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คานา
แนวปฏิบัติที่ดี “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น ๑ : โครงการหยกปัญญา” ได้จัดทำขึ้นจำกกำร
แลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ รวบรวมข้อมูล เพื่อร่ว มหำแนวทำงกำรดำเนินไปสู่ ควำมส ำเร็จในกำรสอบขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุ ญำตเป็นผู้ ประกอบวิชำชีพพยำบำล โดยนักเรียนพยำบำล และคณำจำรย์วิทยำลั ย
พยำบำลกองทัพบก โดยนำทฤษฎีทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวกมำประยุกต์ใช้กับกำรดำเนินกำรในรูปแบบของ
โครงกำรหยกปั ญ ญำสู่ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ซึ่ ง เริ่ ม ด ำเนิ น โครงกำรตั้ ง แต่ ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๑ จนถึ ง ปั จ จุ บั น
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรทบทวนควำมรู้แก่นักเรียนพยำบำลชั้นปีที่ ๔ ให้สำมำรถ
สอบผ่ำนในกำรสอบขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพพยำบำลของสภำกำรพยำบำล ซึ่งเนื้อหำ
ของโครงกำรประกอบด้วย ตำรำงกำรทบทวนควำมรู้ รูปแบบกำรทบทวนแบบต่ำงๆ เช่น กำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้กับเพื่อนๆ ทั้ง จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน กำรถ่ำยทอดเนื้อหำด้ำนวิชำกำรและประสบกำรณ์
กำรสอบจำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง กำรจำลองกำรสอบเพื่อให้นักเรียนได้มีประสบกำรณ์ในกำรทดลองทำข้ อสอบ
เสมือนจริงโดยคณำจำรย์ วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก รวมทั้งกำลังใจของคณำจำรย์และรุ่นน้อง ทั้งนี้ เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียนพยำบำลและเพิ่มอัตรำของกำรสอบผ่ำนทุกรำยวิชำในกำรสอบครั้งแรกให้กับ
นักเรียนพยำบำล
โครงกำรหยกปัญญำได้ดำเนินกำรมำ ๒ ปี พบว่ำอัตรำกำรสอบผ่ำนทุกรำยวิชำในกำรสอบครั้งแรก
เพิ่มขึ้น (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘๔.๗๑ และ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๖.๓๙)
แนวปฏิบัติที่ดีนี้เป็นประโยชน์กับนักเรียนพยำบำลและคณำจำรย์วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก รวมถึง
เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่นักเรียนพยำบำล ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรสนับสนุน และด้ำนกำลังใจ เพื่อให้
สำมำรถศึกษำเรียนรู้ในวิชำกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสถำบันกำรศึกษำ
พยำบำลอื่นๆ ที่มีควำมสนใจในกำรนำแนวปฏิบัติที่ดีนี้ไปปรับใช้ต่อไป
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บทนา
วิ ชำชี พพยำบำลและกำรผดุ งครรภ์ เป็ น วิ ช ำชี พที่ ให้ กำรดู แลและกำรช่ วยเหลื อโดยตรงต่ อ บุ ค คล
กลุ่มบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์ทำงกำรพยำบำล ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลจึง
ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมรู้ควำมชำนำญในกำรปฏิบัติภำยในขอบเขตของกำรส่ งเสริมสุ ขภำพ
กำรป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล และกำรฟื้นฟูสภำพ ทั้งนี้เพื่อรักษำมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพให้ เป็น
มำตรฐำนระดับอุดมศึกษำ จึงมีกำรควบคุมคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำด้วยกำรประกันคุณภำพของผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ซึ่งจะควบคุมและดำเนินกำรโดยสภำกำรพยำบำลที่เป็นองค์กรนิติบุคคล
ก่อตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๐ ดังนั้น
ผู้สำเร็จกำรศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิตทุกคนจำกทุกสถำบันกำรศึกษำพยำบำลในประเทศไทย ต้องสอบควำมรู้
เพื่อขึ้นทะเบียนและรั บใบอนุ ญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจำกสภำกำร
พยำบำลตำมที่กำหนดไว้ โดยสภำกำรพยำบำลจะดำเนินกำรจัดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนฯ ปีละ ๓ ครั้ง มีวิชำที่จัด
สอบจำนวน ๘ วิชำ ได้แก่ วิชำกำรผดุงครรภ์ วิชำกำรพยำบำลมำรดำและทำรก วิชำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
วิชำกำรพยำบำลผู้ ใหญ่ วิชำกำรพยำบำลผู้สู งอำยุ วิชำกำรพยำบำลสุ ขภำพจิตและจิตเวชศำสตร์ วิชำกำร
พยำบำลอนำมัยชุมชนและกำรรักษำโรคเบื้องต้น และวิชำกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
เกณฑ์กำรสอบผ่ำนทุกรำยวิชำ คือ ต้องสอบผ่ำนด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
กำรสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ชั้น ๑
เป็นข้อบังคับของบัณฑิตพยำบำลทุกคนที่ต้องสอบวัดควำมรู้ เพื่อให้สภำกำรพยำบำลแน่ใจว่ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และนำควำมรู้ไปใช้ในกำรพยำบำลผู้ป่วยได้ จำนวนบัณฑิตที่สอบผ่ำนจึงเป็นกำรรันตีว่ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
จะประกอบวิชำชีพพยำบำลฯ ได้ ซึ่งเป็นกำรวัดคุณภำพของบัณฑิตและหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตของทุก
สถำบันกำรศึกษำพยำบำลโดยนัยอีกด้วย วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก สังกัดกระทรวงกลำโหม จึงได้จัดทำ
โครงกำรหยกปัญญำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมนักเรียนพยำบำลชั้นปีที่ ๔ ก่อนกำรสอบขึ้นทะเบียนฯ และพัฒนำ
โครงกำรมำเป็นลำดับ จนได้จัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของวิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
เป็นต้นมำ

ที่มาของโครงการหยกปัญญา
ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก (Positive Psychological Capital หรือ Psychological Capital หรือเรียก
สั้ น ๆว่ ำ PsyCap) เป็ น อนุ พั น ธ์ ที่ ม ำจำกกำรศึ ก ษำแนวคิ ด จิ ต วิ ท ยำเชิ ง บวก (Positive Psychology) โดย
กำรศึกษำด้ำนจิ ตวิทยำเชิง บวกเริ่ มจำกมำร์ ติน เซลิ กแมน (Martin Seligman) นักจิตวิทยำคนส ำคั ญ ซึ่ ง
เปรี ย บเสมือนบิ ดำของศำสตร์ นี้ (Selikman, 1998) ได้เสนอมุมมองใหม่ต่อกำรค้นคว้ำทำงจิตวิทยำ โดย
Seligman ได้ ต่ อ ยอดองค์ ค วำมรู้ จ ำกกลุ่ ม Humanistic psychology (Abraham Maslow และ Carl
Rogers) เป็นกำรจุดประกำยของกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทำงจิตวิทยำไปสู่กำรวิจัยค้นคว้ำพฤติกรรม
มนุ ษ ย์ ใ นอี ก ด้ ำ นหนึ่ ง และให้ ค ำจ ำกั ด ควำมว่ ำ “Positive psychology is the scientific and practical
explorations of human strengths” ซึ่งควำมถึง จิตวิทยำเชิงบวกเป็ นกำรศึ ก ษำและส ำรวจจุด แข็ ง ของ
มนุษย์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ สำหรับ คำว่ำ “ทุน” เป็นคำที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในวงกำรศึกษำและเศรษฐศำสตร์
หมำยถึ ง สิ่ ง ส ำคั ญ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่มี อ ยู่ ซึ่ ง เดิ ม ศำสตร์ ท ำงด้ ำ นจิ ต วิท ยำมั ก มุ่ ง ศึ ก ษำสภำวะทำงล บ เช่น
โรคซึมเศร้ำ กำรบำบัดรักษำผู้ป่วยโรคจิต เป็นต้น แต่ยังขำดกำรค้นคว้ำเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
จิตใจ ซึ่งน่ำจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในกำรป้องกันปัญหำสุขภำพจิต ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดด้ำนจิตวิทยำเชิงบวก
(Positive Psychology) ซึ่งเป็นจิตวิทยำตะวันตกสมัยใหม่ที่ยึดเอำจุดแข็งของมนุษย์เป็นศูนย์กลำงของกำร
พัฒนำ
ต่ อ มำลู ธ ำนส์ (Luthans, 2002) ได้ ศึ ก ษำพฤติ ก รรมองค์ ก ร (Organizational behavior, OB)
ซึ่งเป็นสำขำวิชำที่ศึกษำผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกบุคคล กลุ่มบุคคล และโครงสร้ำงที่มีต่อพฤติกรรมภำยใน
องค์ ก ร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ น ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ ม ำปรั บ ปรุ ง กำรท ำงำนของบุ ค คลและกำรด ำเนิ น งำนขององค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยใช้ควำมรู้ทำงด้ำนจิตวิทยำ สังคมวิทยำ มนุษยวิทยำ และวิทยำศำสตร์ ในกำรศึกษำ
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรนั้น นักวิชำกำรด้ำนองค์กรพยำยำมศึกษำปัจจัยเหตุทั้งบวกและลบของบุคคลที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร เดิมกำรแข่งขันในทำงธุรกิจมักมุ่งแข่งขันกันในด้ำนสถำนะทำงกำรเงินหรือสิ่งที่แสดงให้
เห็ น ได้ชัดว่ำองค์ ก ำรของตนมี อุ ป กรณ์ ที่ดี และมีนวัต กรรมใหม่ๆ เรียกว่ำ ทุนด้ำนเศรษฐกิจ (Economic
Capital) หรือเป็นกำรตอบคำถำมว่ำ องค์กรนั้น ๆมีทรัพยำกรอะไรบ้ำง (What you have) จำกนั้นมีกำร
ขยำยแนวคิ ด ออกไปสู่ ค วำมสนใจด้ ำ นทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital) โดยสนใจว่ ำ บุ ค คลหรื อ พนั ก งำนมี
กำรศึกษำระดับไหน มีประสบกำรณ์ทำงำนอย่ำงไร มีทักษะควำมรู้เพียงใด และมีแนวคิดควำมเชื่อเป็นอย่ำงไร
ซึง่ เป็นกำรตอบคำถำมว่ำ บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถอะไรบ้ำง (what you know) รวมไปถึงกำรให้ควำม
สนใจ ทุนด้ำนสังคม (Social Capital) คือ เป็นกำรตั้งคำถำมว่ำใครหรือเครือข่ำยใดบ้ำงที่รู้จัก (Who you
know) เช่น กำรมีสำยสัมพันธ์ มีเพื่อน มีเครือข่ำยติดต่อกับองค์กำรอื่น เป็นต้น และสุดท้ำยเป็นสิ่งที่ น่ำสนใจ
และได้รับควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในยุคปัจจุบันคือ ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก (Luthans et al, 2007) เป็น
กำรศึกษำเพื่ อ ค้น หำศั ก ยภำพในตน (Who are you) แนวคิดสุ ดท้ำยนี้ไ ด้รั บควำมสนใจและน ำมำศึ ก ษำ
ผลกระทบหรือผลลัพธ์ทำงบวกของพฤติกรรมบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนในสำขำอำชีพ ต่ำงๆ ด้วยกำรพัฒนำ
คุณลักษณะด้ำนบวกของบุคคลที่มีควำมจำเป็นสำหรับกำรทำงำน
ในปัจจุบันทุนทำงจิตวิทยำทำงบวกเป็นตัวแปรที่สำคัญทำงด้ำนจิตวิทยำ โดยกำรประยุกต์ใช้จุดแข็ง
หรือจุดเด่นและคุณลักษณะทำงบวกของตนเองในกำรปฏิบัติงำน ก่อให้เกิดกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนภำยใน
องค์กรในเชิงรุก ทำให้องค์กรสำมำรถเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงที่สับสนวุ่นวำย อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคล
มีแรงจูงใจในกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ ตลอดจนช่วยเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนให้ดี ในทัศนะ
ของจิตวิทยำเชิงบวกนั้นเป็นศำสตร์ทำงเลือกใหม่ที่มุ่งพัฒนำบุคลิกภำพของมนุษย์ให้เป็นผู้มีควำมสุข โดยมี
พื้นฐำนควำมสุขจำกกำรพัฒนำตัวเอง กำรเป็นคนดีที่มีมุมมองต่อชีวิตและโลกในเชิงบวก ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมกำรทำงำนและควำมสำเร็จขององค์กรต่ำงๆ

โครงกำรหยกปัญญำใช้แนวคิดในเรื่องของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ อันได้แก่ นักเรียนพยำบำลให้มี
“ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก” (Positive psychological capital) ของ Luthans และคณะ (2007) ซึ่งถือเป็น
กำรพัฒนำคุณลักษณะเชิงบวกของนักเรียนพยำบำลให้มีคุณลักษณะเชิงบวกและสภำวะจิตใจที่ ดี ในกำรรับมือ
กับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ แนวคิดของกำรพัฒนำ คือ กำรทำให้นักเรียนพยำบำลมีควำมสุข
หรือสำมำรถสร้ำงควำมรู้สึก เป็นสุขได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมพอใจในชีวิตและมีส่วนช่วยให้คนรอบข้ำงมี
ควำมสุขได้อีกด้วย ดังนั้น กำรเสริมสร้ำงจิตวิทยำเชิงบวก ถือเป็นกำรส่งเสริมพลังบวกในตัวเอง ทำให้มีควำม
มั่นใจในศักยภำพของตัวเอง มีควำมสุขในกำรทบทวนรำยวิช ำต่ำงๆ ก่อให้เกิดบรรยำกำศที่ดีในกำรเรียน
มีควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันและมีควำมผูกพันในสถำบัน
กำรดำเนินงำนของ วิ ทยำลัยพยำบำลกองทัพบก มีเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
ต้องกำรพัฒนำให้ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำก วพบ. สำมำรถประกอบวิชำชีพ พยำบำลได้อย่ำงภำคภูมิใจเป็นไปตำม
มำตรฐำนวิชำชีพกำรพยำบำล กศ.วพบ. จึงได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบัณฑิตสู่วิชำชีพ (หยกปัญญำ) เพื่อ
กำรเป็ น เตรี ย มควำมพร้ อ มของผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำก่ อ นท ำกำรทดสอบ โดยผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำจะได้ รั บ
กำรทบทวนควำมรู้ในลักษณะต่ำง ๆ เช่น กำรทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง กำรทบทวนหรือติวจำกเพื่อน ๆ
พยำบำลรุ่นพี่ คณำจำรย์ วพบ. และผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำต่ำง ๆ รวมทั้งกำรทบทวนควำมรู้ร่วมกับสถำบัน
อื่น ได้แก่ วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ และวิทยำลัยพยำบำลตำรวจ โดยกำร
ทบทวนควำมรู้จะประกอบด้วย ๘ สำขำวิชำ ได้แก่ กำรผดุงครรภ์ กำรพยำบำลมำรดำ- ทำรก กำรพยำบำล
เด็กและวัยรุ่น กำรพยำบำลผู้ใหญ่ กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน และกำรรักษำพยำบำล
ขั้นต้น กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวชศำสตร์ และวิชำกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุง
ครรภ์ และจรรยำบรรณวิชำชีพและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและผดุงครรภ์
แนวคิดของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
แนวคิดทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวกเน้นพัฒนำกำรของสภำวะจิตใจในทำงบวกของบุคคลในกำรทำงำน
แนวคิดนี้ต้องอำศัยควำมเชื่อที่ว่ำ มนุษย์มีจุดแข็งที่ดี ๆ หรือจุดบวก (+) บำงอย่ำงในตัวอยู่ โดยต้องค้นหำและ
บ่มเพำะจุดแข็งเหล่ำนี้ให้เติบโตและแตกแขนงได้มำกขึ้น ซึง่ ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวกมีคุณลักษณะต่อไปนี้
๑. ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก มีคุณค่ำ มำกกว่ำทุนมนุษย์ (PsyCap goes beyond human capital)
คือ ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก นั้นไม่ใช่เพียงกำรแสดงให้เห็นว่ำบุคคลมีควำมรู้ มีทักษะ ควำมสำมำรถ ที่ได้จำก
กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม หรือแม้กระทั่งจำกประสบกำรณ์ทำงำน ทว่ำเป็นสิ่งที่บุคคลได้รับกำรปลูกฝัง ขัดเกลำ
ถ่ ำ ยทอดทำงสั ง คมมำอย่ ำ งเฉพำะเจำะจง จำกกำรท ำงำนร่ ว มกั น ระหว่ ำ งหั ว หน้ ำ และลู ก น้ อ ง ก่ อ เกิ ด
องค์ควำมรู้ที่อยู่ภำยในตัวของบุคคล ซึ่งมีควำมสำคัญอย่ำงมำก
๒. ทุ น ทำงจิ ต วิ ท ยำเชิ ง บวก มี คุ ณ ค่ ำ มำกกว่ ำ ทุ น ทำงสั ง คม (PsyCap goes beyond social
capital) คือ ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก แสดงให้เห็น ถึงกำรมีโอกำสใหม่ๆ ไม่ใช่เพียงกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
เครือข่ำย บุคคล หรือองค์กรเท่ำนั้น เนื่องจำกสำมำรถจัดกำรกับเจตคติภำยในตัวบุคคลได้ทันที
๓. ทุน ทำงจิ ตวิทยำเชิงบวก คือสิ่ งที่เป็นแนวคิดเชิงบวก (PsyCap is positive) เนื่องจำกทุนทำง
จิ ต วิ ท ยำเชิ ง บวก เกิ ด จำกแนวคิ ด Positive Psychology ซึ่ ง เดิ ม เน้ น ควำมผิ ด ปกติ (pathology) รวมถึ ง
พยำยำมจะแก้ไขปัญหำหรือจุดด้อยของบุคคลโดยที่ไม่ได้เริ่มต้นจำกศักยภำพเดิมที่บุคคลมีอยู่แล้ว โดยทุนทำง
จิตวิทยำเชิงบวก เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมองค์กรและกำรบริหำรจัดกำรกับศักยภำพของมนุษย์
๔. ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวกมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว (PsyCap is unique) กล่ำวคือ ทุนทำงจิตวิทยำเชิง
บวกน ำไปสู่ แนวคิดใหม่ ที่เป็ น เอกลั ก ษณ์เ ฉพำะตัว มีกรอบแนวคิดทฤษฎีใหม่ ทั้งโครงสร้ำง กำรวัดและ

โปรแกรมกำรพัฒนำบุคคลที่เฉพำะ อย่ำงไรก็ตำมกรอบโครงสร้ำงนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเวลำกับเอกลักษณ์ของตัวแปรนั้น
๕. ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวกมีพื้นฐำนมำจำกทฤษฎีและกำรวิจัย (PsyCap is theory and research
based) กล่ำวคือ ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก นั้นอยู่บนพื้นฐำนจำกทฤษฎีหลำยแนวคิด เช่น Social Cognitive
Theory ของ Bandura, Hope Theory ของ Synder เป็นต้น
๖. ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวกสำมำรถวัดได้ (PsyCap is measurable) ตัวแปรทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก
นั้นได้มีกำรศึกษำลักษณะกำรวัดออกมำในลักษณะแบบประเมินทำงจิตวิทยำ (psychological assessment)
ที่แสดงให้เห็นถึงควำมตรงและควำมเที่ยงของกำรวัด
๗. ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวกมีลักษณะกำรวัดแบบสภำวะและเป็นสำมำรถพัฒนำปรับปรุงได้ (PsyCap
is state-like and therefore open to development) ทำให้สำมำรถพัฒนำและเรียนรู้ได้ จึงเหมำะสำหรับ
ใช้พัฒนำบุคลำกรผู้ได้คะแนนจำกแบบประเมินต่ำ จึงเหมำะแก่กำรพัฒนำบุ คลำกรในกำรทำงำนของบุคลำกร
ในองค์กร เช่น ตัวแปรกำรรับรู้ควำมสำมำรถในตนเอง (self-efficacy) นั้น แบนดูรำ (Bandura.1997) อธิบำย
ว่ำสำมำรถทำให้เพิ่มมำกขึ้นได้ และชไนเดอร์ (Snyder. 2002)ได้ศึกษำพบว่ำ ควำมหวัง (hope) สำมำรถ
พัฒนำได้ จึงมีแบบวัดที่เรียกว่ำ State Hope Scale นอกจำกนี้ ตัวแปรกำรมองโลกในแง่ดี (optimism) โดย
ซิลิกแมน (Seligman. 1998) แสดงให้เห็นว่ำควำมคิดเชิงบวกสำมำรถเรียนรู้ได้ (learned optimism)
๘. ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวกคือมีผลกระทบอย่ำงสูงสุดต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
(PsyCap is impactful on work-related performance) มี ง ำนวิ จั ย จ ำนวนมำกที่ ส นั บ สนุ น ว่ ำ ทุ น ทำง
จิตวิทยำเชิงบวกมีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้นทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวกจึงมีควำมสำคัญ
ต่อกำรนำไปใช้เพื่อนำไปสู่กำรเกิดผลลัพธ์ทำงบวกของกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้อย่ำงแท้จริง

การประยุกต์ใช้ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับแนวปฏิบัติที่ดีโครงการหยกปัญญา
วิทยำลั ย พยำบำลกองทัพบกได้ นำแนวคิด “ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก” (Positive psychological
capital) ของ Luthans และคณะ (2007) มำประยุกต์ใช้กับโครงกำรหยกปัญญำ ซึ่งทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก
แบ่งเป็น ๔ องค์ประกอบเพื่อให้ง่ำยต่อกำรจำสำมำรถย่อว่ำ SHOR โดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. กำรรั บ รู้ ควำมสำมำรถของตนเอง (Self efficacy) เป็นกำรสร้ำงพลั งหรือ ควำมเชื่ อมั่ น ให้ กั บ
นักเรียนพยำบำลให้มีกำรรับรู้ว่ำตนเองมีควำมมั่นใจในควำมรู้ ควำมสำมำรถ ว่ำ I can โดยจะมีกำรส่งเสริมให้
กำลังใจเป็นระยะๆ ให้เข้ำใจ Blue print ของสภำกำรพยำบำลทุกตัวอย่ำงละเอียด เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรประสบ
ผลสำเร็จจำกกำรทำงำนที่ท้ำทำย บุคคลที่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองจะเป็นบุคคลปรำรถนำที่จะ
กระทำพฤติกรรมนั้นด้วยควำมพึงพอใจอย่ำงมีประสิทธิภ ำพ ถึงแม้ว่ำผลที่คำดหวังจะไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร
บุคคลนั้นจะมีควำมเพียรพยำยำม และยืนยันที่กระทำพฤติกรรมต่อไป แต่หำกบุคคลมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถ
ของตนเองต่ ำ บุ ค คลมี แ นวโน้ ม ที่จ ะไม่ ก ระท ำพฤติ ก รรมนั้น ๆ อย่ ำ งแน่ น อน และไม่ ส นใจที่ จะกระทำ
พฤติกรรมนั้ น อีกต่อไป ดั งนั้ น กำรรั บ รู้ควำมสำมำรถของตนเอง จึงเป็นสิ่ งส ำคัญที่จะนำไปสู่ กำรกระทำ
พฤติกรรมของบุคคล

๒. ควำมหวัง (Hope) เป็นกำรให้พลังแก่นักเรียนพยำบำลรับรู้ควำมรู้สึกถึงควำมมุ่งมั่น ปรำรถนำสู่
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยมีควำมตั้งใจในกำรสอบและกำหนดแนวทำงสู่เป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนและมีทำงเลือก
ของหนทำงไปสู่เป้ำหมำย ซึ่งมีผลกำรวิจัยที่สนับสนุนว่ำควำมหวังมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับกำรคำดหวังกำร
ทำงำนที่มุ่งเป้ำหมำย กำรรับรู้กำรควบคุม กำรตระหนักในคุณค่ำของตนเอง ควำมรู้สึกทำงบวก ควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกำรกับควำมเครียด และกำรบรรลุควำมสำเร็จในกำรทำงำน และพบว่ำลักษณะงำนที่ก่อให้เกิด
ควำมเครียด เช่น งำนบริกำรที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ คนที่มีควำมหวังสำมำรถปฏิบัติงำนได้ดีกว่ำ และยังพบว่ำ
บุ คคลที่มีควำมหวัง จะมี อำกำรเหนื่ อ ยล้ ำในกำรท ำงำนลดลงและคงอยู่ ในองค์ กำร นอกจำกนี้บุ ค คลที่ มี
ควำมหวังสูงจะสำมำรถเผชิญกับปัญหำต่ำงๆ ได้ทำให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรทำงำน มีควำมสุขในชีวิต
๓. กำรมองโลกในแง่ดี (Optimism) เป็นกำรให้พลังแก่นักเรียนพยำบำลควำมคิดทำงบวกหรือมุมมอง
ทำงบวกในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ยอมรับว่ำควำมผิดพลำดต่ำงๆ ในกำรทำงำนเกิดจำกสภำพแวดล้อม
มำกกว่ำเกิดจำกตัวบุคคลอย่ำงเดียว มองเห็นคุณค่ำและศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงำน บุคคลที่สำมำรถมองโลกในแง่ดี
นั้ น จะเป็ น บุ คคลที่มีสุ ขภำพจิ ตดีและมีควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ กำรมองโลกในแง่ดีไม่เฉพำะแต่กำรมอง
สิ่งแวดล้อมภำยนอกเท่ำนั้น แต่รวมเอำทั้งกำรมองตนเอง กำรมองโลกภำยนอก และมองอนำคตว่ำเต็มไปด้วย
ควำมหวัง ฉะนั้นบุคคลที่มีกำรมองโลกในแง่ดีก็จะมีพฤติกรรมกำรแสดงออกในลักษณะที่ดี เนื่องจำกในขณะที่
บำงคนมองเรื่องหนึ่งว่ำเป็นปัญหำแต่ผู้ที่มีกำรมองโลกในแง่ดีจะมองเรื่องเดียวกันว่ำเป็นโอกำส เมื่อผู้ที่มองเห็น
ว่ำเป็นโอกำสก็ย่อมจะมีโอกำสในกำรจัดกำรได้มำกกว่ำ นอกจำกนั้นกำรมองโลกในแง่ดีจะทำให้เกิดกำลังใจ ไม่
ท้อถอยต่ออุปสรรคหรือปัญหำที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดปัญญำหำทำงออกที่ดีได้ในที่สุด
๔. ควำมหยุ่นตัว (Resiliency) เป็นกำรให้พลังแก่นักเรียนพยำบำลโดยแสดงออกเมื่อมีเหตุกำรณ์
ปัญหำ ภำวะกดดัน สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคุมอำรมณ์ควำมรู้สึก สำมำรถเข้ำใจควำมรู้สึกและ
ควำมต้องกำรของผู้อื่น มีควำมเป็นตัวของตัวเอง สำมำรถจัดกำรสิ่งต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและมีควำมพร้อมรับ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ บุคคลที่มีควำมหยุ่นตัวนั้นสำมำรถฟื้นตัวกลับไปเป็นปกติได้อย่ำงรวดเร็วจะแสดงควำมคิด
ริ เ ริ่ ม โดยให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ สิ่ ง ที่ ส ำมำรถท ำได้ แ ละจ ำเป็ น ต้ อ งท ำเพื่ อ บรรลุ เ ป้ ำ หมำยของตน จะไม่ เ น้ น
ควำมสำคัญไปในสิ่งที่ตนเองไม่สำมำรถควบคุม หรือที่คนอื่นๆ ซึ่งกำรประยุกต์องค์ป ระกอบข้อนี้ต่อองค์กร
สำมำรถทำได้โดยส่งเสริมกำรริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ด้วยกำรส่งเสริมบุคลำกรของตน จัดให้มีกำรตัดสินใจโดยผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดกับงำนมำกที่สุด
การนามาประยุกต์ใช้กับโครงการหยกปัญญา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๑. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง (Self efficacy) : กิจกรรมกำรจัดสอบเสมือนจริงของโครงกำร
หยกปัญญำ ทำให้นักเรียนรับรู้ด้วยตนเองว่ำจะสำมำรถสอบผ่ำนได้หรือไม่ ทำให้ช่วยให้เกิดกำรกระตุ้นตนเอง
ในกำรอ่ำนทบทวนควำมรู้ โดยอำจำรย์ไม่ต้องกระตุ้น
๒. ควำมหวัง (Hope) : คณำจำรย์และนักเรียนตั้งควำมหวัง ตั้งเป้ำหมำยร่วมกัน ว่ำจะต้องสอบผ่ำน
ให้ได้ (I can) นอกจำกนี้ยั งมีกำรเสริ มกำลั งใจจำกคณำจำรย์และรุ่นน้อง ว่ำนักเรียนสำมำรถสอบผ่ ำ นได้
(You can)
๓. กำรมองโลกในแง่ดี (Optimism) : กำรทบทวนควำมรู้ กำรซ้อมสอบทำให้นักเรียนไม่ได้ กลับบ้ำน
แต่นักเรียนคิดว่ำเป็นกำรทำให้เรำมีควำมพร้อมก่อนกำรสอบจริง

๔. ควำมหยุ่นตัว (Resiliency) : ถึงแม้ผลกำรซ้อมสอบจะไม่ผ่ำน ก็ไม่ทำให้หมดกำลังใจ พร้อมที่จะสู้
อ่ำนหนั งสื อเพิ่มขึ้น ไม่ทำให้ ตนเองเครียด นอกจำกนี้เมื่อมีกำรสอบจริง ถ้ำสอบไม่ผ่ ำนก็ไม่ห มดกำลั ง ใจ
สำมำรถสอบแก้ตัวได้ ทำให้ดีที่สุด
การมองโลกในแง่ดี
(Optimism)

การรับรู ้ความสามารถ
ของตนเอง
(Self efficacy)

กิจกรรมการพัฒนา

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive psychological
capital)

ความหวัง
(Hope)

ความหยุน่ ตัว
(Resiliency)

๑. มอบหมำยให้ฝ่ำยวิชำกำร ของนรพ.ชั้นปีที่ ๔ จัดทำแผนดำเนินกำรทบทวนควำมรู้ด้วยตนเอง จัดสรร
เวลำและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ให้นรพ.ชั้นปีที่ ๔ ได้ทบทวนควำมรู้ตำมตำรำงเวลำที่นักเรียนเป็นผู้
กำหนด
๒. คณำจำรย์จัดทำข้อสอบ เพื่อทดสอบควำมรู้ของนรพ.ชั้นปีที่ ๔ หลังจำกกำรทบทวนควำมรู้ด้วยตนเอง
๓. ให้นักเรียนทำข้อสอบวัดควำมรู้ก่อนปิดภำคเรียนที่ ๑ ของนรพ.ชั้นปีที่ ๔
๔. คณำจำรย์ประกำศผลสอบ พร้อมกับแนะแนวทำงในกำรทบทวนควำมรู้ตำมผลกำรสอบ และตำมที่
นรพ.ชั้นปีที่ ๔ เสนอ สำหรับ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ ที่สอบไม่ผ่ำนจะจัดให้เข้ำกลุ่มเพื่อทบทวนควำมรู้และ
สร้ำงควำมเข้ำใจเนื้อหำที่ถูกต้องกับอำจำรย์
๕. มอบหมำยให้แต่ละภำควิชำฯ เน้นย้ำเกี่ยวกับเนื้อหำควำมรู้ในแต่ละรำยวิชำที่ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ ควร
ทบทวนเพิ่มเติมก่อนกำรขึ้นฝึกปฏิบัติพยำบำลรวบยอด เพื่อให้ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ ทบทวนเนื้อหำควำมรู้
ได้อย่ำงถูกต้องและตรงประเด็น
๖. จัดให้ นรพ. ชั้นปีที่ ๔ ทบทวนเนื้อหำด้วยตนเองนอกเวลำ (๑๘.๐๐- ๒๐.๐๐) และจัดให้ทบทวน
เนื้อหำควำมรู้ร่วมกับอำจำรย์ผ่ำน Social media หรือร่วมทบทวนนอกเวลำ กับ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ ที่ขึ้น
ฝึกปฏิบัติพยำบำลรวบยอดต่ำงจังหวัด
๗. จัดกิจกรรม “แบ่งปันควำมรู้จำกพี่สู่น้อง” โดยเปิดโอกำสให้ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ สอบถำมประสบกำรณ์ใน
กำรทบทวนควำมรู้และกำรสอบจำกรุ่นพี่พยำบำลที่สำเร็จกำรศึกษำแล้ว เพื่อศึกษำวิธีกำรและกำร
แบ่งเวลำทบทวนควำมรู้ รวมถึงเสริมสร้ำงแรงให้รุ่นน้องมีกำลั งใจ มุ่งมั่นในกำรทบทวนควำมรู้และ
กำรสอบ
๘. จั ดทำแบบทดสอบเสมือนจริ ง ๘ วิช ำหลั ก ให้ แก่ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ และทำกำรวิพำกษ์ผลกำรสอบ
ภำยหลังประกำศผลกำรสอบแล้ว

๙. ภำยหลังกำรฝึกปฏิบัติพยำบำลรวบยอดแล้ว อำจำรย์ประจำภำควิชำฯ ทบทวนควำมรู้ให้นรพ. ชั้นปีที่
๔ โดยเน้นเนื้อหำควำมรู้และกำรฝึกทำข้อสอบตำมแนวทำงกำรกำรทดสอบควำมรู้รวบยอดและกำร
สอบวัดควำมรู้ของสภำกำรพยำบำล
๑๐. คณำจำรย์สร้ำงเครื อข่ำยระหว่ำงสถำบันโดยกำรเชิญอำจำรย์ภำยนอกที่มีควำมรู้ ๘ รำชวิชำ มำ
ทบทวนเนื้อหำควำมรู้เพิ่มเติมให้แก่ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ ร่วมกับกำรจัดกิจกรรมทบทวนและแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ประเด็นควำมรู้สำคัญทำงกำรพยำบำลโดยชมรมพยำบำลสี่เหล่ำ ร่วมกับวิทยำลัยพยำบำล
ทหำรอำกำศ วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ และวิทยำลัยพยำบำลตำรวจ
๑๑. จัดให้ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ ประเมินกิจกรรมในโครงกำรหยกปัญญำ เพื่อนำข้อเสนอแนะของ นรพ.ชั้นปีที่
๔ มำปรับแก้ไขโครงกำรและดำเนินกำรในปีต่อไป

การประเมินการเปลี่ยนแปลง
จำกกำรนำโครงกำรหยกปัญญำมำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงกำรทบทวนควำมรู้โดยกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ
ให้แก่ นรพ. ชั้นปีที่ ๔ นั้น ทำให้ผลกำรสอบควำมรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
พยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ชั้น ๑ มีแนวโน้มของจำนวนผู้สอบผ่ำนสูงขึ้นทุกปี โดยพบว่ำในปี ๒๕๖๓ มีผู้สอบ
ผ่ำนจำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๙ ซึ่งสูงขึ้นจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีผู้สอบผ่ำน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๑
สำหรับผลกำรสอบเปรียบเทียบ ๓ ปีย้อนหลัง ตำมตำรำงดังนี้
ผลการสอบครั้งแรก
รุ่นที่/ ปีการศึกษา
นรพ.รุ่นที่ ๕๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
นรพ.รุ่นที่ ๕๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
นรพ.รุ่นที่ ๕๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

สอบผ่าน
จานวน ร้อยละ
(คน)
๖๗
๘๒.๗๒
๗๒
๘๔.๗๑
๘๐
๙๖.๓๙

สอบไม่ผ่าน
จานวน ร้อยละ
(คน)
๑๔
๑๗.๒๘
๑๓
๑๕.๒๙
๓
๓.๖๑

ผลการสอบ
ครั้งที่ ๒
สอบผ่าน
ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

บทเรียนที่ได้รับ
จำกกำรน ำทฤษฎี ทุน ทำงจิ ตวิท ยำเชิง บวก มำประยุกต์ใช้ กับ โครงกำรหยกปัญ ญำเพื่ อเสริ ม แรง
ทำงบวกให้กับนักเรียนพยำบำลในทุก ๆ ด้ำน และเป็นแนวทำงกำรทบทวนควำมรู้ในแก่นรพ. ชั้นปีที่ ๔ โดยมี
กำรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้นักเรียนจัดทำตำรำงเวลำในกำรอ่ำนหนังสือ เพื่อทบทวนควำมรู้ด้วยตนเอง
ทำให้นักเรียนมีเวลำในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรทบทวนควำมรู้ และทำให้เกิดควำมรู้สึกเครียดหรือกดดัน
ในกำรอ่ำนหนังสือน้อยลง นอกจำกนี้กำรจัดทำข้อสอบเสมือนจริงตำมแนวทำงกำรทดสอบควำมรู้รวบยอด
สำขำพยำบำลศำสตร์จำกมหำวิทยำลัยมหิดล และสภำกำรพยำบำล โดยจัดให้มีกำรทดสอบเป็นระยะ กำรจัด
กิจกรรมแบ่งปันควำมรู้จำกพี่สู่น้อง และกำรเชิญอำจำรย์ภำยนอกที่มีควำมรู้ ๘ รำยวิชำ มำทบทวนเนื้อหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมให้แก่ นรพ. ชั้นปีที่ ๔ ร่วมกับกำรจัดกิจกรรมทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นควำมรู้
สำคัญทำงกำรพยำบำลโดยชมรมพยำบำลสี่เหล่ำ ทำให้ นรพ. ชั้นปีที่ ๔ ได้มีกำรทบทวนเนื้อหำอย่ำงต่อเนื่อง
และฝึกกำรคิด วิเครำะห์ในกำรทำข้อสอบอย่ำงสม่ำเสมอ ช่วยลดควำมวิตกกังวลในกำรสอบ ร่วมกับกิจกรรม

กำรวิพำกษ์ข้อสอบภำยหลังกำรสอบทำให้ นักเรียนเข้ำใจเนื้อหำควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้อง สำหรับกำรใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีในกำรช่วยทบทวนควำมรู้ เช่น กำรสอนทำงออนไลน์ กำรสอบออนไลน์ ส่งผลให้อำจำรย์และ
นักเรียนต้องมีกำรปรับเกี่ยวกับวิธีกำรสอน รูปแบบกำรสอบให้มีควำมเหมำะสม และพัฒนำระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตให้มีควำมเสถียรมำกยิ่งขึ้น

