบาลภกิษดุ้วยพระองค์เองโดยไม่มคีวามรงัเกยีจ (ว.ิม. (ไทย) 5/ 365/ 239 

– 241)  

 แนวคว ามคิดการพยาบาลทางโลกตะวันตก บุคคลผู้ให้การพยาบาลเริ่มเด่นชัดในสมัยของ           

มิสฟลอเรนช์ไนติงเกล (Florence Nightingale) ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้กล่าวว่า “การพยาบาลเป็นการ

สร้างสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นหายจากความเจ็บป่วย” (Soresen and Luckmamn’s. 1994 : 22) 
เป็นคุณลกัษณะพเิศษของอาชพีพยาบาล คอื ลกัษณะงานทีเ่ป็นงานบรกิารสงัคมทีเ่รยีกได้ว่าเป็นการให้การ

พยาบาลกบับคุคลท่ีมคีวามทุกข์ คอื คนเจ็บไข้ซ่ึงเป็นคนทีมี่ความปรวนแปรของสภาพร่างกาย เพราะมีการ

เปลี่ยนแปลงของสถานภาพในทุกระบบการท�างานของร่างกาย (N.,Counsineauet al. 2003 : 110-118) 

พยาบาลวชิาชพีต้องเก่ียวข้องอยู่กับสภาพการปฏิบตังิานเหล่านีต้ดิต่อกนัเป็นเวลานาน  เหน็ได้ว่า พยาบาล

วิชาชีพ ต้องมีความสุข และคุณธรรมในการที่จะดูแลช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิด 
 ประเด็นปัญหาของพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบัน คือ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ มีความถี่สูงขึ้น 

การขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล ส่งผลให้ระดับของความเครียดเพิ่มขึ้นจากการดูแลผู้ป่วย  ภาย

ใต้สภา พแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่รัดตัวซึ่งนับว่ามีผลกระทบในการดูแลสุขภาพของพยาบาลเองนั้นได้รับ
ผลกระทบจากเรื่องความเครียด (Milliken, Clements and Tillman et al.  2007 : 4) มีความสัมพันธ์
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ระหว่างระดับความตึงเครียดในกลุ่มพยาบาล (Pikó. 1999 : 156)

	 ข้อมูลที่ส�ำคัญ	คือ		หลักธรรมเรื่องรักษำพยำบำล	ก�ำหนดคุณลักษณะผู้ให้กำรพยำบำลต้องมีสติ	
และจิตที่ประกอบไปด้วยควำมเมตตำ		เพรำะควำมเมตตำเป็นหลักปฏิบัติส�ำหรับผู้มีคุณธรรม		มำตรฐำน
ของพยำบำลวิชำชีพเป็นประเดน็ปัญหำควำมส�ำคญัอกีประกำรหนึง่	คอื	กำรทีน่กัวชิำกำรรบัทฤษฏตีะวนัตก
เข้ำมำในวัฒนธรรมไทย	ซึง่ประกอบด้วยกำรใช้เคร่ืองมอืทำงสถติวัิดประสทิธภิำพ	และวิถชีวิีตทีเ่ปลีย่นไป
ตำมกระแสของโลกไหลเวยีนไปตำมกระแสวตัถนุยิม	ควำมสมัพนัธ์ทีด่มีคีวำมเคำรพของระบบสำธำรณสขุ
จำงหำยไป		เช่น	ควำมสัมพันธ์ของแพทย์	พยำบำลและผู้ป่วย	จึงเป็นเหตุให้คุณลักษณะของวิชำพยำบำล
ที่ต้องมีคุณธรรมนั้น	จำงหำยไป		ที่ส�ำคัญที่สุด	สภำพสังคมไทยเดิมเป็นสังคมที่มีน�้ำใจให้		หำกแต่ปัจจุบัน
ภำพของสังคมน้ันเต็มไปด้วยควำมเคร่งเครียด	 ควำมคำดหวังสูงกว่ำควำมเป็นจริง	 ส่งผลให้เกิดภำวะ
ควำมเครียดสะสม	ท�ำให้ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนลดลง	ล่ำช้ำ		ผิดพลำด	มีควำมคิดอยำกลำออกหรือ
เปลี่ยนงำนได้	(Patcharawan	Raungsrijanetal.		2011	:	417)
 ความส�าคัญของปัญหาวิชาชีพพยาบาล พบว่า มากกว่าร้อยละ 30-40 มีความเครียดในระดับสูง

จากการท�างาน พยาบาลต้องเผชิญกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติที่หลากหลาย  การอยู่เวรดึกนาน

ท�าใหน้อนไมเ่ปน็เวลาและเปน็อปุสรรคตอ่การใชช้วิีตรว่มกบับุคคลในครอบครวั ความสมัพันธอ์ย่างเดน่ชดั

กับจิตลักษณะที่เป็นรากฐานของพฤติกรรม (อ้อยทิพย์ จงจิระศิริ. 2554 : 24) สอดคล้องกับภาระงานของ

ตวัเลขสดัสว่นของพยาบาลวิชาชีพตอ่ประชากรทีส่งูกวา่ประเทศเพือ่นบา้นเปรยีบเทยีบกนั พบวา่ ด้วยภาระ

งานการดูแลประชากรสูงกว่าประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยคิดเป็นสัดส่วน 

พยาบาล 1 คน ตอ่ประชากร 300 คน 250 คน และ 200 คน ตามล�าดบั โดยประเทศไทยมสีดัสว่นประชากร

อยู่ที่ 500 คน ซึ่งค่อนข้างสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ได้กล่าวถึงทั้งหมด (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ.  2555 : 

ตารางที่ 14 )

 ฉะนัน้ พฤตกิรรมบริการท่ีเปน็เลศิสามารถเปน็ตัวท�านายประสทิธภิาพการท�างานทีด่ด้ีวย (ปริญญา 

ณ วันจันทร์. 2539 : บทคัดย่อ, อภิญญา โพธิ์ศรีทอง.  2536 : บทคัดย่อ)  การที่จะให้บริการที่ดีได้นั้น มี

องค์ประกอบหลายมิติ คือ ผู้ให้การพยาบาล ผู้ร่วมกระบวนการรักษาพยาบาล ญาติผู้ป่วย และผู้ป่วยที่มี

เงื่อนไขแตกต่างกันดังนั้น ผู้ให้การพยาบาล หรือนางพยาบาลนั้นต้องมีความอดทน และความอดกลั้นช่วย
ส่งผลให้พยาบาลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขจะส่งผลให้การปฏิบัติงานการพยาบาลมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

 สภาการพยาบาลมีทิศทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะใช้เป็น
เครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นการพยาบาลและการผดงุครรภ์ในระบบสขุภาพของชาตไิดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

(สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ.  2554 : 2) การน�าหลักธรรมมาช่วยแก้ปัญหาอย่างมีสติ บุคลากรได้ฟังธรรม

บรรยาย จะเกิดสภาวะโยนิโสมนสิการ คือ การนึก การท�าไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง ในสิ่งที่เป็นทุกข์

วา่เปน็ทกุข ์ในสิง่ทีเ่ปน็ทกุข ์เพือ่ตอบโจทยข์องผูว้จิยัจงึท�าการศกึษาหลกัธรรมทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงาน พบว่า หลักสติปัฏฐาน 4  เพราะ สติปัฏฐาน 4 นี้ เป็นสิ่งที่ผู้ใฝ่รู้ทั้งหลาย ทั้งชาวตะวัน
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ตกและตะวันออกต่างให้ความสนใจและศึกษาแนวทางปฏิบัติอย่างกว้างขวาง จนถึงปัจจุบันนี้ได้พิสูจน์ให้

เหน็แลว้วา่ แนวทางปฏบิตัแิบบน้ีได้ช่วยผู้ท่ีมคีวามทุกขเ์ดอืดรอ้นใจไดอ้ย่างมากเปน็การปฏิบตัเิพือ่ความพน้

ทุกข์ ความส�าคัญอย่างยิ่ง ท�าให้มีความสุข หรือมีสุขภาวะจริง (พระพรหมคุณาภรณ์ ป. อ. ปยุตฺโต). 2549 

: 33) ข้อมูลท่ีน่าสนใจ คือ สัมมาทิฐิเป็นแกนน�าให้เป็นประทีปส่องทางเป็นเหตุปัจจัยให้กุศลธรรมอื่น ๆ 

ถ้อยค�าที่จริง ไพเราะเหมาะกาลประกอบด้วยเมตตา อยู่ดีมีสุขในด้านอารมณ์และความรู้สึก (Levy et al. 

1992 : 4)  นอกจากนี้ หลักเมตตาธรรม  ทฤษฎีตะวันตกในเรื่องของประสิทธิภาพ มาตรฐานพยาบาล

วิชาชีพ น�ามาผสมผสาน และสร้างเครื่องมือที่ชื่อว่า รูปแบบธรรมปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 

 ฉะนั้น ความส�าคัญและปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มพยาบาลวิชาชีพมีความเครียดใน

ระดบัหนึง่ของการปฏบิตังิาน  ถ้าหากมกีารหาแนวทางในการพัฒนาประสทิธภิาพการปฏิบัตใิห้ดย่ิีงขึน้ จะ

ท�าให้เกดิประโยชน์กบัระบบสาธารณสขุโดยรวมของประเทศไทยได้อย่างมีคณุอนนัต์และเป็นเครือ่งมือให้

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ สามารถหาความสุข ทุกแง่ทุกมุม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 

ปยุตฺโต). 2554) เพราะความสุขส่งผลให้สุขภาพใจที่ดี เกื้อกูลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่น�าเสนอรปูแบบธรรมปฏบิตัเิพือ่เสรมิสร้างประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิานของพยาบาลวิชาชีพ

ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวจิยันี ้ผูว้จิยัท�าการพฒันารปูแบบธรรมปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นการศึกษาวิจัยโดยผสมผสานระหว่างระเบียบวิธี การวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) และวิธีการวิจัยภาคสนาม ได้วางขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
วิธีการด�าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนของการวิจัยไว้ 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วยแนวคิดพระพุทธศาสนา ทฤษฎีเรื่อง
ประสิทธิภาพ มาตรฐานพยาบาลวิชาชีพ 

 2. ลงพื้นที่หาข้อมูลภาคสนาม 4 โรงพยาบาล เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและภาระงานของพยาบาลวิชีพ 

คือ โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลหัวเฉียว   โรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ และ โรงพยาบาลสมุทรสาคร  

ท�าการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาบุคลากร จ�านวน 7 คน พร้อมสังเกต

สภาพการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ  
. 3. สร้างเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจัิย คอื รูปแบบธรรมปฏบัิต ิ และแบบสอบถาม “ทดสอบประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิานของพยาบาลวชิาชพี” โดยน�าขัน้ตอนท่ี 1 และ ขัน้ตอนท่ี 2 วิเคราะห์จากการศกึษาเอกสาร
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และน�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาท�าการวิเคราะห์  หาแนวทางสร้างรูปแบบธรรมปฏิบัติ ต่อจากนั้นน�าไป

ทดลองรูปแบบธรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 1 กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ ที่โรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ ตาม

แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control–Group Pretest– Posttest Design เพ่ือทดสอบ (TEST) 

เครื่องมือ  

 4. พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบธรรมปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาแบบสอบถาม 

“ทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ตามค�าแนะน�าของกลุ่มตัวอย่างพยาบาล

วิชาชีพในขั้นตอนที่ 4 โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วยผู้

เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา 5 รูป/คน และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 1 คน เพื่อหาค่าความเที่ยง

ตรง( Validity) ต่อจากนั้น น�าไปทดสอบความเชื่อมั่น ( Reliability ) ในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ 100 คน ( 

Try-Out ) ก่อนน�าไปทดลองใช้จริง ต่อจากนั้น น�ารูปแบบธรรมปฏิบัติ และแบบสอบถาม “ทดสอบ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ” ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว ใช้งานจริงท่ีโรงพยาบาล

สมุทรสาคร

 5. การเก็บรวบรวม  ได้ท�าการเก็บรวมรวมข้อมูล จากแบบทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วม

หลักสูตร และ แบบส�ารวจความคิดเห็นภายหลังจากการหลักสูตรให้ลงพื้นที่การปฏิบัติงานจริง 30 วัน 

ประกอบดว้ย (ก) ใบสมคัรลงนามในหนงัสอืแสดงเจตนายินยอมเข้ารว่มโครงการวิจยั (Informed Consent) 

(ข) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  (ค) แบบสอบถาม“ทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาล

วิชาชีพ” รูปแบบธรรมปฏิบัติ และความคิดเห็นเพิ่มเติมท้ายแบบสอบถาม “ทดสอบประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ” ของรูปแบบธรรมปฏิบัติที่ใช้ในการ Pre-test และ Post-test โรงพยาบาล

ส�าโรงการแพทย ์ และท่ีใช้ในการ Pre-test และ Post-test กลุม่ผูเ้ขา้รว่มหลกัสตูรใชง้านไดจ้ริงของรปูแบบ

ธรรมปฏิบัติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร (ง)  เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ หัวหน้างาน 

จ�านวน 23 คน เพื่อนร่วมงาน จ�านวน 41 คน และผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมปฏิบัติ จ�านวน 21 ชุด สัมภาษณ์

กลุ่ม ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ ให้สมบูรณ์ พบข้อสังเกตสัมภาษณเ์พิ่มเติม เพื่อให้ข้อมลูในการเก็บรวบรวม

สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทาง พร้อมใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์แบบสอบถาม 
“ทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ” ของรูปแบบธรรมปฏิบัติที่ใช้ในการ Pre-test 

และ Post-test  ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 7. การตรวจสอบ การสรปุผลและรายงานการวิจยั ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูท้รงคณุวุฒใินการน�า
เสนอผลการวิจัยสูส่าธารณะ (public hearing) และกลุม่ผูช้�านาญการพยาบาลของโรงพยาบาลสมทุรสาคร 

หลังจากนั้นจึงสรุปผลและน�าเสนอรายงานการวิจัย 

 8. สรุปผลการศึกษาวิจัยต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 การด�าเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังท่ีกล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น เมื่อน�ามาแสดงเป็นแผนภูมิ จะได้

แผนภูมิแสดงกระบวนการวิจัย (Research Process) ดังต่อไปนี้
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ผลการวิจัย
 จากการศกึษาคน้ควา้หลกัฐานเกีย่วกบั การพัฒนารูปแบบธรรมปฏิบัตเิพ่ือเสริมสรา้งประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิานของพยาบาลวชิาชีพ พบว่า กระบวนการของหลกัสูตร รปูแบบธรรมปฏิบติัทีป่ระกอบดว้ย 

4 หมวดวิชา นั้น กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ และโรงพยาบาล

สมุทรสาคร ที่ได้ทดลองการใช้รูปแบบ ผลของการตอบแบบสอบถาม “ทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของพยาบาลวชิาชพี” มคีวามเหมาะสมตรงกบับรบิทของสงัคมพยาบาล โดยคดิเป็นรอ้ยละ 100  และ

ผลของการตอบแบบสอบถาม “ทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ”  ก่อนการใช้

รปูแบบธรรมปฏบิตั ิมคีะแนนความเครียดเฉลีย่เทา่กบั 2.99 คะแนน และเมือ่หลงัจากใชร้ปูแบบธรรมปฏบิตัิ

พบว่า ความเครียดมีคะแนนเฉลี่ยของความเครียด เท่ากับ 2.59 และก่อนใช้รูปแบบธรรมปฏิบัติ มีคะแนน

เฉลี่ยความสุขเท่ากับ 3.89  เมื่อหลังจากใช้รูปแบบธรรมปฏิบัติ พบว่า ความสุขมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.20 

ดั้งนั้นพบว่าเมื่อใช้รูปแบบธรรมปฏิบัติแล้วพบว่า คะแนนความสุขก่อนและหลังการใช้รูปแบบธรรมปฏิบัติ 

เพิม่ขึน้ ( = 3.89 และ 4.20 ตามล�าดบั) เพือ่วเิคราะหร์ปูแบบธรรมปฏบิตันิัน้ สามารถเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้โดยท�าให้ความเครียดลดระดับลง และมีความสุขเพิ่มขึ้น อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตอนที่ 1 : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเครียดและความสุข ก่อนและหลังใช้ : รูปแบบธรรมปฏิบัติ

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ก่อนใช ้และหลงัใชรู้ปแบบธรรมปฏิบติั จากตารางข้างต้น ในเรือ่ง

ความเครียด พบว่า ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของความเครียด ก่อนใช้ และหลังใช้รูปแบบ

ธรรมปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ .403 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .637 เมื่อพิจารณาค่าการเสนอและแปลผล
การเปรียบเทียบค่า ( t- test )  พบว่ามีนัยอย่างส�าคัญทางสถิติ   หลังจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรใช้รูปแบบ

ธรรมปฏิบัติ คะแนนความสุขเพิ่มขึ้นทางสถิติที่ระดับ.008

 ดงันัน้สรปุได้วา่ รปูแบบธรรมปฏบิติัสามารถเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานของพยาบาล

วชิาชพี โดยพบวา่ สามารถท�าใหค้วามเครยีดลดระดบัลง และมีความสขุเพ่ิมขึน้ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .009 และ .008 ตามล�าดับ   
 นอกจากนี้ผู้วิจัยสรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมหลักสูตร ดังเอกสารแนบท้ายใน

แบบสอบถาม “ทดสอบประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิานของพยาบาลวิชาชีพ” เพ่ือให้ผูเ้ขา้รว่มหลกัสตูรมสีว่น
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ร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยต้ังเป็นค�าถามปลายเปิด  ตัวอย่างผลการเปล่ียนแปลงน�าไปใช้ในพื้นท่ี

ปฏิบัติงานที่ได้มาจากการสัมภาษณ์

 ความคดิเห็นของพยาบาลวชิาชีพ แผนกผูป้ว่ยฉกุเฉนิ วรรณภิา พึง่บาง กลา่ววา่ “ยอมรบัวา่ตนเอง

อยู่ในแผนกที่ภาระงานมากมีความรวดเร็ว ที่ต้องช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้พ้นขีดอันตราย ทุกสายตามี

ความคาดหวังและจะมีเรื่องร้องเรียนเสมอท�าให้บางครั้งเหนื่อยและท้อแท้ เครียดขณะปฏิบัติงาน การที่

ไดม้าเข้าร่วมทดลองรูปแบบธรรมปฏบิตั ิความรู้สึกแรก รูส้กึตนเองยิม้ไดม้ากข้ึน มสีตกิ�ากบัเหตกุารณเ์รือ่ง

ราวได้ดีกว่าเดิม ท�าให้ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง เข้าใจและอดทนกับคุณพ่อได้มากขึ้น เวลาได้

อยู่กับผู้ป่วยมีความอดทนและเมตตามากขึ้น สงสารในความทุกข์ของผู้ป่วยให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยในเรื่องการ

สวดมนต์ นั่งสมาธิขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล”  สอดคล้องผลการเปลี่ยนแปลงที่น�าไปใช้ในการ

ดูแลผู้ป่วย ตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วพบว่าร้อยละ 37 กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ มีสติและใจเย็น

มากขึน้เมือ่เจอสถานการณไ์มพ่งึประสงคว์เิคราะหไ์ดว่้าเป็นกลไกการท�างานของสต ิเมตตา เกือ้หนนุกอ่ให้

เกดิกระบวนการทางปญัญา   ผลการเปลีย่นแปลงดา้นความอดทนในการดแูลผูป่้วยผลปรากฏว่าพยาบาล

กลุ่มตัวอย่างวิชาชีพ มีความอดทนในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ร้อยละ 33 พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างมีสติ

และใจเยน็มากขึน้เมือ่เจอสถานการณ์ไมพ่งึประสงคข์ึน้ และเปดิใจรบัฟังปญัหาทีผู่ป้ว่ยและญาตมิาปรกึษา

ได้ดีขึ้น ร้อยละ 24 

  

อภิปรายผล
 การวจัิยนีต้อบค�าถามประเดน็ปญัหาของผูวิ้จยั พบว่า รปูแบบธรรมปฏิบัต ิสามารถลดความเครียด

พยาบาลวิชาชีพ เพิ่มความสุขในการปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับเนื้อหาข้อความในหนังสือ “ความสุข ทุกแง่

ทกุมมุ” พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ. ปยุตโฺต) ไดส้รปุวา่ ความตอ้งการตอ่เพือ่นมนษุย ์ตอ้งรูไ้วก้อ่นจะพฒันา

ความสุข อภิปรายผลได้ว่า กระบวนการของหลักสูตรรูปแบบธรรมปฏิบัติน้ัน ค้นหาปัญหาและมีวิธีการ
ขจัดความเครียด และเพิ่มความสุขให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรรูปแบบธรรมปฏิบัติ  เกิดกลไกของสัมมาทิฐิ

เปน็แกนน�าใหเ้ปน็ประทปีสอ่งทางเปน็เหตุปจัจยัให้กศุลธรรมอืน่ ๆ  ถอ้ยค�าทีจ่รงิ ไพเราะเหมาะกาลประกอบ

ด้วยเมตตา อยู่ดีมีสุขในด้านอารมณ์และความรู้สึกตามแนวคิดของ Martin R.Levy et al. ฉะนั้น ความ

สุขจึงเป็นแกนน�าของการใชส้ต ิโดยมเีมตตาเปน็บาทฐานเกือ้หนนุใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิานของ
พยาบาลวิชาชีพ  ผู้วิจัยอภิปรายผลโดยสรุป ตามแผนภูมิที่1.3 “บันได 4 ขั้นสู่การปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพของพยาบาลวิชาชีพ (4 Steps to the Efficiency of Nurse’s Working) ดังนี้

 แผนภูมิที่ 1.3 “บันได 4 ขั้นสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลวิชาชีพ (4 Steps to 
the Efficiency of Nurse’s Working)

 ผลการวิจัยพบว่า
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ข้อเสนอแนะ 
 ผูบ้รหิารควรมนีโยบายและสนับสนุน พยาบาลวิชาชพี ได้น�ารปูแบบธรรมปฏิบตั ิเป็นเครือ่งมือการ

พฒันาจติ เพือ่การเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิติังาน  อนัน�ามาซ่ึงความความส�าเรจ็ในชวิีตด้วยพระสจัธรรม 

และการอยู่กับอาชีพด้วยวิถีอย่างมีความสุข ดังจะแสดงภาพรวมของรูปแบบธรรมปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
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แสดงภาพรวมของรปูแบบธรรมปฏิบัตเิพ่ือเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการปฏบิติังานของพยาบาลวชิาชพี



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์99

บรรณานุกรม
ปริญญา ณ วันจันทร์. (2539) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท�างานของครูประถมศึกษาใน
 จงัหวดัเชยีงราย.วทิยานิพนธ ์วท.ม. (สาขาวชิาการวจิยัพฤตกิรรมศาสตรป์ระยุกต)์ : บณัฑติวทิยาลยั  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ. (2553)  ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต. 
 พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
พระมหาเทียบ สิริญาโณ (มาลัย). (2547)  การใช้ภาษาบาลี.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
 มหาจุฬาราชวิทยาลัย. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ( 2539) พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ.  (2554  แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล สภาการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์บริษัทจุดทอง จ�ากัด.
ส�านักงานสถติิแห่งชาต.ิ  (2555)  การส�ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ.2555.  กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
อ้อยทิพย์ จงจิระศิริ.  (2554)  การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ. ในโรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ์.  วิทยานิพนธ์ พธ.ม.  (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อภิญญา โพธิ์ศรีทอง. (2536)  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรรมการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุของพยาบาล
ในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข.  วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์)  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Soresen and Luckmamn’s.  (1994)  Basic Nursing : A Psycho Physiology Approach
N.,Counsineau,I,McDowell, S.,Hotz,P.,Hotz, Hebert, (2003) “Measuring Chronic patients’ 
 feelings of being a burden to their caregivers:development and preliminary 
 validation of a scale”, Medical Care.
Milliken, Tammi F., Paul T. Clements, Harry J. Tillman. (2007) “The Impact of Stress 
 Management on Nurse Productivity and Retention”, Nursing Economics.
Martin R.Levy, Mark Dignan, and Janet H.Shirreffs. “Targeting Wellness: The Core”. New 

York: Mcgraw Hill, Inc., 1992.
Pikó, Bettina, (1999) Work-related stress among nurses : a challenge for health care 
 institutions”, The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health. 



100 ปีที่9ฉบบัที่18กรกฎาคม-ธนัวาคม2557

ค�าแนะน�าในการส่งต้นฉบับวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

เรียนท่านผู้ที่จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
 กองบ ร รณ า ธิการวารสา รศิลปศาสตร์ปริทัศน์  ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารศิลปศาสตร์ปรทิศัน์ บทความของท่านต้องไม่เคยตพีมิพ์หรอืยูใ่นระหว่างการรอพจิารณาจากวารสารอืน่ และกอง
บรรณาธิการขอสงวนลิขสิทธิ์ในการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับตามเกณฑ์

ประเภทเนื้อหา
 วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ แบ่งเนื้อหาของวารสารออกเป็น 3 ประเภท คือ
 1. รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ต้องไม่เกิน 1 ปี) เรื่องละประมาณ 10 หน้ากระดาษขนาด A4
 2. บทความทางวิชาการ เรื่องละประมาณ 10 หน้ากระดาษขนาด A4
 3. สรุปการอภิปราย สัมมนา บทความพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ เรื่องละประมาณ 5 หน้ากระดาษขนาด A4

การเตรียมต้นฉบับ
 1. ต้นฉบบัต้องพมิพ์ด้วย Microsoft Word ตวัอกัษร CordiaUPC ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท์ (Point) ใช้กระดาษ
ขนาด A4 
 2. ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลางกระดาษ ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่อง เยื้องลง
มาทางขวามือ ส่วนต�าแหน่งทางวิชาการและสถานที่ท�างานของผู้เขียนให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
 3. เขียนบทคัดย่อและค�าส�าคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาให้ครบ
 4. การใช้ภาษาอังกฤษ ควรใช้เฉพาะค�าที่ยังไม่มีค�าแปลเป็นภาษาไทย หรือแปลแล้วยังไม่ได้ความหมายชัดเจน 
ให้เขียนภาษาไทยทับศัพท์และวงเล็บภาษาอังกฤษก�ากับ
 5. บทความที่เป็นรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ให้พิมพ์เรียงล�าดับดังนี้
  5.1 ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5.2 ชื่อผู้ท�าวิจัย (Author) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5.3 บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5.4 ค�าส�าคัญ (Keywords) ระบุค�าส�าคัญหรือวลีสั้น ๆ เพียง 2-5 ค�า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  5.5 บทน�า (Introduction)
  5.6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective)
  5.7 วิธีด�าเนินงานวิจัย (Method)
  5.8 ผลการวิจัย (Result)

  5.9 การอภิปรายผล (Discussion) และข้อเสนอแนะ
  5.10 บรรณานุกรม (References) ใช้ระบบนามปี (Year-Date) ให้เรียงตามล�าดับอักษรไทยก่อนอังกฤษ
หมายเหตุ : ดูแบบฟอร์มการเขียนรายงานและการอ้างอิงได้ใน http://arts.hcu.ac.th/lib-journal.html
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การส่งต้นฉบับ
 ส่งต้นฉบับพร้อมส�าเนาจ�านวน 3 ชุด ที่กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์หรือสอบถามราย
ละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ที ่ผศ.fiดร.ธรีโชติ เกิดแก้ว คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิเลขที ่18/18 
ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที ่18 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 โทร. 0-2312-6300 
ต่อ 1516,1178  โทรสาร. 0-2312-6417 หรือ โทร. 085-2240154 หรืออีเมล tongin2000@gmail.com

การส่งต้นฉบับ
 ส�าหรับผู้ทีจ่ะตีพมิพ์บทความในวารสารศิลปศาสตร์ปรทิศัน์ทัง้ภายในและภายนอกต้องเสยีค่าด�าเนนิการ
รวมท่านละ 2,500 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณที่จะพิจารณาคุณภาพของบทความภายนอกและค่าด�าเนิน
การอื่น ๆ โดยสามารถจ่ายได้ตามช่องทางต่อไปนี้
การช�าระเงิน
 ธนาณัติสั่งจ่าย หรือ ตั๋วแลกเงิน ปณ.บางพลี เลขที่ ………………………………………………
 ในนามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 เช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ธนาคาร…………………………………………….…………………. สาขา……………………………………….………………………….………………………………
 เลขที่…………………………………………………….……............. ลงวันที่………………………….………………………….…………………………...............
 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 168-2-00999-5
 กรณีโอนเงินกรุณาส่งแฟกซ์ใบบอกรับเป็นสมาชิกนี้พร้อมใบโอนเงินมาที่ โทรสาร 0-2312-6417
 หรือ ส่งมายัง กองบรรณาธิการ วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 รหัสไปรษณีย์ 10540
 ช�าระเงินสดที่ส�านักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรโชติ เกิดแก้ว
         หัวหน้ากองบรรณาธิการวารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
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ใบบอกรับการเป็นสมาชิกวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เรียน  กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 
ข้าพเจา้ (นาย,นาง,นางสาว)……………………….…………………..…… ……………………..……………………………..…………ทีอ่ยูป่จัจบุนัเลขที่.............................
หมู่ที่...........….ซอย………………..…………………………..………………………………..…………….…ถนน…………..…………… ……………………..……………………………………..…..
ต�าบล/แขวง……………..…………………………..………………………………..…………….อ�าเภอ/เขต………………..…………………………..………………………………..…………….
จงัหวดั………………..…………………………..…………..…………….รหัสไปรษณย์ี............................โทรศัพท์................................โทรสาร................................
e-mail : ………….………………….................................................................................................................................................................................................
สถานที่ท�างานเลขที่.....................................................................ซอย.................................................ถนน..................................................................
ต�าบล/แขวง………………..…………………………..………………………………..…………….อ�าเภอ/เขต………………..…………………………..………………………………..…………….
จงัหวดั ………………..…………………………..…………………………….รหสัไปรษณย์ี............................โทรศพัท์................................โทรสาร................................

อัตราค่าสมาชิก 

มีความประสงค์
   รับวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์  เป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่........................................ฉบับที่..................................
    รับวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ เป็นรายฉบับ โดยรับของปีที่......................................ฉบับที่..................................
    ต่ออายุการเป็นสมาชิก  รหัสสมาชิก..........................................................................................................
โดยขอให้ท่านจัดส่งวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ไปยัง    ที่อยู่ปัจจุบัน     สถานที่ท�างาน

 การช�าระเงิน
ข้าพเจ้าได้ช�าระเงิน จ�านวน.................................บาท  (..............................................................................................................................) โดย

 เงินสด ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  ธนาคารธนชาต จ�ากัดมหาชน สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เลขที่ 168-2-00999-7

  ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 18  เลขที่ 450-2-05411-8
 เช็ค  เลขที่............................................................ธนาคาร............................................................สาขา.................................................................

 สั่งจ่ายเช็คในนาม “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”
  ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. บางพลี เลขที่.....................................................................................................................................................................

ทั้งนี้ ขอให้ท่านออกใบเสร็จรับเงิน ในนาม ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................
ตาม    ที่อยู่ปัจจุบัน     สถานที่ท�างาน
      ลงชื่อ........................................................................................
          (..........................................................................................)
      วันที่............................................................................................

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 02-312-6300 ต่อ 1516, 1178  โทรสาร 02-312-6417 e-mail : tongin2000@gmail.com

- สมาชิกรายปี จ�านวน 2 ฉบับ  จ�านวนเงิน 120 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
- จ�าหน่ายปลีก ฉบับละ 70 บาท


