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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลเกี่ยวกั บคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต 
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร พยาบาลวิชาชีพ ผู้ปกครอง นักศึกษา จ านวน 510 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก (M = 4.55; S.D. = 0.67)   และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ 
ด้านทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์คณะ
พยาบาลศาสตร์ และด้านคุณธรรม จริยธรรม (M=4.65, S.D. = 0.66; M=4.64, S.D. = 0.65; M=4.60, S.D. 
= 0.66)                          

ข้อเสนอแนะ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรน าผลการศึกษาไป เป็น
แนวทางในการวางแผนจัดการเรียนการสอนเพ่ือ พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาพยาบาล ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต    
 
ค าส าคัญ :  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค,์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 
 



Abstract 

           The research objective is to assess the user expectation toward the graduation 
characteristics, Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University.  The study samples 
composed of 510 organization administrators, registered nurses, parents, and peers. The tool 
was questionnaire with a scale from one to five is used as a tool to measure the graduate 
characteristics in six dimensions which include the followings: 1) ethics and moral 2) 
knowledge 3) cognitive skills 4) interpersonal skills and responsibility 5) numerical analysis, 
communication and information technology skills 6) psychomotor skill 6) graduate 
corresponding characteristics with the university identity. The data is analyzed with the 
frequency table, percentage, average, and standard deviation. 

The result revealed that the top three highest ratings by dimension are 1) 

Interpersonal Skills and Responsibility 2) Graduate corresponding characteristics with the 

university identity and 3) Ethics and moral (Mean 4.65 ,S.D. =0.66; M=4.64, S.D. =0.65, 

M=4.60, S.D. =0.66) respectively. 

Recommendation: The Faculty of nursing, Ubon Ratchathani University should apply 
the result in learning and teaching planning graduate characteristics development to match 
with the user’s needs. 

 
Keywords : graduate characteristic , faculty of nursing. 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานของชุมชนในต าบลนา
เยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี วิธีด าเนินการวิจัย ประชากรเป้าหมายได้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน รวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  วิเคราะหข์้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมาย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 
49-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 55.55 ส่วนใหญ่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 89.89 ป่วยด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 38.89 สมุนไพรที่มีการใช้มากคือ ดอกอัญชัน และใบเตย คิดเป็นร้อยละ 55.56 ที่มาของแหล่งความรู้ในการดูแลตนเอง
ส่วนใหญ่ได้จากเพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าท่ีด้านสุขภาพแนะน าคิดเป็นกลุ่มละร้อยละ 44.44  การดูแลตนเองด้านร่างกาย
ประกอบด้วยการออกก าลังกายคิดเป็นร้อยละ 55.56 วิธีการส่วนใหญ่คือ การท าสวน คิดเป็นร้อยละ 50 การรับประทาน
อาหารส่วนใหญ่กินปลาเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 44.44 และการปฏิบัติอื่นประกอบด้วย การดื่มน้ าต้มสมุนไพรคิดเป็นร้อยละ 
55.56 การดูแลตนเองด้านอารมณ์ สิ่งท่ีปฏิบัติที่พบคือ การท าอารมณ์ให้ดี คิดเป็นร้อยละ 44.44 การดูแลตนเองด้านสังคม 
การปฏิบัติที่พบคือ การไปวัดท าบุญ คิดเปน็ร้อยละ 27.78  การดูแลตนเองด้านจิตใจ การปฏิบัติที่พบคือ การปล่อยวางคิดเป็น
ร้อยละ 11.11  การดูแลตนเองด้านจิตวิญญาณการปฏิบัติที่พบคือ การไหว้พระสวดมนต์ คิดเป็นร้อยละ 27.78  5.1.7 กลไก
ในการน าใช้ภูมิปัญญาประกอบด้วย กลุ่มหรือบุคคลที่สนับสนุนกระบวนการ การมีสถานท่ี การมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต  
 
ค าส าคัญ  : การน าใช้ภูมิปัญญา  เบาหวาน 
  

Abstract 
A study objective to study using wisdom for self care among patients with Diabetic Mellitus at Tambon 
Nayia Ampure Nayia Ubonrajchatani Province. Method DM patient Population data were collected in-
depth interview. Content analysis was using. The results revealed that  

Majority of population were 49-60 years 55.55% female 89.89 % 5-10 years were DM patient 
Herbs using mostly  blue pea and pandan leaves  55.56%. Physical self care consisted of exercise mostly 
gardening 50% eating mostly fish  44.44 %, drink boiled herbs  55.56% . Social health care mostly go to 
temple to make a merit 27.78%, mental health care mostly let it be 11.11%. Spiritual health care mostly 
chanting 27.78%.  Sort of knowledge received form neighbor and health official 44.44% . Supporting 
factors for using wisdom were person or support group that support process, having place and having 
coherence with way of life. 
Keyword: Using wisdom, Diabetic Mellitus 
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 บทคัดย่อ 

       การวิจัยเชิงพรรณนานี้มวีัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้หญิงที่สามี ดื่มเครื่องดื่มที่
ผสมแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงที่สามีดื่มเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล์ มีภูมิล าเนาในจังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 500 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบ Multistage cluster sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 4 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่ว นบุคคล แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q) แบบ
ประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 ค าถาม (8Q) และแบบประเมินพฤติกรรม
การดื่ม เครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล์  ของกรมสุขภาพจิต เก็บรวบ รวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม -  
กรกฎาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 ผลการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างคือผู้หญิงที่สามี ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์  ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 
41-50 ปี 36.2% การศึกษาระดับประถมศึกษา 61.2% ศาสนาพุทธ 85.8% อาชีพแม่บ้าน 30.2% รายได้น้อย
กว่า 5,000 บาท/เดือน 52.2% จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน 60.4% ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัว
ขยาย 52.8%  สามีของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  41-50 ปี 34.8% การศึกษาระดับประถมศึกษา 
62.4% ศาสนาพุทธ 85.6% อาชีพรับจ้าง 39.2% รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/เดือน 41.8% ผู้หญิงที่
สามีดื่มเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 64.8 % มีอาการของโรคซึมเศร้า  30.2% 
โดยแยกเป็นโรคซึมเศร้าระดับน้อย (mild depression) 29.6% โรคซึมเศร้าระดับปานกลาง (moderate 
depression) 0.4% และโรคซึมเศร้าระดับรุนแรง (severe depression) 0.2% ส่วนลักษณะการดื่มเครื่องดื่ม
ที่ผสมแอลกอฮอล์ของสามีกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะการดื่ม แบบเสี่ยง (Hazardous drinking) มากที่สุด 47.8% 
รองลงมาคือ การดื่มแบบเสี่ยงน้อย (Low risk drinking) 32.6% การดื่มแบบติด (Alcohol dependence) 
10.2% และการดื่มแบบมีปัญหา (Harmful drinking) น้อยที่สุด 9.4% 
 
ค าส าคัญ : ความชุก โรคซึมเศร้า การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ 
 

 
 
 



Abstract 
 The objectives of this descriptive research aimed to study the prevalence of 
depressive disorder of women with alcohol drinking husband. Samples were 500 women 
with alcohol drinking husband of Ubon-Ratchathani Province based on multistage cluster 
sampling. The instruments consisted of 4 pieces; general data questionnaire, 2 questions 
questionnaire for screening of depressive disorder (2Q), 9 questions questionnaire for 
assessment of depressive disorder (9Q), 8 questions questionnaire for assessment of suicide 
(8Q) and behavioral assessment for alcohol drinking. Data were collected between April to 
July, 2012, and analyzed by descriptive statistic. The result revealed that majority of samples 
were ages between 41-50 years (36.6%), primary school (61.7%), Buddhist (85.6%), 
household keeper (30.0%), incomes less than 5,000 baths per month (52.3%), family 
members about 4-6 persons (60.2%) and extended family (52.9%). The husbands of the 
sample were mostly ages between 41-50 years (34.8 %), primary school (62.3 %), Buddhism 
(85.6%), employee (39.1 %), incomes about 5,001-10,000 baths per month (41.8 %). Samples 
were trend to be depressive disorder about 64.8% and depressive disorder about 30.2%; 
mild depression (29.6%), moderate depression (0.4%) and severe depression (0.2%). The 
behavioral drinking of the husband of samples were mostly hazardous drinking (47.9%), low 
risk drinking (32.5%), alcohol dependence (10.1%) and harmful drinking (9.5%) respectively. 
 
Key words:  depressive disorder, alcohol drinking husband 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

การบูรณาการภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ 
 

สุรีย์ ธรรมิกบวร ปรด.* สมจิตต์ ลุประสงค์ ปรด** และสมจิต นันทกลมวารี พย.บ.*** 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการบูรณาการภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยหญิงซึ่งรับไว้รักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 32 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย       
2 ส่วน คือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณซึ่งปรับปรุงมาจากแบบประเมินความผาสุกทางจิตวิญญาณของเมตตา มะโนศรี มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 และแนวค าถามเ พ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
บายศรีสู่ขวัญ การตักบาตร การสวดมนต์ก่อนนอน และการนั่งสมาธิ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม-
พฤศจิกายน 2555 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้สถิติ t-test         
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
มีอายุเฉลี่ย 56.4 ปี ระยะเวลาการเจ็บป่วยเฉลี่ย 7.4 เดือน วันนอนในโรงพยาบาลเฉลี่ย 9.1 วัน ศาสนาพุทธ
ร้อยละ 100 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความผาสุกทางจิ ตวิญญาณก่อนและหลังการทดลอง พบว่า
มีควาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และข้อมูลเชิงคุณภาพแสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมภูมิปัญญาไทยของผู้ป่วย ท าให้รู้สึกสบายใจ มีก าลังใจ ตระหนักในคุณค่าแห่งตน และมีสัมพันธภาพที่
ดี 
 
 
 
ค าส าคัญ  : ภูมิปัญญาไทย  ความผาสุกทางจิตวิญญาณ 
 


