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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การวิจัยเชิงพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล
วิธีการ: ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของนักศึกษาพยาบาลและองค์ความรู้ที่มีอยู่ 2) การสืบค้นและประเมินคุณค่าของหลักฐาน
เชิงประจักษ์ และ 3) การออกแบบชุดกิจกรรมการส่งเสริมความกตัญญู ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของโปรแกรม
ประกอบด้วย การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ ผลการศึกษา: ผลการวิจัย พบว่า
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมี 2 องค์ประกอบ คือ 1) คู่มือการดำ�เนินกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล
และ 2) สมุดบันทึกประจำ�วัน (daily diary) การดำ�เนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม
2) ขั้นดำ�เนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมความกตัญญู 4 ประการ คือ (1) การส่งเสริมความกตัญญูต่อตนเองโดย
การวาดรูปสื่อความหมายถึงตนเอง (2) การส่งเสริมความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ โดยการเขียนจดหมาย
ถึงคนที่ฉันรัก (3) การส่งเสริมความกตัญญูต่อเพื่อนโดยการบอกเล่าเรื่องประทับใจเกี่ยวกับเพื่อน และ (4) การส่งเสริมความ
กตัญญูต่อผู้ป่วยโดยบอกเล่าประสบการณ์ความประทับใจเกี่ยวกับผู้ป่วย 3) ขั้นติดตาม และ 4) ขั้นประเมินผล อภิปรายผล:
ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา พบว่า โปรแกรมมีความถูกต้อง เหมาะสม และการนำ�
ไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาล จำ�นวน 10 คน พบว่า โปรแกรมสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง อย่างไรก็ตามนักศึกษาได้เสนอให้
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พิมพ์พนิต ภาศรี และคณะ

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล

ปรับสื่อบางส่วนเพื่อให้มีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงกับนักศึกษาพยาบาลมากขึ้น ทั้งนี้ควรนำ�โปรแกรมไปทดสอบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกับจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาโปรแกรม; ความกตัญญู; นักศึกษาพยาบาล
Abstract
Objective: This study, research and development, aimed to develop a Gratitude-promoting program
for nursing students. Methods: The program was developed in two stages. The first stage of the development
involved three steps: 1) an analysis of existing knowledge and problems in nursing students 2) a search
on and appraisal of empirical evidences and 3) the development of gratitude-promoting activities through
synthesized empirical evidence. The second stage examined the content validity and feasibility. Results: The
developed program comprised two components: 1) a gratitude-promoting manual for nursing students and 2)
a daily diary. The gratitude-promoting program had four stages: 1) preparation stage, 2) implementing stage
including four component activities: (1) enhance gratitude to one’s self, by pictures that represent oneself
(2) enhance gratitude to their parents, teachers, and benefactors. by writing a letter to someone I love, (3)
enhance gratitude to their peers by sharing impressive stories about friends and (4) enhance gratitude to
patient, by sharing experiences with impressions about patients. 3) the follow-up stage, and 4) the evaluation
stage. Discussion: The content validity of the program was evaluated by three experts as being accurate and
appropriate. In terms of feasibility with 10 nursing students, most students suggested that the program was
practical to use in the context of nursing students. However, the content and medias of this manual should
be specifically for nursing students. Further experimental research is needed to evaluate the effectiveness and
efficiency of the program in larger target subjects.
Keywords: the development program; gratitude; nursing students
ความเป็นมาของปัญหา
นักศึกษาพยาบาล เป็นกลุ่มคนที่กำ�ลังเตรียม
ความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมักถูก
คาดหวังว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน
อีกทัง้ พยาบาลเป็นวิชาชีพทีต่ อ้ งดูแลบุคคลอืน่ ให้มสี ขุ ภาพทีด่ ี
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ นักศึกษา
พยาบาลต้องเรียนรูท้ ง้ั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั 1ิ ได้รบั การฝึก
ให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เคร่งเครียด
ตลอดจนความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและญาติ ส่งผลให้
นั กศึ ก ษาพยาบาลมี ภาวะกดดัน เครีย ด ท้อแท้ และ
ต้องการกำ�ลังใจ2 ผลการคัดกรองสุขภาพจิตของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.
2561 ทั้ง 4 ชั้นปี โดยใช้แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (GHQ28) พบว่า มีนกั ศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาทัง้ หมด 104 คน จาก 737 คน
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คิดเป็น ร้อยละ 14.113 จากการศึกษาเกี่ยวกับความสุขของ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความสุขน้อยกว่าบุคคลทั่วไป
ร้อยละ 3 ซึ่งคะแนนความสุขมีความสัมพันธ์กับการเรียน
การสอน กิจกรรมนันทนาการ ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม4
นอกจากนี ้ ย ั ง พบว่ า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลยั ง ต้ องเผชิ ญ กับ
เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจในการเรียน การเงิน สุขภาพ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติตามบทบาท ปัญหากับเพื่อนหรือ
ผู ้ ร่ วมงาน และปั ญ หากั บ บุ ค คลในครอบครั วหรื อ บุ คคล
ใกล้ชดิ 5 ประกอบกับลักษณะเฉพาะของนักศึกษาในยุคปัจจุบนั
จะมีความมั่นใจในตนเองสูง คิดนอกกรอบ เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี แต่มสี มาธิในการเรียนสัน้ และสนใจสิง่ แวดล้อม
น้อยลง6 ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลเกิดปัญหาด้าน
สุขภาพจิตตามมาได้

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 หน้า 13-23
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ความกตัญญู เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ใน
สังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งอื่น ความ
กตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึง ความมีสติ มีใจกระจ่าง
มีปัญญา รับรู้ และตอบแทนต่อความเมตตา หรือความ
ปรารถนาดีในสิ่งที่ผู้อื่นกระทำ�ให้ บุคคลที่มีความกตัญญู
จะแสวงหาความสำ�เร็จด้านวัตถุลดลง รู้จักให้อภัย มีความ
เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มขึ้น7 ความกตัญญู
เป็นแนวคิดที่มีความสำ�คัญ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
เยาวชน เพราะมีความสำ�คัญในการส่งเสริมการมีสุขภาพดี
การมีชีวิตที่มีความสุข และมีสมดุลในชีวิต8-11 ความกตัญญู
เป็ น คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งหนึ่ ง ของคนที่ มี ค วามสามารถในการ
ทำ�ให้ชีวิตของตนเองและชีวิตของบุคคลอื่นดีขึ้น นำ�มาซึ่ง
ความรู้สึกอิ่มเอมใจ อบอุ่นใจ มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ พึงพอใจ
ในชีวิต รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง11 และส่งเสริมการมีพฤติกรรม
สุขภาพเชิงบวก การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การส่งเสริม
ความกตัญญูจะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง เพิ่มความพึงพอใจ
ในชีวิต และลดความทุกข์ทางจิตใจได้12,13 ความกตัญญูยัง
ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การเห็ น คุ ณ ค่ าในตนเองของบุ ค คลที่ มี
ภาวะซึมเศร้า และส่งผลทางอ้อมต่อการมีความคิดฆ่าตัวตาย
อีกด้วย14 นอกจากนีย้ งั พบว่าความกตัญญูชว่ ยส่งผลให้บคุ คล
มีความผาสุก มีสขุ ภาวะองค์รวม15 ซึง่ หากนักศึกษาพยาบาล
มีความกตัญญู ย่อมจะช่วยให้นักศึกษารับรู้ถึงความมีคุณค่า
ในตนเอง สามารถจัดการกับความเครียด ความกดดันทีต่ อ้ ง
เผชิญได้อย่างเหมาะสม มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีพฤติกรรม
สุขภาพเชิงบวก ซึ่งจะช่วยลดการเกิดปัญหาสุขภาพจิตใน
นักศึกษาได้ อีกทัง้ ยังช่วยให้นกั ศึกษามีความผาสุก มีสขุ ภาวะ
องค์รวม
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์
เกี ่ ย วกั บ การส่ง เสริมความกตัญ ญู ได้พบรู ป แบบของ
ความกตัญญู 4 ประการ16-19 ได้แก่ 1) การมีความกตัญญู
ต่อตนเอง (Gratitude to one self) 2) การมีความกตัญญู
ต่อบุคคลอันเป็นที่รักและมีพระคุณ (Gratitude to parents)
เช่น พ่อ แม่ ครูอาจารย์ 3) การมีความกตัญญูต่อเพื่อน
(Gratitude to peers) และ 4) การมีความกตัญญูต่อสังคม
และประเทศชาติ (Gratitude to society and nation)
ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความกตัญญู คือ การบันทึก
เหตุการณ์ดีๆ ในแต่ละวัน โดยวิธีการนี้จะเป็นกระบวนการ
สำ�คัญที่ช่วยให้บุคคลได้คิดทบทวน เกิดความตระหนักถึง
คุณค่าของตนเอง และบุคคลรอบข้าง และมีความกตัญญู
รู้คุณเพิ่มขึ้น ช่วยเสริมสร้างวงจรแห่งความเมตตาระหว่าง

บุคคล และมีความรู้สึกกตัญญูรู้คุณและตอบแทนบุญคุณ20
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเป็ น บุ ค คลที่ จ ะพั ฒ นาไปเป็ น
บุคลากรผู้ดูแลสุขภาพของประชาชนในอนาคต การพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลจึงถือเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญ หากนักศึกษา
พยาบาลมีความกตัญญู จะทำ�ให้มีคุณธรรม มีแรงจูงใจ
มีความเมตตา กรุณา มีสิ่งยึดเหนี่ยว ดำ�เนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพชีวิต มีภูมิคุ้มกันในตนเอง สามารถเผชิญกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิต มีสุขภาพดี มีชีวิตที่ดี มีความสุข และเกิด
สมดุลในชีวิต หากนักศึกษาพยาบาลซึ่งจะเติบโตไปเป็น
กำ�ลังสำ�คัญของวิชาชีพพยาบาลได้รับการส่งเสริมให้มีความ
กตัญญู ย่อมมีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินชีวิตของนักศึกษา
เหล่านั้นในอนาคต ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของความกตัญญู ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาพยาบาล
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาโปรแกรม
ส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้ช่วย
ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งรอบด้ า นเพื่ อ
เตรียมพร้อมเป็นพยาบาลที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
คำ�ถามการวิจัย
1. โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษา
พยาบาลมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2. โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษา
พยาบาลมีความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้หรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับ
นักศึกษาพยาบาล
รูปแบบการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ
พัฒนาโปรแกรมโดยบูรณาการองค์ความรู้จากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความกตัญญู
และสุขภาวะองค์รวมโดยคัดเลือกและแบ่งระดับการประเมิน
คุ ณ ค่ า ของหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ต ามเกณฑ์ ข องสถาบั น
โจแอนนาบริกส์21 ได้รปู แบบของความกตัญญู 4 ประการ16-19
ได้แก่ 1) การมีความกตัญญูต่อตนเอง (Gratitude to one
self) หมายถึง การตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง การมีความรัก
ความเมตตา กรุณา ความปรารถนาดีต่อตนเอง 2) การมี
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การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล

ความกตัญญูต่อบุคคลอันเป็นที่รักและมีพระคุณ (Gratitude
to parents) เช่น พ่อ แม่ ครูอาจารย์ หมายถึง การมีความรัก
ความเมตตา กรุณา และความปรารถนาดี แบบไม่หวัง
สิ่งตอบแทนต่อบุคคลอันเป็นที่รักและมีพระคุณ 3) การมี
ความกตัญญูต่อเพื่อน (Gratitude to peers) หมายถึง
การมีความรัก ความเมตตา กรุณา และความปรารถนาดี
ต่อเพื่อน 4) การมีความกตัญญูต่อสังคม และประเทศชาติ
(Gratitude to society and nation) หมายถึง การมีความรัก
ความเมตตา กรุณา และความปรารถนาดี ต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
ประเทศชาติ และโลก ซึ่งในส่วนของการมีความกตัญญู
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ และโลก ในโปรแกรมนี้
ได้ ป รั บ มาเป็ น การส่ ง เสริ ม การมี ค วามกตั ญ ญู ต่ อ ผู้ ป่ ว ย
(Gratitude to patient) เนือ่ งจากบริบทของนักศึกษาพยาบาล
จะต้องเข้าไปเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย
ตลอดการศึกษา และเมื่อจบไปประกอบอาชีพ นักศึกษาก็
ต้องเป็นผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก ผู้ป่วยจึงถือเป็นสังคม
ที่ มี ค วามสำ � คั ญ และมี ส่ ว นช่ ว ยในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้
มีทั้งทักษะและความรู้ไปใช้ในการทำ�งานในอนาคต หาก
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามกตั ญ ญู ต่ อ ผู้ ป่ ว ย
นักศึกษาก็จะเกิดความรัก ความเมตตา กรุณา เห็นคุณค่า
และปรารถนาดีต่อผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพ
มากขึ้น และนอกจากนี้ในโปรแกรมได้ใช้วิธีการส่งเสริมความ
กตัญญู โดยการทำ�บันทึกสั้นๆ 5 ประโยค หรือ 5 เรื่องราว
ในเรื่องที่รู้สึกดี รู้สึกพอใจ หรือรู้สึกอยากที่จะขอบคุณ ด้วย
แนวคิ ด เชิ ง บวกในเหตุ ก ารณ์ ที่ พ บเจอในชี วิ ตในแต่ ล ะวั น
เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งมีการศึกษาพบว่า การเขียนบันทึก
เรื่องราวดีๆ หรือสิ่งที่อยากขอบคุณด้วยประโยคสั้นๆ เป็น
ระยะเวลา 2-5 สัปดาห์ ติดต่อกันจะช่วยพัฒนาความกตัญญู
ในบุคคลได้22,23
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริม
ความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล เป็นการประยุกต์ใช้
กระบวนการพัฒนาจากแบบจำ�ลองของไอโอวา24 โดยแบ่ง
ขั้นตอนการดำ�เนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญู
สำ�หรับนักศึกษาพยาบาล ที่มีความเหมาะสมในการนำ�ไปใช้
ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
		 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ภาวะสุขภาพองค์รวม และการมีเป้าหมายชีวิตในนักศึกษา
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พยาบาล โดยทบทวน และวิเคราะห์จากการศึกษาวิจัยใน
อดีต พบปัญหาว่านักศึกษาพยาบาลมีภาวะกดดัน เครียด
ท้อแท้ ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด
ของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยาก
ใจในการเรียน การเงิน สุขภาพ ความขัดแย้งในการปฏิบัติ
ตามบทบาท ปัญหากับเพื่อนหรือผู้ร่วมงาน และปัญหากับ
บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด และยังพบว่านักศึกษา
พยาบาลมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปร้อยละ 3
		 ขั ้ นตอนที ่ 2 สื บ ค้ นและวิ เคราะห์ ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ
		 1. กำ � หนดคำ � สำ � คั ญในการสื บ ค้ นข้ อมู ลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ความกตัญญู เป้าหมาย
ชีวติ สุขภาพองค์รวม นักศึกษาพยาบาล Gratitude, Purpose
in life, well-being, Nursing students
		 2. กำ�หนดแหล่งสืบค้นข้อมูล การสืบค้นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ของการศึกษาครั้งนี้จากงานวิจัยทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์เผยแพร่ มีอายุผลงานย้อนหลังไม่
เกิน 10 ปี จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ฐาน
ข้อมูล ThaiLIS, CINAHL, Cochrane Library, Science
Direct, PubMed, Wiley และการสืบค้นด้วยมือจากห้องสมุด
		 3. กำ�หนดเกณฑ์ในการสืบค้น โดยใช้กรอบ
แนวคิดพิโก (PICO Framework) ดังนี้ P (population):
นักศึกษาพยาบาล I (intervention): โปรแกรมการส่งเสริม
ความกตัญญู C (comparison): เปรียบเทียบการมีเป้าหมาย
ชีวิตและสุขภาวะองค์รวม O (outcome): การมีเป้าหมาย
ชีวิตและสุขภาวะองค์รวม
		 4. วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์
โดยการกำ�หนดเกณฑ์การประเมินระดับคุณค่าของหลักฐาน
เชิงประจักษ์ เพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
ตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน Joanna Briggs21 ซึ่งจากการ
ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ จำ�นวน 13 เรือ่ ง
พบว่า เป็นหลักฐานระดับ 1c จำ�นวน 7 เรื่อง25-31 หลักฐาน
ระดับ 2d จำ�นวน 2 เรื่อง22,23 หลักฐานระดับ 4 จำ�นวน 4
เรื่อง16-19
		 ขั้นตอนที่ 3 ดำ�เนินการพัฒนาโปรแกรม โดย
พัฒนาโปรแกรมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จำ�นวน 13 เรื่อง
พบว่า เป็นหลักฐานระดับ 1c จำ�นวน 7 เรื่อง25-31 หลักฐาน
ระดับ 2d จำ�นวน 2 เรื่อง22-23 หลักฐานระดับ 4 จำ�นวน 4
เรือ่ ง16-19 โดยผูว้ จิ ยั นำ�ผลการสังเคราะห์มาสรุปเป็นโปรแกรม
ส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล
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ระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพของโปรแกรมส่งเสริม
ความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 2
ขั้นตอน คือ
		 ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาลที่
พัฒนาขึน้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาวะองค์รวมและเป้าหมายชีวิต 1 ท่าน อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 1 ท่าน และ
อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน 1 ท่าน
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 3 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับสื่อเพลงที่ใช้ในการทำ�กิจกรรมให้มีความเหมาะสม
กับวัยของกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น หลังจากนั้นผู้วิจัยปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดของโปรแกรมตามข้อเสนอแนะก่อนนำ�ไป
ทดลองใช้
		 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเป็นไปได้ของ
การนำ�โปรแกรมไปใช้ โดยการนำ�โปรแกรมที่ปรับแก้ตาม
ข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ปทดลองใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาล ชัน้ ปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ จำ�นวน 10 ราย
โดยทดลองใช้ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบประเมิน
ความเป็นไปได้ในการนำ�โปรแกรมไปใช้งาน และให้ข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงแก้ไข
		 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 10 ราย
เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการใช้โปรแกรม คือ 1) กำ�ลัง
ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ระดับชัน้ ปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย
แห่งหนึง่ 2) ยินดีเข้าร่วมการวิจยั และสามารถเข้าร่วมโครงการ
วิจัยตลอดโครงการ 3) ไม่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง 4) ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอื่นที่ส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ 5) สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยได้ดี โดยดำ�เนินกิจกรรมเป็นรายกลุ่ม ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ได้แนะนำ�ตัว แจ้งวัตถุประสงค์การวิจยั อธิบายขัน้ ตอน
การดำ�เนินการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างฟังจนเข้าใจ และแจ้งสิทธิ
ในการยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยตามความสมัครใจ
ตลอดการศึกษาไม่มีกลุ่มตัวอย่างถอนตัวจากการเข้าร่วม
ประเมินความเป็นไปได้ในการโปรแกรม
จริยธรรมในการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รหัสรับรอง
PSU IRB 2019-NL 014 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

ทีมวิจยั ได้ชแ้ี จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และการพิทกั ษ์สทิ ธิ์
ให้แก่กลุ่มตัวอย่างทุกรายก่อนเก็บข้อมูลว่า ข้อมูลทั้งหมด
จะถูกนำ�เสนอในภาพรวม ไม่มกี ารระบุชอ่ื กลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธิ์
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลา พร้อม
ทำ�หนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา เป็นแบบ
ประเมิ น ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เพื่ อให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ช้ ป ระเมิ น
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของโปรแกรมส่ ง เสริ ม ความกตั ญ ญู
สำ�หรับนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 1) แนวทาง
การใช้ โ ปรแกรมซึ่ ง เป็ น คู่ มื อ การดำ � เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ
ตามขัน้ ตอนของโปรแกรม 4 ขัน้ ตอน 2) สมุดบันทึกประจำ�วัน
(daily diary) และ 3) สื่อเพลงและวิดีโอ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิ จ ารณาและให้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย ความถูกต้อง
เหมาะสม และความชัดเจน ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบพร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. แบบประเมินความเป็นไปได้ในการนำ�โปรแกรม
ไปใช้งาน ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1)
ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 2) การใช้สมุดบันทึก
ประจำ�วัน และ 3) สื่อวิดีทัศน์ประกอบ โดยให้นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมการศึกษาเลือกตอบระดับความเป็นไปได้ในการนำ�
ไปใช้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ยใช้ วิ ธี ก ารสรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งมื อใน
การวิจัย 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา
โดยนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม
ความชัดเจน และข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้ทรงวุฒิ
ทั้ง 3 ท่าน มาสรุปผลและนำ�ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาใช้ใน
การปรับปรุงโปรแกรม
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความเป็นไปได้ใน
การนำ�โปรแกรมไปใช้ ซึ่งนำ�มาสรุปเป็นด้าน ด้านที่ 1 ความ
เหมาะสมของขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ด้านที่ 2 การใช้
แบบบันทึกประจำ�วัน และด้านที่ 3 สื่อวิดีโอและอุปกรณ์ที่ใช้
รวมทั้งข้อคิดเห็นในการปรับปรุงจากนักศึกษาพยาบาลทั้ง
10 ราย โดยแบ่งระดับคะแนนความเป็นไปได้ในการนำ�
ไปใช้ในแต่ละด้าน ดังนี้ คือ 1 หมายถึง มีความเป็นไปได้
ไปใช้น้อยที่สุด 2 หมายถึง มีความเป็นไปได้ไปใช้น้อย 3
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การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล

มีความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ปานกลาง 4 หมายถึง
มี ค วามเป็ นไปได้ ใ นการนำ�ไปใช้มาก และ 5 หมายถึ ง
มีความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยนำ�เสนอ
ด้วยค่าฐานนิยม โดยใช้ค่าที่มีความถี่สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าอื่นในข้อมูลชุดเดียวกัน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ 2 ระยะ ดังนี้
1) การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูส�ำ หรับ
นักศึกษาพยาบาล ออกแบบโดยใช้องค์ความรูจ้ ากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความกตัญญู
และสุขภาวะองค์รวมโดยคัดเลือกและแบ่งระดับการประเมิน
คุ ณ ค่ า ของหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ต ามเกณฑ์ ข องสถาบั น
โจแอนนาบริกส์21 ได้รปู แบบของความกตัญญู 4 ประการ16-19
และวิธกี ารส่งเสริมความกตัญญูโดยการเขียนบันทึกประจำ�วัน22,23
โดยได้ โ ปรแกรมเป็ น ลั ก ษณะของการจั ด กิ จ กรรมกลุ่ ม
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ร่วมกับการเขียนบันทึก
ประจำ�วัน (daily diary) รายบุคคลเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์
ซึ่งมีรายละเอียด ดังภาพ 1
โดยแผนการดำ�เนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม17 ดำ�เนินการใน
สัปดาห์ท่ี 1 ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที ผูว้ จิ ยั พบกลุม่ ตัวอย่าง
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ กำ � หนดและยิ น ยอมเข้ า ร่ ว ม
การวิจัย โดยผู้วิจัยได้แนะนำ�ตัว แจ้งวัตถุประสงค์การวิจัย
อธิบายขัน้ ตอนการดำ�เนินการวิจยั เปิดโอกาสให้กลุม่ ตัวอย่าง
ซักถาม แจ้งสิทธิในการยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย
ตามความสมัครใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพภายในกลุ่มผ่าน
การทำ�กิจกรรมที่ 1 การทำ�ความรู้จักและสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างได้สร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างคนอื่นๆ รวมทั้งชี้แจง
ขัน้ ตอนในการดำ�เนินโปรแกรมในภาพรวม จากนัน้ มอบหมาย
ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเขี ย นบั น ทึ ก ประจำ � วั น ถึ ง สิ่ ง ที่ ทำ �ให้ รู้ สึ ก ดี
มีความสุข หรือรู้สึกอยากขอบคุณ ทุกๆ คืนก่อนนอน22,23
เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ ดำ�เนินการ16-19 ดำ�เนินการในสัปดาห์ที่
2-5 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที/สัปดาห์ ให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู 4 ประการ ซึ่งจะมีการ
ทำ�กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ก่อนเริ่มกิจกรรมในทุกสัปดาห์
โดยให้กลุ่มตัวอย่างผ่อนคลายจิตใจด้วยเสียงเพลง เพื่อการ
ทำ�สมาธิ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะได้รับจากโปรแกรม
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และหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ มอบหมายให้
กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึกประจำ�วันทุกๆ คืนก่อนนอน22,23
ตามประเด็นที่ ผู้วิจัยมอบหมายในแต่ละสัปดาห์
		 2.1 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมความกตัญญูต่อ
ตนเอง ดำ�เนินการในสัปดาห์ที่ 2 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้การรับรู้คุณค่า
ของตนเอง โดยให้กลุ่มตัวอย่างวาดรูปที่สื่อถึงตนเองพร้อม
ทั้งให้เหตุผล จากนั้นมอบหมายให้กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึก
ประจำ�วันโดยย้อนคิดถึงคุณค่าของตนเอง และเขียนถึงสิ่งที่
อยากขอบคุณตัวเองทุกๆ คืนก่อนนอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์
		 2.2 กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมความกตัญญูต่อ
พ่อ-แม่ ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ ดำ�เนินการในสัปดาห์
ที่ 3 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความรู้สึกขอบคุณพ่อ แม่ ครู อาจารย์
หรือ ผู้มีพระคุณ ผ่านกิจกรรม “จดหมายถึงคนที่ฉันรัก”
โดยให้กลุ่มตัวอย่างเขียนจดหมายบอกเล่าความรู้สึก หรือ
สิ่งที่อยากบอกกับคนที่ตัวเองรัก จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวม
จดหมายและนำ�ไปส่งไปรษณีย์ หลังเสร็จสิน้ กิจกรรมมอบหมาย
ให้กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึกประจำ�วันโดยย้อนคิดถึงคุณค่า
หรือความสำ�คัญของบุคคลเหล่านั้น และเขียนสิ่งที่อยาก
ขอบคุณพ่อแม่ ครู หรือผู้มีพระคุณทุกๆ คืนก่อนนอน เป็น
เวลา 1 สัปดาห์
		 2.3 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความกตัญญูต่อ
เพื่อน ดำ�เนินการในสัปดาห์ที่ 4 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความรู้สึก
ขอบคุณต่อเพื่อนผ่านกิจกรรม “เพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน”
โดยการเล่าเรื่องราวที่ประทับใจที่สุดเกี่ยวกับเพื่อน จากนั้น
มอบหมายให้กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึกประจำ�วันโดยย้อน
คิดถึงคุณค่า หรือความสำ�คัญของเพื่อน และเขียนถึงสิ่งที่
อยากขอบคุณเพื่อนทุกๆ คืนก่อนนอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์
		 2.4 กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมความกตัญญูต่อ
คนไข้ ดำ�เนินการในสัปดาห์ที่ 5 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความรู้สึก
ขอบคุณต่อผู้ป่วย โดยให้กลุ่มตัวอย่างช่วยกันแสดงความ
คิดเห็นถึงความจำ�เป็นของการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในสังคม โดยย้อนคิดถึง
คุณค่า หรือความสำ�คัญของผูป้ ว่ ย และเขียนบันทึกประจำ�วัน
ถึงสิ่งที่อยากขอบคุณผู้ป่วยในทุกคืนก่อนนอน เป็นเวลา 1
สัปดาห์
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ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม22 ผู้วิจัยทำ�หน้าที่กระตุ้น
เตือน ติดตาม การเขียนบันทึกประจำ�วัน และการเข้าร่วม
กิจกรรมตามโปรแกรมผ่านระบบไลน์เป็นเวลา 5 สัปดาห์
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5 ซึ่งมีการศึกษาพบว่า
การเขียนบันทึกเรื่องราวดีๆ หรือสิ่งที่อยากขอบคุณด้วย
ประโยคสั้นๆ เป็นระยะเวลา 2-5 สัปดาห์ ติดต่อกันจะช่วย
พัฒนาความกตัญญูในบุคคลได้22,23
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล17 ดำ�เนินการใน
สัปดาห์ท่ี 6 ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่
ให้กลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนคิดการเรียนรู้ และการประเมินผล
การดูแลสุขภาพองค์รวม โดยให้กลุ่มตัวอย่างทำ�กิจกรรม
“ร้อยลูกปัด” ซึ่งผู้วิจัยกำ�หนดให้ลูกปัดแต่ละสี สะท้อนความ
หมายของการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ เช่น สีม่วง หมายถึง
ความรัก (การมีความผูกพัน ความสัมพันธ์ สะท้อนถึงสุขภาพ
จิตวิญญาณ) สีน้ำ�ตาล หมายถึง การงาน-อาชีพ (ความมั่นคง
ในชีวิต การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทางสังคมสะท้อนถึง
สุขภาพทางจิตสังคม) สีส้ม หมายถึง การเรียน (การมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง การให้ความสำ�คัญกับอนาคต
สัปดาห์ที่ 1

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นเตรียมความพร้อม

สัปดาห์ที่ 2-5

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นด�ำเนินการ

ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม
ผู ้ วิ จั ย ท�ำหน้ า ที่ ก ระตุ ้ น เตื อ น
การเขี ย นบั น ทึ ก ประจ�ำวั น และ
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในทุ ก
สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 6

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นประเมินผล

สะท้อนถึงสุขภาพทางจิตสังคม-จิตวิญญาณ) สีเขียว หมายถึง
สุขภาพ (การดูแลสุขภาพกาย เช่น การออกกำ�ลังกาย
การรับประทานยา การรับประทานอาหาร สะท้อนถึงสุขภาพ
กาย) สีเหลือง หมายถึง การช่วยเหลือ (การมีจิตสาธารณะ
การมีน้ำ�ใจช่วยเหลือผู้อื่น สะท้อนถึงสุขภาพจิตวิญญาณ)
สีขาว หมายถึง ความจริงใจ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกร้อย
ลูกปัดตามสีที่ต้องการ เริ่มตั้งแต่สีที่คิดว่าสำ�คัญประการแรก
และให้สะท้อนคิดการเรียนรู้โดยใช้คำ�ถาม 1) นักศึกษาเลือก
ลูกปัดสีใดเป็นอันดับแรก เพราะอะไร 2) นักศึกษาเรียง
ลำ�ดับลูกปัดแต่ละสีอย่างไร เพราะอะไร 3) นักศึกษาคิดว่า
สีลูกปัดที่นำ�มาให้ในวันนี้เพียงพอที่ทำ�ให้ชีวิตมีความสุขและ
ประสบความสำ�เร็จหรือไม่ เพราะอะไร และ 4) นักศึกษา
คิดว่า หากจะให้เพิม่ ลูกปัดสีอน่ื ๆ อยากให้เพิม่ สีใดและสี นัน้
หมายถึงอะไร อะไรทีค่ ดิ ว่าจะทำ�ให้ชวี ติ ของนักศึกษามีความสุข
และประสบความสำ�เร็จ นักศึกษาคิดว่า ลูกปัดสีอะไรบ้างที่
จำ�เป็นจะต้องมีเพื่อการมีชีวิตที่มีความสุข โดยสามารถ
สรุปแผนการดำ�เนินกิจกรรม ได้ดังนี้

กิจกรรม การท�ำความรู้จักและสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน

กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู 4 ประการ
1) ความกตัญญูต่อตนเอง การรับรู้คุณค่าของตนเอง
ผ่านการวาดรูป
2) ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ การแสดง
ความรู้สึกขอบคุณผู้มีพระคุณผ่านการเขียน
“จดหมายถึงคนที่ฉันรัก”
3) ความกตัญญูต่อเพื่อน การแสดงความรู้สึก
ขอบคุณเพื่อนผ่านการเล่าเรื่องราวความประทับ
ใจเกี่ยวกับ “เพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน”
4) ความกตัญญูต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การแสดง
ความรู้สึกขอบคุณต่อผู้ป่วย ผ่านการบอกเล่า
“สิ่งที่ผู้ป่วยให้ฉัน”
5) มอบหมายให้กลุ่มตัวอย่างเขียนบันทึกประจ�ำวัน
ถึงเรื่องที่รู้สึกขอบคุณในทุกคืนก่อนนอน

กิจกรรม สะท้อนคิดการเรียนรูผ้ า่ นการ “ร้อยลูกปัด”

ภาพ 1 โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล
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การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล

2) ระยะตรวจสอบคุณสมบัติของโปรแกรม มี
รายละเอียดดังนี้
		 2.1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูส�ำ หรับนักศึกษาพยาบาล พบว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านเห็นด้วยกับความสอดคล้องของ
กิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมความกตัญญู และกรอบแนวคิด
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูท้ รงคุณวุฒิ 1 ใน 3 ท่านได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า
ควรปรับเปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการทำ�กิจกรรมในบางขั้นตอน
ให้เข้ากับช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น
		
2.2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมความ
กตัญญูส�ำ หรับนักศึกษาพยาบาล โดยได้ทดลองใช้ในนักศึกษา
พยาบาลเพศหญิง 7 คน และเพศชาย 3 คน พบว่า นักศึกษา
พยาบาลทุกคนเห็นว่าโปรแกรมการส่งเสริมความกตัญญูมี
ความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ โดยในด้านที่ 1 ความเหมาะสม
ของขัน้ ตอนในแต่ละกิจกรรม นักศึกษามีความเห็นว่าขัน้ ตอน
ในโปรแกรมมีความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ในระดับมาก
ที่สุด (Mode = 5) ด้านที่ 2 การใช้สมุดบันทึกประจำ�วัน
นักศึกษามีความเห็นว่า แบบบันทึกประจำ�วันสามารถบันทึก
ได้จริง และรูปแบบการบันทึกน่าสนใจและจูงใจให้ปฏิบัติ
มีความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ในระดับมากทีส่ ดุ (Mode = 5)
และด้านที่ 3 สือ่ วิดโี อและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ นักศึกษามีความเห็นว่า
สื่อที่นำ�มาใช้ในโปรแกรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในแต่ละกิจกรรม และสอดคล้องกับการสร้างเสริมคุณธรรม
ด้านวิชาชีพ มีความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ในระดับมากทีส่ ดุ
(Mode = 5) อย่างไรก็ตาม นักศึกษาได้เสนอแนะให้ปรับ
สือ่ วิดโี อทีใ่ ช้ในกิจกรรมที่ 5 เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมกับบริบท
ของนักศึกษาพยาบาลมากขึ้น
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาโปรแกรมส่ ง เสริ ม ความ
กตัญญูส�ำ หรับนักศึกษาพยาบาล สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. องค์ประกอบของโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญู
สำ�หรับนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย แนวทางในการใช้
โปรแกรม และสมุดบันทึกประจำ�วัน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
จากการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
เกี่ยวกับความกตัญญูและสุขภาวะองค์รวมโดยคัดเลือกและ
แบ่ ง ระดั บ การประเมิ น คุ ณ ค่ า ของหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่
เกี่ยวข้อง ทำ�ให้ได้โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูที่มีความ
เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับการนำ�ไปใช้ในกลุ่มนักศึกษา
พยาบาล ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูทั้ง 4 ประการ
ได้แก่ 1) ความกตัญญูต่อตนเอง การรับรู้คุณค่าของตนเอง
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ผ่านการวาดรูป เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้มองเห็น
ความมีคณ
ุ ค่าของตนเอง และทบทวนว่าจะแสดงความขอบคุณ
หรือกตัญญูต่อตนเองได้อย่างไร 2) ความกตัญญูตอ่ พ่อแม่
ครู อาจารย์ ผูม้ พี ระคุณ การแสดงความรูส้ กึ ขอบคุณผู้มี
พระคุณผ่านการเขียน “จดหมายถึงคนทีฉ่ นั รัก” เป็นกิจกรรม
ที่ช่ว ยให้ นัก ศึ ก ษาได้ ร ะลึ ก ถึ ง ความรั ก ความปรารถดี ข อง
พ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และแสดงออกถึงความรู้สึก
ขอบคุณ ความรู้สึกรู้คุณ ผ่านการเขียนจดหมาย 3) ความ
กตัญญูต่อเพื่อน การแสดงความรู้สึกขอบคุณเพื่อนผ่าน
การเล่าเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับ “เพื่อนที่ดีที่สุดของ
ฉัน” เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้ทบทวนและระลึกถึง
เรือ่ งราวดีๆ หรือสิง่ ดีๆ ทีเ่ พือ่ นเคยทำ�ให้และรูส้ กึ ประทับใจ
และ 4) ความกตัญญูต่อคนไข้ การแสดงความรู้สึกขอบคุณ
ต่อผู้ป่วยผ่านการบอกเล่า “สิ่งที่ผู้ป่วยให้ฉัน” เป็นกิจกรรม
ที่ให้กลุ่มตัวอย่างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแล
ผูป้ ่วย สะท้อนสิง่ ทีป่ ระทับใจจากการดูแลผูป้ ่วย บอกเล่าแสดง
ความคิดเห็นถึงความจำ�เป็นของการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
และร่วมค้นหาวิธีการตอบแทนผู้ป่วยอย่างสร้างสรรค์ และ
การเขียนบันทึกประจำ�วันทุกวันก่อนนอน ช่วยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นคุณค่าในตัวเอง เห็นคุณค่าของบุคคล สังคม
สิง่ แวดล้อม และสิง่ ต่างๆ รอบตัว เกิดความเข้าใจผูอ้ น่ื มากขึน้
รู้สึกมีความสุขได้ง่ายขึ้น มองโลกในแง่ดีขึ้น และเริ่มใส่ใจ
ตนเอง คนรอบข้าง รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ ครูอาจารย์
เพื่อน หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่นักศึกษาได้มีโอกาสให้การดูแล
สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับความกตัญญูที่พบว่า วิธีการ
ที่จะช่วยส่งเสริมความกตัญญู คือการใช้แนวทางการคิด
เชิงบวกในเหตุการณ์ที่พบเจอในชีวิตในแต่ละวัน โดยการทำ�
บันทึกสั้นๆ 5 ประโยค หรือ 5 เรื่องราว ในเรื่องที่รู้สึกดี รู้สึก
พอใจ หรือรู้สึกอยากที่จะขอบคุณ เป็นเวลา 2-5 สัปดาห์
ซึง่ การเขียนบันทึกเหตุการณ์ดๆี หรือสิง่ ทีร่ สู้ กึ อยากจะขอบคุณ
ในแต่ละวันนี้เอง จะเป็นกระบวนการสำ�คัญที่ช่วยให้บุคคล
ได้คิดทบทวน เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และ
บุคคลรอบข้าง และช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีความกตัญญูรู้คุณ
เพิ่มขึ้น ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเมตตากรุณาระหว่างบุคคล
และส่งเสริมให้เกิดการรูจ้ กั การตอบแทนบุญคุณตามมา10,29-30
2. การประเมินความเป็นไปได้ในการนำ�โปรแกรม
ส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาลไปใช้ จำ�นวน
10 ราย พบว่า นักศึกษาพยาบาลทุกคนเห็นว่าโปรแกรม
การส่ ง เสริ ม ความกตั ญ ญู มี ค วามเป็ นไปได้ ใ นการนำ �ไปใช้
ทัง้ ในด้านของขัน้ ตอนในแต่ละกิจกรรม สมุดบันทึกประจำ�วัน
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(daily diary) และสื่อวิดีโอและอุปกรณ์ที่ใช้ เนื่องจาก
รูปแบบของกิจกรรมมีความสอดคล้องกับระยะพัฒนาการ
ความเหมาะสมของช่วงวัย และความสนใจของนักศึกษา
ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรมเหมาะสม ขั้นตอนในการทำ�
กิจกรรมไม่ซบั ซ้อน สมุดบันทึกประจำ�วันทีน่ กั ศึกษาใช้บนั ทึก
ได้จริง รูปแบบการบันทึกน่าสนใจ จูงใจให้นักศึกษาปฏิบัติ
และช่วยพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ เนื่องจากจะต้องทำ�การ
บันทึกในทุกวัน อีกทั้งสื่อเพลง วิดีโอ และอุปกรณ์ที่ใช้ก็
ดึงดูดความสนใจ และมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละ
กิจกรรม มีเพียงสื่อวิดีโอในกิจกรรมที่ 5 ที่นักศึกษาขอให้
ปรับเปลี่ยน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษา
พยาบาลเพิ่มขึ้น เนื่องจากสื่อเดิม วิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรม
การวิ่ ง การกุ ศ ลระดั บ ประเทศเพื่ อ ระดมทุ น ซื้ อ อุ ป กรณ์
ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง
นักศึกษาเห็นว่า ควรเปลีย่ นมาใช้สอ่ื วิดโี อทีเ่ กีย่ วกับพยาบาล
ที่ดูแลผู้ป่วยจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า ผู้วิจัยจึงได้
ปรั บ เปลี่ ย นสื่ อในกิ จ กรรมดั ง กล่ า วตามข้ อ เสนอแนะของ
นักศึกษา
นอกจากนี้โปรแกรมส่งเสริมความกตัญญู ยังเป็น
โปรแกรมที่ช่วยฝึกให้นักศึกษาได้ทบทวนตัวเอง ระลึกถึงสิ่ง
ดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในแต่ละวัน และช่วยฝึกให้นักศึกษา
ได้มองเห็นข้อดี หรือสิ่งดีๆ ที่อยู่รอบตัว มีความสุขเพิ่มขึ้น
มีความพึงพอใจในการยอมรับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจำ�วันมากขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมของโปรแกรมส่งเสริม
ความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาลยังไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระยะเวลาในเรียน และการฝึกปฏิบัติงาน เนื่องจากใน
การทำ�กิจกรรมและการเขียนบันทึกประจำ�วันจะจัดในเวลา
ที่นักศึกษาไม่มีคาบเรียน และจะมีการนัดหมายวันเวลาที่
แน่นอนกันไว้ล่วงหน้า และจากกิจกรรมในโปรแกรม เช่น
กิ จ กรรมการแสดงความรู้ สึ ก ขอบคุ ณ ผู้ มี พ ระคุ ณ ผ่ า นการ
เขียน “จดหมายถึงคนทีฉ่ นั รัก” เป็นกิจกรรมทีน่ กั ศึกษารูส้ กึ
ประทับใจ เนื่องจากนักศึกษาหลายคนรู้สึกอายที่จะพูด
ความรู้สึก หรือพูดขอบคุณพ่อ แม่ หรือผู้มีพระคุณ ซึ่ง
การเขียนจดหมายก็ช่วยให้นักศึกษากล้าที่จะบอกความรู้สึก
ของตัวเองได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษากับครอบครัว
ได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกัน จนมีนักศึกษาบางรายเรียก
กิจกรรมนี้ว่า “จดหมายเปลี่ยนชีวิต”

ข้อจำ�กัดของการศึกษา
1. โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับนักศึกษา
พยาบาลเป็นหลัก หากต้องการนำ�ไปใช้กบั นักศึกษากลุม่ อืน่ ๆ
อาจจะต้องมีการปรับสื่อหรือปรับกิจกรรมบางกิจกรรม เพื่อ
ให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
2. การศึกษาครั้งนี้ ทำ�การศึกษาเฉพาะในกลุ่ม
นักศึกษาพยาบาลของภาคใต้ ข้อมูลที่ได้จึงอาจไม่ครอบคลุม
ถึงนักศึกษาพยาบาลทั้งประเทศ ดังนั้นหากนำ�ผลการวิจัย
ไปใช้ควรคำ�นึงถึงความแตกต่างของบริบททางสังคมและวิถชี วี ติ
สรุป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม
ความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล ออกแบบโดยใช้
องค์ความรูจ้ ากการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์
เกี่ ย วกั บ ความกตั ญ ญู แ ละสุ ข ภาวะองค์ ร วมโดยคั ด เลื อ ก
และแบ่งระดับการประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม แบ่งออกเป็น 2
ระยะ คือ การพัฒนาโปรแกรม และการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของโปรแกรม ผลการวิจัย พบว่า โปรแกรมที่พัฒนามี 2
องค์ประกอบ คือ 1) คู่มือการดำ�เนินกิจกรรม และ 2) สมุด
บันทึกประจำ�วัน (diary) การดำ�เนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นดำ�เนินการ
3) ขั้นติดตาม และ 4) ขั้นประเมินผล นอกจากนั้น
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของโปรแกรมโดยการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา พบว่าโปรแกรมมีความถูกต้อง เหมาะสม
สามารถนำ�ไปใช้ได้ การนำ�โปรแกรมไปทดลองใช้กบั นักศึกษา
พยาบาล พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ และคิดว่าเป็น
ประโยชน์ โปรแกรมสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง ผลการศึกษา
ในครั้ ง นี้ จ ะสามารถนำ � มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการช่ ว ยให้
นักศึกษาพยาบาลได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อเตรียม
พร้อมเป็นพยาบาลทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ มีความกตัญญู มีภมู คิ มุ้ กัน
ในตนเอง สามารถเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ส่งผลให้
เกิดความสุขและความสมดุลในชีวิตต่อไป
ข้อเสนอแนะและการนำ�ไปใช้
ควรนำ �โปรแกรมไปทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลกับจำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ากขึน้ และมีการออกแบบ
การวิจัยเชิงทดลอง
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การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความกตัญญูสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล
การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
นักวิจัยทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการทำ�วิจัย ตั้งแต่
การเขียนโครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และการเขียนบทความการวิจัย
รวมถึงการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
งานวิ จั ย นี้ ไ ม่ มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นกั บ หน่ ว ยงานหรื อ
องค์กรใด
แหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำ�ปีงบประมาณ
2562
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาโปรแกรม ขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจัย และท้ายที่สุด
ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำ�วิจัยครั้งนี้
เป็นอย่างดี
เอกสารอ้างอิง
1. Arpanantikul M, Pratoomwan A. Clinical learning experiences
of second-year Thai nursing students: A phenomenological
study. Pacific Rim Int J Nurs Res. 2017; 21(2): 121-34.
2. Ruangpermpoon K, Rongmuang S, Nintachan P.
Characteristics of social adjustment in nursing students.
Rama Nurs J. 2011; 17(3): 478-92. Thai.
3. Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. Minutes
of the meeting of the working group to strengthen students’
mental strength. Songkhla: Faculty of Nursing, Prince of
Songkla University; 2018.
4. Saito AS, Voraharn W, Senarak W. Happiness of
undergraduate nursing students. Journal of Nursing Science
and Health. 2011; 34(2): 70-9. Thai.
5. Thaweekoon T, Nintachan P, Sangon S. Factors predicting
stress in Graduate Nursing Students. NJPH. 2013; 22(3):
1-11. Thai.
6. Phothidara Y. Nursing education management: For student
generation Y. Journal of Nursing Science and Health. 2011;
34(2): 61-9. Thai.
7. Emmons RA, Stern R. Gratitude as a psychotherapeutic
intervention. J Clin Psychol. 2013; 69(8): 846-55.
doi: 10.1002/jclp.22020.

22

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Balthip Q, Purnell JM. Pursuing meaning and purpose in
life among Thai adolescents living with HIV: A grounded
theory study. J Assoc Nurses AIDS Care. 2014; 4(25): e2738. doi: 10.1016/j.jana.2014.03.004.
Balthip K, Petchruschatachart U, Piriyakoontorn S, et al.
Purpose in life among Thai junior high school adolescents.
Songklanagarind J Nurs. 2017; 37(Suppl): 89-97. Thai.
Waters L. Predicting job satisfaction: Contributions of
individual gratitude and institutionalized gratitude.
Psychology. 2012; 3(12A): 1174-6. doi: 10.4236/psych.
2012.312A173.
Emmons RA. Queen of the virtues? Gratitude as human
strength. Reflective practice: Formation and supervision in
ministry; 2012.
Froh JJ, Emmons RA, Card NA, et al. Gratitude and the
reduced costs of materialism in adolescents. J Happiness
Stud. 2011; 12(2): 289-302. doi: 10.1007/s10902-010-9195-9.
Zhang MX, Mou NL, Tong KK, et al. Investigation of the
effects of purpose in life, grit, gratitude, and school
belonging on mental distress among Chinese emerging
adults. Int J Environ Res Public Health. 2018; 15(10):
2147. doi: 10.3390/ijerph15102147.
Lin CC. The relationships among gratitude, self-esteem,
depression, and suicidal ideation among undergraduate
students. Scand J Psychol. 2015; 56(6): 700-7. doi: https://
doi.org/10.1111/sjop.12252.
Chen LH, Chen MY, Tsai YM. Does gratitude always
work? Ambivalence over emotional expression inhibits the
beneficial effect of gratitude on well-being. IJP. 2012;
47(5): 381-92.
Balthip Q, Chandrema S. Process of Establishing Purpose of
Life of Thai Teenagers living with HIV. Songklanagarind J
Nurs. 2013; 33(3): 1-16. Thai.
Balthip K, Petchruschatachart U, Piriyakoontorn S, et al.
Application of purpose in life and self-sufficient economic
philosophy in enhancing the holistic health promotion of
Thai adolescents. Songklanagarind J Nurs. 2016; 36(3):
111-28. Thai.
Balthip K, Petchruschatachart U, Piriyakoontorn S,
et al. Application of the purpose in life model for enhancing
holistic health promotion of Thai adolescents living with
HIV. Songklanagarind J Nurs. 2018; 38(4): 49-67. Thai.
Balthip K, McSherry W, Petchruschatachart U, et al.
Enhancing life purpose amongst Thai adolescents.
J Moral Educ. 2017; 46(3): 295-307. doi: 10.1080/
03057240.2017.1347089.

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 หน้า 13-23

Pasri P, et al.

The Development of Gratitude-Promoting Program for Nursing Students

20. Lomas T, Froh JJ, Emmons RA, et al. Gratitude interventions.
The Wiley Blackwell handbook of positive psychological
interventions; 2014.
21. The Joanna Briggs Institute Levels of Evidence and
Grades of Recommendation Working Party. JBI Grades of
Recommendation [Internet]. 2014 [cited 2019 Jun 18].
Available from: https://joannabriggs.org/sites/default/files/
2019-05/JBI-grades-ofrecommendation_2014.pdf
22. Noor NM, Rahman ND, Zahari MI. Gratitude, gratitude
intervention and well-being in Malaysia. TJBS. 2018; 13(2):
1-8.
23. Kreitzer MJ, Telke S, Hanson L, et al. Outcomes of a gratitude
practice in an online community of caring. J Altern
Complement Med. 2019; 25(4): 385-91. doi: 10.1089/acm.
2018.0460.
24. Polit DF, Beck CT. Nursing Research: Principle and
methods. 7 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins; 2004.
25. Leawarin U. Research and development of the gratitude
training module enhancing the gratitude, responsibility and
learning outcomes of the Suan Sunandha Rajabhat university
students. Research and Development Journal Suan Sunandha
Rajabhat University. 2012; 4: 1-16. Thai.

26. Rash JA, Matsuba MK, Prkachin KM. Gratitude and wellbeing: Who benefits the most from a gratitude intervention?.
Applied Psychology Health and Well-Being. 2011; 3(3):
350-69. doi: 10.1111/j.1758-0854.2011.01058.x.
27. Khanna P, Singh K. Effect of gratitude educational
intervention on well-being indicators among North Indian
adolescents. Contemp School Psychol. 2016; 20(4): 305-14.
doi: 10.1007/s40688-016-0087-9.
28. O’Connell BH, O’Shea D, Gallagher S. Examining
psychosocial pathways underlying gratitude interventions: A
randomized controlled trial. J Happiness Stud. 2018; 19(8):
2421-44. doi: http://doi.org/10.1007/s10902-017-9931-5.
29. O’Leary K, Dockray S. The effects of two novel gratitude
and mindfulness interventions on well-being. J Altern
Complement Med. 2015; 21(4): 243-5. doi: 10.1089/acm.
2014.0119.
30. Schache KR, Hofman PL, Serlachius AS. A pilot randomized
controlled trial of a gratitude intervention for adolescents
with Type 1 diabetes. Diabet Med. 2020; 37(8): 1352-6.
31. Al-Seheel AY, Noor NM. Effects of an Islamic-based
gratitude strategy on Muslim students’ level of happiness.
Mental Health, Religion & Culture. 2016; 19(7): 686-703.
doi: 10.1080/13674676.2016.1229287.

Songklanagarind Journal of Nursing, Volume 41 No. 3 July - September 2021: 13-23

23

