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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 95 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย 1) คูม่ อื ผูส้ อน 2) แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์
ในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล 3) แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการสอนรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการ
เรียนรู้  2) การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 3) สะท้อนความคิด 4) การสร้างความรู้ และ 5) การประเมินผล (Evaluation: E) ผลจากการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบดังกล่าวท�ำให้นักศึกษาพยาบาลร้อยละ 47.40 มีทักษะการคิดวิเคราะห์มากกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนตามการก�ำหนดน�้ำหนักทักษะการคิดวิเคราะห์ ของรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
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Abstract

The research study aimed to 1) develop the teaching model of principles and techniques in nursing;
2) develop analytical skills of nursing students Boromarajonani College of Nursing Suratthani. The sample in
this research was 95 academic year 2 nursing students. The instruments consisted of 1) instructor’s manual 2)
Analytical thinking test of Principles and Techniques in Nursing 3) assessment form for Teaching and Learning
Efficiency of Principles and Techniques in Nursing. The data were collected by analytical thinking skills test with
descriptive statistics.
The study revealed the following results: 1) the model of principles and techniques in nursing
to develop analytical skills of nursing students Boromarajonani College of Nursing Suratthani consists of
5 steps which are 1) preparation for learning 2) learning and practice 3) reflection 4) knowledge creation and
5) assessment (Evaluation: E) The result from the teaching and learning according to the said format makes
47.40% of nursing students have analytical skills of courses, principles and techniques in nursing more than
60% of the scores according to weight determination.
Keyword: Teaching Model, Analytical Thinking Skills, Nursing Students

บทนำ�

การจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา        
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มีสาระส�ำคัญ หมวด 4 มาตราที่ 22 ก�ำหนด
ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตราที่ 24 ผู้สอนจะต้องจัด
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและ
ความแตกต่างของผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้ท�ำได้ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มความ
สามารถ ผู้เรียนได้มีการค้นคว้า ทดลองปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  และ
ตามมาตรา 28 ที่บัญญัติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษาโดยเฉพาะผู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและ
เข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิตและผู้เรียนส�ำคัญที่สุด ดังนั้นผู้สอนจึงต้องจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการทั้งด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ให้ได้      
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
การประยุกต์ความรูไ้ ปใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาจากประสบการณ์จริง  
จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้แนวทางการจัดการเรียนที่คาดว่าจะ
เอือ้ ประโยชน์ให้เกิดกับผูเ้ รียนสูงสุด คือ การจัดการเรียนรูท้ เี่ น้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ  ซึ่งเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้จะ

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เพื่อเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ เก่ง ดีและมีความสุข
การจั ด การศึ ก ษาพยาบาลเป็ น การจั ด การเรี ย น          
การสอนแบบบูรณาการจากสิ่งที่คุ้นเคยไปเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย
จากสิ่ ง ที่ ง ่ า ยไปสู ่ สิ่ ง ที่ ย าก จากหลั ก การไปสู ่ ร ายละเอี ย ด            
(Deduction) และจากรายละเอียดไปสู่ข้อสรุป เป็นกระบวน
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูเ้ รียน ผูส้ อนและผูใ้ ช้บริการบนพืน้ ฐาน
ความเอื้ออาทรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จาก
สภาพจริงด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนคือจากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้นค้นคว้าหลักการ
มากกว่าวิธกี ารถ่ายทอดเนือ้ หา โดยการจัดการเรียนรูท้ มี่ งุ่ พัฒนา
ทักษะการคิด ซึง่ ทักษะการคิดจะต้องได้รบั การสอนและฝึกอย่าง
ต่อเนือ่ ง ความสามารถในการคิดจึงมีความส�ำคัญต่อสมรรถภาพ
การเรียนรู้ ปัจจุบนั ในการจัดการศึกษาเกีย่ วกับทักษะการคิดใน
การศึกษา (Thinking Skills in Education) มีเป้าหมายส�ำคัญ
ของการศึกษาสมัยใหม่คอื การช่วยให้ผเู้ รียนเรียนรูก้ ารคิดอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีทกั ษะการคิดและการแก้ปญ
ั หา ได้แก่ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์และด้านการ
วิเคราะห์ปญ
ั หา1 ซึง่ หมายรวมถึงการคิดวิเคราะห์ และเชือ่ มโยง
สูท่ กั ษะการแก้ปญ
ั หา2 มีงานวิจยั มากมายทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับทักษะ
การคิดและวิธีการสอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เช่น         
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วิธีการสอนหรือการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem
solving method) การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
(Problem Based Method) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(Inquiry Based Method) การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน                    
(Projected Based Learning) การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ (Constructivist Learning Theory)          
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning)
เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิธีเหล่านี้มีวัตถุประสงค์      
ที่ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นมี
ศักยภาพทั้งด้านความรู้และการคิด3 สอดคล้องกับการศึกษา
วิจยั เพือ่ พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนตามทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เพือ่ ส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งพบว่า รูปแบบการเรียน
การสอน ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ สามารถพัฒนาความ
สามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล อีกทั้งยังพัฒนา
ความสามารถด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า
และการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาลได้ด้วย จากสภาพการ
จั ด การเรี ย นการสอนและความส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาทั ก ษะ          
การคิดขัน้ สูงของผูเ้ รียน พบว่า ภายหลังพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการเพื่อส่งเสริมความสามารถ         
ด้านการวิเคราะห์นักศึกษามีคะแนนสอบด้านการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ร้อยละ 88.984 นอกจากนี้         
การจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนหรือรูปแบบร่วมกับ
การสนับสนุนผู้เรียนเป็นสิ่งส�ำคัญแง่มุมของการศึกษาเชื่อว่า        
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ ตามรูปแบบการคิดที่ผ่านการ
ออกแบบการเรียนรูแ้ ละการสอนตามความชอบและความสนใจ
ของผู้เรียนเองไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการสอนด้วยวิธีการ
สะท้อนคิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การก�ำหนดรูป
แบบการสอนกลยุทธ์และแนวทางที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้จะต้อง
เหมาะสมที่จะตอบสนองความหลากหลายและความต้องการ
การเรียนรู้ของผู้เรียน5
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เป็นการดูแลและการช่วยเหลือบุคคลกลุ่มบุคคล ครอบครัว        
และชุมชนโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล ทั้งนี้            
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะต้องส�ำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรอง
คุ ณ ภาพจากสภาการพยาบาลซึ่ ง เป็ น องค์ ก รวิ ช าชี พ และ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาเป็นพยาบาล
วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และสามารถให้ ก ารดู แ ล
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ผู ้ รั บ บริ ก ารได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพค� ำ นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย เป็ น         
หลั ก ส� ำ คั ญ รวมทั้ ง ต้ อ งประกอบวิ ช าชี พ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ส� ำ หรั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
พยาบาลนั้นจะด�ำเนินการโดยสภาการพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กร
นิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540
สภาการพยาบาลได้ อ อกข้ อ บั ง คั บ สภาการพยาบาลว่ า
ด้ ว ยการรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ โดยการให้การรับรองสถาบันการศึกษาให้มี         
การด� ำ เนิ น การจั ด การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานของสภา          
การพยาบาล ซึ่งรวมถึงการประเมินความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้ น หนึ่ ง ด้ ว ย ซึ่ ง ถื อ เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะสถาบั น           
การศึกษา ในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีคุณภาพสามารถผ่านการสอบของสภาการพยาบาลดังนั้น
ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
ทุ ก คนต้ อ งสอบเพื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ การที่บัณฑิตพยาบาล
ของแต่ละสถาบันการศึกษาสอบผ่านทั้ง 8 รายวิชาในการสอบ
ครัง้ แรกนี้ ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย พบว่าการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้อง          
ผลการสอบขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ                   
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากผลการประเมินบัณฑิต
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
สุ ร าษฎร์ ธ านี พบว่ า ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  ซึ่งมีค่าต�่ำกว่าข้ออื่นๆ6
ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนทฤษฎีการสร้างความรู้ในรายวิชาหลักการและเทคนิค
การพยาบาล ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานทางการพยาบาล เพื่อที่จะ
ให้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ
และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐาน      
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพในการให้บริการการพยาบาลได้
และยั ง ส่ ง ผลให้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน
ของสถาบันต่อไป

คำ�ถามการวิจัย

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความ
รู้ต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปี

The Development of Teaching Model Based on Knowledge Creation Theory of Principles
and Techniques in Nursing to Develop the Analytical Thinking Skills
of Nursing Students Boromarajonani College of Nursing Suratthani

การศึกษา 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

      เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี           
การสร้ า งความรู ้ ต ่ อ ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลชั้ น ปี ที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 วิ ท ยาลั ย พยาบาล            
บรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

กรอบแนวคิดการวิจัย

งานวิจัยนี้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมาจาก
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ที่เชื่อว่า         
การเรี ย นรู ้ เ ป็ น กระบวนการสร้ า งมากกว่ า การรั บ ความรู ้              
เป้าหมายของการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความ
พยายามในการถ่ า ยทอดความรู ้ ซึ่ ง จะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ            
การสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล และ             
สิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วามส� ำ คั ญ ในการสร้ า งความหมายตาม
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ความเป็ น จริ ง ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ วิ เ คราะห์ ก ระบวนการ
สร้างองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง ที่ไม่ใช่มาจาก      
การบอกหรือการสอนจากผู้สอนเท่านั้น มีการเน้นเกี่ยวกับ         
การสอนทักษะเฉพาะน้อยลง ในทางตรงข้ามจะเพิ่มการเน้น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในบริบทที่มีความหมายเพื่อตอบ     
สนองกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยมี ก ารจั ด
กระบวนการเรียน 5 ขั้นตอน 1) ขั้นการเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการเรียนรู้ (Preparation: P) 2) ขั้นการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติ (Action: A) 3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection: R)        
4) ขั้นการสร้างความรู้ (Construction: C) 5) ขั้นประเมินผล
(Evaluation: E) ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการดัง
กล่าวจะมีผลท�ำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ทผี่ สู้ อนก�ำหนดและพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ซงึ่ จะเป็นรากของการคิดในมิตอิ นื่ ๆ จะช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความเป็นจริงและเพื่อน�ำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1) ขั้นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเรียนรู้ (Preparation: P)
2) ขั้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Action: A)
3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection: R)
4) ขั้นการสร้างความรู้ (Construction: C)
5) ขั้นประเมินผล (Evaluation: E)

ทักษะการคิดวิเคราะห์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and
Development)  มีวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
พยาบาลโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี       
การสร้างความรู้ในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล         
มีรายละเอียด ดังนี้
1) การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ ผู ้ ส อน    
ด�ำเนินการดังนี้

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key person)  คือ ผู้สอนรายวิชา
หลักการและเทคนิคการพยาบาลจ�ำนวน  8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบ
สนทนากลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจาก          
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน ในประเด็น ผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 สภาพปัญหาที่พบเกี่ยวกับการเรียน
การสอนรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล  และแนวทาง
การพัฒนาจากสภาพปัญหาที่พบเพื่อน�ำมาพัฒนาการเรียน       
การสอนในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล มีการ
ตรวจสอบประเด็นค�ำถามค�ำถามเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์       
การวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน จากนั้นน�ำไปทดลองใช้
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การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

เพื่อดูความเข้าใจที่ตรงกันของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน�ำไปใช้
ส�ำหรับการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
(Focus group) ผูส้ อนรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
จ�ำนวน 8 คน
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา          
(Content analysis) เพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่พบ แนวทาง       
การพัฒนา โดยแยกเป็นรายประเด็น
2) วิเคราะห์เอกสาร (Document analysis)
        วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2559 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี            
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู        ้
การคิดและการคิดวิเคราะห์ จากนั้นมีการบันทึกในแบบบันทึก
เอกสาร  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบ
บันทึกข้อมูลตามสภาพที่พบ ในประเด็น 1) เนื้อหารายวิชา            
หลักการและเทคนิคการพยาบาล   2) งานวิจัยที่พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และ 3) ทฤษฎีการสร้างความรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีบันทึกตามแบบ
บันทึกข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา           
(Content analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)              
มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบร่างรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรูใ้ นรายวิชาหลักการและเทคนิค
การพยาบาล มี 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้ น การเตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ การเรี ย นรู ้
(Preparation: P) ผู้สอนมีการเตรียมก่อนการเรียนในรายวิชา
หลักการและเทคนิคการพยาบาล โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียน วิธีการเรียน เนื้อหาที่จะต้องเรียน
การวัดและการประเมินผล จากนั้นผู้สอนมีการด�ำเนินการจัด
เตรียมสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ งั้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2) ขั้ น การเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ (Action: A)         
ด�ำเนินการออกแบบโดยให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากวิธีการต่าง ๆ จากโจทย์ปัญหาที่ก�ำหนดให้ โดยผู้เรียน
สามารถเรียนรูไ้ ด้จากแหล่งต่าง ๆ  เช่น จากเทคโนโลยี  วีดทิ ศั น์
ต� ำ รา เอกสารต่ า ง ๆ ที่ ผู ้ ส อนจั ด เตรี ย มไว้ โ ดยมี อ าจารย์             
ประจ�ำกลุ่ม มีการฝึกปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์         
ที่ก�ำหนดให้
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3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection: R) เป็นการที่
ผูเ้ รียนได้คดิ พิจารณาประสบการณ์จากการเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิ
ผ่านมาอย่างรอบคอบ และตระหนักว่าจะมีการน�ำข้อบกพร่อง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองในอนาคตให้ดีขึ้นได้อย่างไร
4) ขั้นการสร้างความรู้ (Construction: C) เป็นขั้น
ตอนของการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในขั้นตอน         
ต่าง ๆ โดยอาจจะสรุปในรูปแบบของการจดบันทึก หรือการจัด
ท�ำแบบแผนผังความคิด (mild map)                          
จากนั้ น พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน         
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในรายวิชาหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล น�ำรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการสอน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 10 ข้อ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ประชากร
ที่ ศึ ก ษาคื อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ชั้ น ปี ที่ 2
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุราษฎร์ธานี ในปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 95 คน กลุม่ ตัวอย่าง
คือประชากรที่ศึกษา  

เครื่องมือในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ

การวิจัยนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง  เป็นคูม่ อื การจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย
แผนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  และเอกสารการสอน
มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 แผนการสอน ในแต่ละหัวข้อประกอบด้วย
ชื่อหัวข้อ เวลาที่ใช้ แนวคิดส�ำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ สื่ อ และแหล่ ง การเรี ย นรู ้ การวั ด และ       
ประเมินผล และการบันทึกหลังการสอน ได้แก่ ด้านกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนและความร่วมมือ
ในการท� ำ กิ จ กรรม ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และการแก้ ไ ขปั ญ หา
ส�ำหรับเนื้อหาที่น�ำมาจัดกิจกรรมจะเป็นเนื้อหาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2559 รายวิชา หลักการและเทคนิค

The Development of Teaching Model Based on Knowledge Creation Theory of Principles
and Techniques in Nursing to Develop the Analytical Thinking Skills
of Nursing Students Boromarajonani College of Nursing Suratthani

การพยาบาลประกอบด้วยเนื้อหา 1) การประเมินภาวะสุขภาพ
2) หลักการและเทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่
กระจายเชื้ อ 3) หลั ก การและเทคนิ ค ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล            
ด้านความสุขสบาย 4) หลักการและเทคนิคการท�ำแผล พันผ้า
และการดูแลท่อระบาย 5) หลักการและเทคนิคการปฏิบัติ
การพยาบาลและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การฟิ สิ ก ส์ ท างการ
พยาบาลเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความต้ อ งการด้ า นการเคลื่ อ นไหว
6) หลักการและเทคนิคปฏิบัติการพยาบาลในการให้อาหาร          
ยา สารน�้ ำ  สารละลาย เลื อ ดและส่ ว นประกอบของเลื อ ด
7) หลั ก การและเทคนิ ค ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ สนั บ สนุ น               
การวินิจฉัย และการรักษา 8) หลักการและเทคนิคการดูแล       
ทางเดินหายใจ 9) หลักการและเทคนิคการดูแลการขับถ่าย       
และการบั น ทึ ก ปริ ม าณน�้ ำ -ออก 10) หลั ก การและเทคนิ ค           
การดูแลผูป้ ว่ ยก่อนและหลังผ่าตัด และ 11) หลักการและเทคนิค
การรับ และการจ�ำหน่ายผู้ป่วย  
1.2 คู ่ มื อ ผู ้ ส อน เป็ น เอกสารส� ำ หรั บ ผู ้ ส อน         
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการจั ด การเรี ย นการสอนตามเพื่ อ ส่ ง เสริ ม       
ความสามารถด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ประกอบด้ ว ยรายละเอี ย ดของรู ป แบบประกอบการจั ด
การเรี ย นการสอนที่ ป ระยุ ก ต์ ท ฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้
ประกอบด้ ว ย หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการเรี ย น
การสอนประกอบด้วย 1) ขั้นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การเรียนรู้ (Preparation: P) 2) ขั้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
(Action: A) 3) ขั้ น สะท้ อ นความคิ ด (Reflection: R)
4) ขั้นการสร้างความรู้ (Construction: C) และ 5) ขั้นประเมินผล
(Evaluation: E)         
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1 แบบประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ใ น
รายวิชา หลักการและเทคนิคการพยาบาลที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 คน เพื่อพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา
2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นก่อนการทดลอง
ขั้ น การเตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ การเรี ย นรู ้         
(Preparation: P)   ผู ้ วิ จั ย ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู ้                 
ขั้นตอนการเรียน วิธีการเรียนต่าง ๆ เนื้อหาที่จะต้องเรียน
จ�ำนวน 11 บทเรียน  และอธิบายวิธีการวัดและการประเมินผล
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ส�ำหรับการเตรียมผู้สอนโดยการแจกคู่มือผู้สอน อธิบายวิธีการ
เรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนของแต่ละบท รวมทั้งวิธีการวัด
และประเมินผล
ขั้นทดลอง
  
ขั้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Action: A) ผู้วิจัย           
ได้ก�ำหนดวิธีการเรียนหลากหลายวิธีจากเนื้อหา 12 บทเรียน
โดยบทเรียนแต่ละบทเรียนประกอบด้วย 1) การประเมินภาวะ
สุขภาพ 2) หลักการและเทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม         
การแพร่กระจายเชือ้ 3) หลักการและเทคนิคปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ด้ า นความสุ ข สบาย 4) หลั ก การและเทคนิ ค การท� ำ แผล
พั น ผ้ า และการดู แ ลท่ อ ระบาย 5) หลั ก การและเทคนิ ค
การปฏิบัติการพยาบาลและการประยุกต์ใช้หลักการฟิสิกส์
ทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความต้องการด้านการเคลื่อนไหว
6) หลักการและเทคนิคปฏิบัติการพยาบาลในการให้อาหาร         
ยา สารน�้ ำ  สารละลาย เลื อ ดและส่ ว นประกอบของเลื อ ด
7) หลั ก การและเทคนิ ค ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ สนั บ สนุ น           
การวินิจฉัย และการรักษา 8) หลักการและเทคนิคการดูแล          
ทางเดินหายใจ 9) หลักการและเทคนิคการดูแลการขับถ่าย      
และการบันทึกปริมาณน�้ำ-ออก 10) หลักการและเทคนิคการ
ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด และ 11) หลักการและเทคนิค
การรับ และการจ�ำหน่ายผู้ป่วย ซึ่งมีรายละเอียดในคู่มือผู้สอน
โดยในแต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยวิธีการเรียนต่าง ๆ เช่น
การชมวิดที ศั น์ การเรียนจากโจทย์ปญ
ั หา การบรรยายประกอบ
การสาธิต ผู้สอนจัดเตรียมไว้โดยมีอาจารย์ประจ�ำกลุ่ม และมี
การฝึกปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่ก�ำหนดให้
ขัน้ สะท้อนความคิด (Reflection: R) ผูว้ จิ ยั ให้ผเู้ รียน
แต่ละคนเขียนข้อคิดเห็นสะท้อนกลับจากการเรียนรู้ โดยให้
เขียนสรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูท้ กุ บทเรียน รวมทัง้ แนวทางการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของตนเองในอนาคต
ขั้นการสร้างความรู้ (Construction: C) ให้ผู้เรียน
สรุ ป องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ล ะบทในรู ป ของ
แผนผังความคิด (Mind map)                          
              ขั้นหลังการทดลอง  ให้ผู้เรียนประเมินทักษะการ
คิดวิเคราะห์ในรายวิชา หลักการและเทคนิ ค การพยาบาล         
ของนักศึกษาโดยใช้ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชา
หลักการและเทคนิคการพยาบาล จ�ำนวน 80 ข้อ   
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation: E) มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนต่อทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
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การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ความรู้ โดยการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล
มี ก ารหาคุ ณ ภาพของการประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
ของนักศึกษาพยาบาลโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน ประเมิน
ความตรงเชิงเนือ้ หา พบว่ามีคา่ ดัชนีความสอดคล้องของรายการ
ประเมินกับวัตถุประสงค์การวิจัยมากกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ  

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ได้รับเลขที่จริยธรรมที่
2018/11 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

ผลการวิจัย

1. รู ป แบบการเรี ย นการสอนต่ อ ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุราษฎร์ธานี พัฒนามาจากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) ที่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้
และการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีการสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับบริบทที่มีความหมายเพื่อตอบสนองกิจกรรม     
การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน
1) ขั้นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเรียนรู้
(Preparation: P) เป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเรียนรู้
ในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล เพือ่ ให้ผเู้ รียนทราบ
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขอบเขตการเรียนรู้ แหล่งทรัพยากรที่
สนับสนุนที่นักศึกษาพยาบาลต้องทราบ วิธีการจัดการเรียน
การสอน ขอบเขตเนือ้ หา การวัดและประเมินผล 2) ขัน้ การเรียน
รูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิ (Action: A) ซึง่ ผูส้ อนจะเป็นผูส้ ร้างสถานการณ์
การเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สร้างโจทย์ปัญหา หรือการรับ
ชมวิดีทัศน์ตามสถานการณ์ที่ก�ำหนดเพื่อกระตุ้นการคิดและ       
แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก�ำหนด 3) ขั้นสะท้อนความคิด         
(Reflection: R) เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาพยาบาลคิดถึงสิ่ง
ที่ผู้สอนได้จัดประสบการณ์ให้ โดยการตั้งค�ำถามหรือโจทย์
ปัญหาในสถานการณ์จากเนือ้ หาในแต่ละบท จากนัน้ ให้นกั ศึกษา
พยาบาลได้บันทึกเพื่อสะท้อนคิดของตนเองต่อสิ่งที่พบและ      
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลได้ ส ะท้ อ นสิ่ ง ที่ ต นเองยั ง ขาด
ประสบการณ์และต้องการประสบการณ์เพิม่ เติม 4) ขัน้ การสร้าง
ความรู้ (Construction: C) เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่จาก
ประสบการณ์ในขั้นตอนที่ผ่านมา โดยการสรุปองค์ความรู้ที่ได้
เป็นแผนผังความคิดรวบยอดในเนือ้ หาแต่ละบท 5) ขัน้ ประเมินผล
(Evaluation: E) เพื่อประเมินผลการจัดการเรียน ด้วยแบบ
ทดสอบการคิ ด วิ เ คราะห์ ใ นรายวิ ช าหลั ก การ และเทคนิ ค
การพยาบาลตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blue Print)
2. ผลของการจัดการเรียนรายวิชาหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ดังกล่าวดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของค่าคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
ผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์

จ�ำนวนนักศึกษา (คน)

ร้อยละ

45
50

42.75
47.50

น้อยกว่าร้อยละ 60
มากกว่าร้อยละ 60
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาพยาบาลร้อยละ
47.50   มีทักษะการคิดวิเคราะห์ของรายวิชาหลักการและ
เทคนิ ค การพยาบาลมากกว่ า ร้ อ ยละ 60 ของคะแนนตาม            
การก�ำหนดน�ำ้ หนักทักษะการคิดวิเคราะห์ของรายวิชาหลักการ
และเทคนิคการพยาบาล

การอภิปรายผลการวิจัย

การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
ในรายวิ ช าหลั ก การและเทคนิ ค การพยาบาล ส� ำ หรั บ
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นักศึกษาพยาบาลที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1) ขัน้ การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเรียนรู้ (Preparation: P)
เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเรียนรู้
ทัง้ อาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษาพยาบาล เป็นการรวบรวมแหล่ง
สนับสนุนต่าง ๆ เช่นสือ่ การสอน เอกสารการสอน หนังสือต�ำรา
รวมทัง้ การจัดเตรียมสถานทีเ่ พือ่ เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ซึง่ แหล่งเรียนรู้
ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเพียงแหล่ง
รวบรวมเนื้อหาเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะใช้ในการ
เสาะแสวงหาและค้นพบค�ำตอบ (Discovery) ผู้วิจัยได้แนะน�ำ
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แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาค�ำตอบ
จากโจทย์สถานการณ์ และน�ำแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ รวมทั้งผู้เรียนต้องทราบขอบเขต จุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ  วิธีการเรียน การวัดและประเมินผล
ซึ่งผู้เรียนต้องมีการเตรียมตัวก่อนเริ่มการเรียน  2) ขั้นการเรียนรู้
และฝึ ก ปฏิ บั ติ (Action: A) เป็ น การออกแบบการเรี ย นรู ้           
ตามแนวการสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ด ้ ว ยตนเองที่ ไ ด้ น� ำ หลั ก การ           
ของ Cognitive Constructivism และ Social Constructivism
มาใช้ในการออกแบบการเรียน ด้วยการก�ำหนดสถานการณ์
ปัญหา (Problem Base) ในแต่ละเนื้อหาที่จ�ำเป็นตามรายวิชา
ทีก่ ำ� หนด เช่น การท�ำความสะอาดบาดแผลและการพันผ้า  การ
ดูแลผูป้ ว่ ยก่อนและหลังผ่าตัด ซึง่ การก�ำหนดสถานการณ์ปญ
ั หา
มาจากพื้นฐานของ Cognitive Constructivism ของเพียรเจต์
ทีเ่ ชือ่ ว่า ถ้าผูเ้ รียนถูกกระตุน้ ด้วยปัญหา (Problem) ทีก่ อ่ ให้เกิด
ความคิดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) หรือเรียกว่า เกิด
การเสียสมดุลทางปัญญา ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้าง
ทางปัญญาให้เข้าสู่สภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยการดูดซึม
(Assimilation) หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา          
(Accommodation) จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปรับโครงสร้าง
ทางปัญญาเข้าสูส่ ภาวะสมดุลหรือสามารถทีจ่ ะสร้างความรูใ้ หม่
ขึน้ มาได้ หรือเกิดการเรียนรูน้ นั้ เองในสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรู้
ที่สร้างขึ้น สถานการณ์ปัญหาที่ผู้สอนก�ำหนดขึ้นจะเป็นเสมือน
ประตู ที่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลจะเข้ า สู ่ เ นื้ อ หาที่ จ ะเรี ย นรู ้ โดย
สถานการณ์ปัญหาที่สร้างขึ้นอาจมีลักษณะหลายลักษณะที่
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่เรียน จากนั้นมีการโค้ช (Coaching)
โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทของครูที่ท�ำหน้าที่ในการถ่ายทอด
ความรู้หรือบอกความรู้ มาเป็น “การโค้ช” ที่ให้ความช่วยเหลือ
การให้คำ� แนะน�ำส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล เป็นการฝึกหัดผูเ้ รียน
โดยการให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาพยาบาลในเชิงการให้การรูค้ ดิ และ
การสร้ า งปั ญ ญา จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถคิ ด แก้ ป ั ญ หาใน
สถานการณ์ทกี่ ำ� หนดได้ ผูส้ อนให้คำ� แนะน�ำหลักการของเทคนิค
การปฏิบัติทางการพยาบาลต่าง ๆ ในเนื้อหาทั้ง 11 บท  3) ขั้น
สะท้อนความคิด (Reflection: R) เป็นกระบวนการทีม่ กี ารตรวจ
สอบซ�ำ้ ในสถานการณ์นนั้ ๆ ในเนือ้ หาและการสาธิตย้อนกลับใน
แต่ละหัตถการและท�ำให้นักศึกษาพยาบาลสามารถแสดงออก
และตัดสินใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน7 การสะท้อนคิดจึงเป็น
เครื่องมือที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล
เกิดความกระจ่างในแต่ละหัวประเด็น เกิดการคิดวิเคราะห์       
เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อหัวข้อที่ได้เรียนรู้

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

219

นั้นๆ เพิ่มมากขึ้น 4) ขั้นการสร้างความรู้ (Construction: C)
เป็ น ขั้ น ตอนที่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลสรุ ป องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ ใ นรู ป         
ของแผนผั ง ความคิ ด โดยการรวบรวมและสั ง เคราะห์ อ งค์          
ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการต่ า ง ๆ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาจาก
สถานการณ์ โ จทย์ ป ั ญ หาที่ ก� ำ หนด เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการ           
ปรั บ เปลี่ ย นและป้ อ งกั น ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น
(Misconception) ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในขณะที่ เ รี ย นรู ้ ร วมทั้ ง               
การขยายแนวคิดของนักศึกษาพยาบาล ขั้นตอนสุดท้ายคือ          
5) ขั้นประเมินผล (Evaluation: E) เป็นองค์ประกอบหลัก          
ของการจัดการเรียนเพื่อมุ่งค้นหาค�ำตอบว่านักศึกษาพยาบาล
ผ่านประสบการณ์ตามที่ผู้สอนหรือหลักสูตรก�ำหนดหรือไม่        
การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการสอนที่เหมาะสมจะท�ำให้             
ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมี ข ้ อ มู ล ในการพั ฒ นา จากการทดสอบ         
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในโจทย์ปัญหาท�ำให้นักศึกษาพยาบาล
ร้อยละ 47.40 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ของรายวิชาหลักการ
และเทคนิคการพยาบาลมากกว่าร้อยละ 60 ดังนั้นสรุปได้ว่า
การพัฒนารูปแบบการสอนจากแนวคิดการสร้างองค์ความรู้จะ
ท�ำให้ผเู้ รียนมีโอกาสรับข้อมูลประสบการณ์ใหม่ ๆ และน�ำมาใช้
ในการคิดท�ำความเข้าใจข้อมูล เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้
เดิม และสร้างความหมายข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่า
ผูส้ อนมีบทบาทในการจัดให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเองโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้
นักศึกษาพยาบาลเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยง            
สู่ทักษะการแก้ปัญหา2
จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พบว่า
นักศึกษาพยาบาลร้อยละ 47.40 มีทักษะการคิดวิเคราะห์          
ของรายวิ ช าหลั ก การและเทคนิ ค การพยาบาลมากกว่ า
ร้อยละ 60   ซึ่งอธิบายได้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดย              
ใช้ รู ป แบบดั ง กล่ า วท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรากของการคิดในมิติอื่นๆ จะช่วยให้
เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ตามความเป็นจริงและลุ่มลึก รู้ข้อเท็จจริง
รูเ้ หตุผลของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เข้าใจความเป็นมาเป็นไป ของสิง่ ต่างๆ
รู้ว่าเรื่องนั้น ๆ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันจน สามารถน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาครั้งนี้จึงสอดคล้องกับ        
งานวิจัย ที่พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สร้างสรรค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล ซึง่ พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู้ สามารถพัฒนาความสามารถด้านการ
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การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

วิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล3 และภายหลังการพัฒนารูป
แบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการวิเคราะห์ส่งผลให้นักศึกษามีคะแนน      
สอบด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ห ลั ง เรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ร ้ อ ยละ 70
ร้อยละ 88.984

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย

1. ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล สามารถน�ำ
รูปแบบการสอนไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล เพื่อให้ได้บัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ที่โดดเด่น
2. ผู้สอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตน�ำไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ เพิม่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่นกั ศึกษาสอดคล้องตามจุด
มุ่งหมายของหลักสูตรและสมรรถนะชั้นปีของแต่ละชั้นปี

ข้อเสนอแนะการทำ�วิจัยครั้งต่อไป

1. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ในรายวิชาอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์เพื่อให้ผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถ
ในการคิ ด วิ เ คราะห์ท างคณิตศาสตร์ข องนัก ศึก ษาพยาบาล        
เช่น รูปแบบการเรียน  เจตคติต่อการเรียน  
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