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Abstract
In the 21st century, nursing education for baccalaureate nursing students have to
encompass essential and productive skills into the nursing courses to generate their assessment
abilities. This paper aimed to study transformative learning by using experts’ experiences to
develop nursing’s student’s competency, including critical thinking and problem solving skills. As
noted by Transformative Learning Theory, the study focused on expert by experiences to promote
learning experiences of nursing students. To contribute expert by experiences technique into the
nursing course, patients with physical and mental deficiency became as an expert member of the
team.
The results highlighted that using experts by experiences techniques delivered a new
paradigm, and interestingly promote individual learners, transform critical thinking, alter attitude
to emerge their own ways to gain knowledge. In addition, applying this strategy leaner
acknowledged their recent skills to create their further nursing roles. These indicated that experts
by experiences should apply to all clinical practices fields in order to develop nursing skills,
knowledge, critical thinking, and problem solving in nursing students, as well as enhance core
nursing skills and life-long learning.
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บทคัดย่อ
การจัดการเรี ยนการสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา เป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็นพยาบาลเพื่อ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ระบุปัญหาทางการพยาบาล วางแผนการพยาบาล และตัดสินใจ
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมี การนาแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของ Jack Merzirow (1997) ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ เป็นการนาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางร่ายกายและจิตใจ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในฐานะผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ ส่งผลทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ วิธีปฏิบัติและค้นพบวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ พัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้สู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคต โดยมีอาจารย์เป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการใช้ผู้เชี่ยวชาญ
โดยประสบการณ์ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตด้านทักษะ
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการแก้ ปั ญ หา และผลของการน าแนวคิ ด ไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาคปฏิ บั ติ ใ นคลิ นิ ก ข้ อ เสนอแนะ ควรจั ด การเรี ย นการสอนในภาคปฏิ บั ติ ด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญโดย
ประสบการณ์ในขั้นตอนต่างๆอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ ขั้นตอนเตรียมการสอนและการปฐมนิเทศ ขั้นตอนดาเนินการ
สอนและวิธีการสอน และขั้นตอนการสรุปการเรียนรู้ ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างแท้จริง
และจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะที่จาเป็นเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและอย่าง
ต่อเนื่อง
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บทนา
การนาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของ Jack Merzirow (Merzirow ,1997) ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรั บนั ก ศึ กษาพยาบาล เพื่อให้ผู้เ รียนมี ทั กษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป้าหมายหลั ก ของ
การศึกษาในศตวรรษ 21 ไม่ใช่เป็นเพียงตั วเนื้ อหาหรื อสาระความรู้ แต่เป็นการฝึกให้เกิ ดทัก ษะ (Skills) ที่จาเป็น
และฝึกการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะทักษะทางปัญญาด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ ปั ญ หา
ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็นพยาบาล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริ ก าร
ระบุปัญหาทางการพยาบาล วางแผนให้การพยาบาล และตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ ทางการพยาบาล
ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะดั งกล่าว ผู้เรียนต้องมีการฝึกพั ฒนาด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้การสนับสนุนการเรียนรู้เท่านั้น
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ Changing attitudes: The impact of Expert by Experience involvement in
Mental Health Nursing Education: An international survey study กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษามีความจ า
เป็นมากและเพื่อการสร้า งคุ ณค่าสาหรับหลั กสู ตรพยาบาลศาสตร์ การขับเคลื่อนด้านการพัฒนาหลักสู ตรการ สอน
จึงมีการนาผู้ที่มีประสบการณ์การเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตและมีอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติมาใช้ ในการจัดการเรี ย น
การสอนในฐานะผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อ ประเมิน ทัศนคติของนัก ศึก ษา ต่ อ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต การพยาบาลสุขภาพจิต และศึกษาการมีส่วนร่ว มของผู้ เข้าร่ว มการศึ กษาในครั้ ง นี้
จานวน 194 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีการยอมรับและเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ ดีมากขึ้น และการศึกษาครั้ ง
นี้ยังชี้ให้เห็นว่า การฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิ ตด้ว ยการใช้ผู้เ ชี่ยวชาญโดยประสบการณ์มีความสั ม พั น ธ์
กับการฟื้นฟูสู่สุขภาวะของผู้ป่วยจิต เวชทั้งทางด้านสัง คมและการดูแลอย่างเป็นระบบด้ว ยเช่น กัน แต่อย่างไรก็ต าม
ควรมี ก ารพั ฒ นากลยุ ท ธ์ข องวิธี ก ารจัด การเรี ยนการสอนแบบใช้ ผู้ เ ชี่ย วชาญโดยประสบการณ์ ต่ อ ไป (Brenda
Happell et al., 2018)
Petra Videmšek (Videmšek,2017) ได้ทาการศึกษาวิ จัยแบบกึ่ง ทดลอง เพื่อศึกษาประโยชน์ข องการ
สอนแบบการผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ย วชาญ ในรายวิชาสุขภาพจิตของนัก ศึ ก ษา
ชั้นปีที่3 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียนด้วยวิธีการศึ กษาวิจัยร่ ว มกั บ
ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ในฐานะนัก วิจัย และกลุ่มที่สองเรียนด้วยวิธี ศึก ษาวิจัย กับ ครูผู้ส อนที่ เป็น นักวิจั ย ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ผู้ เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่ากลุ่ มที่ เ รี ย น
กับครูผู้สอน และนักศึกษาตระหนักรู้ถึงคุณค่าของผู้เชี่ย วชาญโดยประสบการณ์ โดยเป็น ต้นกาเนิดของการสร้า งองค์
ความรู้ เห็นว่าความสาคัญของการเรีย นรู้จากทั ศนคติ แนวคิดและหลั กการ ความผิดปกติและปัญหาสุขภา พของ
ผู้เชี่ยวชาญ และความแตกต่างกัน นั้นส่ง ผลให้ นัก ศึกษาค้น พบองค์ ความรู้ที่แ ท้จริง คุณค่าที่เกิดจากประสบการ ณ์
ของผู้เชี่ยวชาญสามารถชักนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบบริการทางสังคมได้

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565
Journal of Health Sciences Scholarship January - June 2022, Vol.9 No.1

21
วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ (Journal of Health Sciences Scholarship)

วัตถุประสงค์
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ เ พื่ อนาเสนอแนวทางการจั ด การเรียนการสอนเพื่ อ การเรี ยนรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงโดยวิ ธีการใช้ผู้ เ ชี่ย วชาญโดยประสบการณ์ การเรียนรู้สู่การเปลี่ย นแปลง ในการพัฒนาสมรร ถน ะ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ตต่ อ ทั กษะด้ า นการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณและการแก้ปั ญ หา จากการทบทวน
วรรณกรรมผู้เขียนผู้เขียนขอนาเสนอใน 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้
1.การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
2.การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การเรีย นรู้สู่ ก ารเปลี่ย นแปลง และการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล
3. ผลของการนาวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ไปใช้
1. การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระดับรากลึกของกระบวนการคิด ความรู้สึก และ
การปฏิบัติ (Transformative Learning Centre, 2004) Jack Mezirow (Merzirow ,1997) เป็นผู้ค้นพบทฤษฎี
การเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง (Transformative Learning : TL) เป็ น คนแรกในปี 1978 กล่ า วว่ า TL เป็ น
การศึกษาหาวิธีการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจากประสบการณ์ของตนเอง สู่การเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่ อ การรับรู้และ
การตั้งสมมติฐ าน การปรับเปลี่ยนวิธี คิ ด มุมมองและบู ร ณาการน าสู่ การปฏิ บัติ จริ ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้ น เป็ น
ระดับปัจเจกบุคคล นอกจากนี้ กล่าวถึง 10 ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมี ดังนี้
1.ภาวะกระตุกการรั บรู้ในวิกฤติการณ์ ปัจจุบัน มี ความขั ดแย้ งกั บประสบการณ์การเรีย นรู้ตามมุมมองเดิ ม
(Disorienting Dilemma) การที่บุคคลเผชิญกับประสบการณ์ ที่แตกต่างไปจากประสบการณ์เ ดิมหรื อไม่สอดคล้ อ ง
กับความเชื่อของตนเอง เมื่อเกิดความไม่สอดคล้อ งกันระหว่างกรอบแนวคิ ดเดิ มของบุค คล เหตุการณ์ที่บุคคลเผชิ ญ
นั้ น ก่ อ ให้ บุ ค คลเกิ ด ความสั บ สน วุ่ น วาย งุ น งง ในความเชื่ อ Larry J. Green & Kaisu Mälkki (Green &
Mälkki,2017) ศึกษาเรื่องความขั ดแย้ งในภาวะภาวะกระตุ กการรับ รู้ โดยนาทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลง
ของ Mezirow’s (2000) ศึกษาประสบการณ์ของความสัมพันธ์ค วามขั ดแย้ง และคุณลักษณะของภาวะกระตุ ก การ
รับรู้ในวิกฤติการณ์ พบว่าเมื่อผู้เรียนเผชิญกับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่สถานการณ์จริง ที่เห็นผู้ป่ วย ผู้บาดเจ็บ แล้ว
เกิดภาวะชงักงัน รู้สึกถูกคุกคาม ไม่ปลอดภัย สับสน ความรู้สึกดังกล่าวนาไปสู่การหาคาอธิบายว่า เกิ ดอะไรขึ้ น กั บ
ตนเอง การรับรู้ผิดปกติ รู้สึกขัดแย้งในตนเอง เครียด ผู้เรียนจะเกิด ความพยายามดิ้น รนให้ห ลุ ด พ้น ออกสภาวะ
คุกคามเช่นนี้ อยากหาสถานที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นเชิงลบและนาสู่ พัฒนาการของกระบวนการเรียนรู้ อั น ท้ า
ทายจนนาไปสู่การปฏิบัติการเรียนรู้ใหม่
2. การตรวจสอบความรู้สึ กของตนเอง (Self-Examination with Feelings of Guilt, or Shame) จาก
การประสบวิ ก ฤติ ก ารณ์ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความสั บ สน บุ ค คลมี ก ารตรวจสอบความรู้ สึ กต่ า ง ๆ ของตนเองเกี่ ย วกับ
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ความรู้สึกกลัว โกรธ ความไม่สบายใจ ความรู้สึกผิด บาป โทษตนเอง และความอับอาย
เป็นต้น Maria Miceli, & Cristiano Castelfranchi (Miceli & Castelfranchi ,2018) กล่าวว่า ความอับอายเป็ น
การประเมินตนเองเชิงลบประเภทต่างๆ ที่แสดงออกโดยนัย โทษตนเองว่ามีความบกพร่ อง ไร้ความสามารถ ส่วน
ความรู้สึกผิดหมายถึงการรับรู้ตนเองว่าเป็นผู้กระทาผิ ด การรับรู้ถึงอันตรายของตนเองที่ทาให้ เกิ ดขึ้น และความ
อับอายเกิดจากความคลาดเคลื่อ นในสิ่ งที่ ตนเองปฏิบัติจริ งเปรียบเทียบกับสิ่ งที่ ตนเองคาดหวัง ส่งผลให้บุคคลเกิ ด
ความรับผิด ชอบต่ อ พฤติ กรรมและทั ศ นคติ ที่ เป็ น อัน ตรายของตนเอง และกระตุ้น ให้ เ กิ ด การพั ฒนาตนเองและ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตนเอง
3. การทบทวน วิเคราะห์และประเมินสมมติฐานเดิ มอย่างจริงจัง (A critical assessment of epistemic,
sociocultural, or psychic assumptions) หมายถึง การวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่ อถื อในข้ อสัน นิ ษ ฐาน
ของบุคคลเองอย่างเป็น เหตุเ ป็นผล โดยปราศจากอคติ และอย่างเปิดใจยอมรับ การประเมินสมมติ ฐานเดิ มอย่ า ง
จริงจัง
4. การยอมรับความไม่พอใจในสมมติ ฐานเดิมของตนเองและการแลกเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ ยนแปลงกั บ
บุ ค คลอื่ น ( Recognition that one’s discontent and the process of transformation are shared and
that others have negotiated a similar change) เมื่อบุคคลเข้า ใจและเกิ ดการยอมรับ ต่ อความทุ ก ข์ค วา มไม่
พอใจความไม่ส บายใจของตน จะเริ่มมีการแลกเปลี่ ยนกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยการสอบถามบุค คลอื่ น เช่น
อาจารย์ เพื่อน เป็นต้น เพื่อให้บุคคลเกิด เรียนรู้ ความเชื่อหรื อกรอบแนวคิ ดของบุ ค คลอื่ น โดยเชื่อว่า เมื่อบุค คล
อื่นสามารถทาได้ ตนเองก็สามารถทาได้เช่นกัน
5. การค้นหาบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ และการปฏิบัติใหม่ (Exploration of options for new roles,
relationships, and actions) ในขั้นนี้บุคคลได้ปรับเปลี่ยนความเชื่อ ข้อสมมุติฐาน หรือกรอบแนวคิดของตนเอง
ใหม่ การริเริ่มใหม่และเริ่มต้นหาแนวทางวิธีการปฏิบัติการเรียนรู้แบบใหม่
6.การวางแผนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ การเรียนรู้แ บบใหม่ (Planning of a course of action) บุคคล
จะวางแผนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่บทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ และการปฏิบัติใหม่
7.การลงมือปฏิบัติตามแผน โดยการพัฒนาความรู้และทั กษะที่จาเป็ นต่ อการเปลี่ ยนแปลง (Acquisition
of knowledge and skills for implementing one’s plans) บุคคลอาจต้องพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ย วข้ อ ง
มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และศึกษาอย่างลึกซึ้ง
8. การทดลองปฏิ บั ติ ตามบทบาทใหม่ (Provisional trying of new roles) พร้ อ มกั บ มี ก ารตรวจสอบ
ประโยชน์ของวิธีการปฏิบัติในการเรียนรู้ใหม่
9.การสร้ างสมรรถนะ ความมั่ น ใจในบทบาทใหม่ และความสั มพั นธ์ ใ หม่ (Building of competence
and self-confidence in new roles and relationships) ในขั้ น ตอนนี้ จ ะช่ ว ยสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ บุ ค คล
ได้มากขึ้น และมีความสามารถในการปฏิบัติที่สูงขึ้นอีกด้วย
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10. การบู ร ณาการเข้ า กับ ชี วิ ต ตนเองในอนาคต (A reintegration into one’s life on the basis of
conditions dictated by one’s perspective) เป็ น การบู ร ณาการมุ มมองใหม่ ข องบุ ค คลที่ ผ่ านกระบวนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ไปสู่การดาเนินชีวิตจริงในอนาคต
Sabra Brock (Brock,2010) ศึกษาวิจัยโดยการนาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 10 ขั้นตอน
ของ Jack Mezirow (Merzirow ,1997) ไปใช้ในการเรียนการสอนกับนัก ศึก ษาระดับ ปริญญาตรีจานวน 256 คน
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในขั้ นตอนต่า งๆ ภาวะกระตุกการรับรู้ ในวิ กฤติ ก าร ณ์
ความรู้สึกผิดและอับอาย การตรวจสอบความรู้สึกของตนเองอย่างจริงจัง การไม่ยอมรับในความสมรรถนะแห่ ง ตน
และเริ่มทีการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์กั บผู้ อื่น การค้นหาบทบาทใหม่แ ละวิ ธีการเรียนรู้แบบใหม่ การวางแผน
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการเรียนรู้แ บบใหม่ การทดลองปฏิบัติตามบทบาทใหม่ การสร้า งสมรรถนะ ความมั่นใจ
ในบทบาทใหม่ และการบูรณาการเข้ากับชีวิต ของนักศึกษาสามารถทานายการเกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<.001)
วิจารณ์ พานิช (Phanich,2515) กล่าวว่าTransformative Learning (TL) ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโลกทั ศ น์
(Affective Attributes) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Attributes) และพฤติกรรม (Psychomotor Attributes)
คื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่างครบถ้ วนในทุ ก ด้า น เป็ น การเปลี่ ยนแปลงที่ เ รีย กว่า การเปลี่ย นแปลงทั้ งเนื้ อทั้ งตัว
(Holistic Change) และเชื่ อ ว่ า การเรี ยนรู้สู่ ก ารเปลี่ย นแปลงเป็ น Communicative Learning ซึ่ ง หมายถึ งการ
เรี ย นเป็ น กลุ่ มโดยใช้ วิ ธี ก ารเรี ยนรู้ ด้ วยการร่ วมกั น ตรวจสอบแนวความคิ ด ความเชื่ อ คุ ณค่ า ความรู้ สึ ก ผ่ า น
กระบวนการต่างๆ ผ่านการปฏิบัติจริงในชีวิต แล้วจึงมีมติร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น และปัจจัยหลัก6 ประการ
ของ TL ประกอบด้วย ประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล การสะท้อนคิดอย่างจริงจัง สุนทรียสนทนา มุมมอง/วิธีก าร
ที่ครบด้าน (Holistic) ให้ความสาคั ญต่ อ บริบ ท (Context) และความสั มพั นธ์ ที่ อยู่ บนฐานของความจริ งใจ โดย
ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันและมีค วามสาคัญอย่างเท่าเทีย มกัน ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ส่งผลผู้เรียนจะมีชีวิตที่ดี เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและบรรลุทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อ การเรียนรู้ สู่การเปลี่ย นแปลง และการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิ จารณญาณ
และการแก้ปัญหาของนัก ศึก ษาพยาบาล
การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การเรี ย นรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง และการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณและการแก้ ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น อย่ า งมี นั ย ยะ การเรี ย นรู้ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ มุ่ง ให้ ผู้ เรีย นเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในความเชื่อ แล ะมุ มมอง โดยเป็น การ
เรียนรู้ที่พิจารณาหาเหตุ และผล จากการตั้งคาถามกั บปรากฎการณ์ ที่ พบเห็ นว่า เกิดอะไรขึ้น สาเหตุเกิด ขึ้ น ได้
อย่างไร การเรียนรู้เกิดจากการสะท้อ นคิ ด ของตนเอง ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงโลกทั ศน์ และนาไปสู่การปฏิ บั ติ ที่
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สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในด้านความรู้ วิธีการเรียนรู้ การได้มาซึ่งความรู้ ความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเอง เกิดกระบวนการคิ ด เป็น แบบพลวัต ร คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ นาไปสู่การตั้งคาถามใหม่ คิด
แบบต่อยอด การคิดลึกซึ้ง ใคร่ครวญและเกิดการศึก ษาแบบหยั่งราก การพัฒนาเป็นลักษณะแบบค่อ ยเป็น ค่ อยไป
จนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญมากสาหรับการศึก ษาการหลัก สูตรพยาบาล
ศาสตร์และการฝึ กปฏิบั ติ อย่ างเป็น วิช าชี พ (Pérez, Lluch, Pegueroles, Llobet, Arroyo, & Merino, 2015)
นักศึกษาพยาบาลควรได้รับ การฝึ กและพัฒนาทัก ษะการคิด อย่างมี วิจารณญาณ ซึ่งนาไปสู่การเพิ่มสมรรถน ะการ
แก้ไขปัญหา (problem solving)ได้อย่างมีคุณภาพและการดูแลผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย (Alfaro-LeFevre, 2013)
วิจิตรา กุสุมและคณะ (Kusoom et al.,2017) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญา ณของ
นักศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนด้ว ยวิ ธีการใช้สถานการณ์จาลอง (simulation) เป็นกระบวนการที่
ผู้สอนกระตุ้นให้ ผู้ เรียน เกิดการเรียนรู้ตามวัต ถุป ระสงค์ ที่กาหนด โดยให้ผู้เรียนแสดงในสถานการณ์ที่ มีบ ทบาท
ข้อมูล และกติกาการทาหน้า ที่ ที่สะท้อนความเป็นจริง และมีปฏิสัมพัน ธ์กั บสิ่ งต่า ง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ
โดยใช้ ข้ อ มู ล คล้ า ยกั บที่ เ ป็ นจริง โดยผู้ ส อนสรุ ป การเรี ยนรู้จ ากการแสดงบทบาทนั้ น ๆ จึ ง ช่ ว ยฝึ ก ทั ก ษะ การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การสื่อสาร การตัดสินใจ การแก้ปัญหาและกระบวนการคิด อย่า งมีวิจารณญาณ และชัชวาล
วงค์สารี (Wongsaree,2019) กล่าวว่าการสอนนักศึก ษาพยาบาลเจเนอเรชั่ นแซดให้คิ ดอย่างมีวิ จารณญาณ ต้อง
สอนโดยใช้การวิธีการสอนหลายๆวิธี บูรณาการให้เป็นโปรแกรมเดียวกัน จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย อธิบายกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ชัดเจน ก่อนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามโปรแกรมที่ ออกแบบไว้ โดยผู้สอนเปลี่ยนความสาคั ญ ของ
ตนจากการเป็นผู้บรรยายมาเป็นผู้ ที่ออกแบบสถานการณ์ เป็นผู้กระตุ้น เป็นผู้ชี้แนะให้นักศึก ษาได้คิ ด เปิดโอกาส
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ ทั ก ษะด้ ว ยตนเองอย่ า งเต็ มที่ โดยผู้ ส อนเป็ น ผู้ ติ ด ตามให้ เ ป็ น ไปตามกระบวนการสอน
ประเมินผลความคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ และสร้างบรรยากาศในการเรีย นให้ผู้ เรียนเกิ ดความสุขจะช่ว ยกระตุ้ น ให้
ผู้เรียนมีการคิดที่มีวิจารณญาณมากขึ้น บทความนี้ผู้เขียนเสนอแนวทางการจัด การเรียนการสอนเพื่อ การเรี ย นรู้ สู่
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญ หา ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ส ถานการณ์ เสมือนจริง เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เ รียนเป็ นสาคัญ ได้เรียนรู้จากการฝึก ปฏิบั ติ ในสถานการณ์ที่ กาหนดขึ้ นเปิด โอกาสให้ ผู้เรี ยน ได้ ฝึ ก
ปฏิบัติได้อย่างไม่มีข้อจากัด สามารถพัฒนาทักษะด้านอื่นๆที่ต้องใช้ในการปฏิบั ติการพยาบาลเช่น การมีปฏิสัมพัน ธ์
การสื่อสาร การตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ จน
สามารถสร้างองค์ ค วามรู้ ด้ วยตนเองได้ ภายใต้หลักการส าคั ญ 3 ประการ ดังนี้ ขั้นแรก Prebrief เป็นขั้น การ
เตรียมผู้เรียนให้รับทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน รวมถึงรับทราบเกี่ยวสถานการณ์ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้ ง
แนะนาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เ พื่อให้ผู้เรี ยนมี ความพร้อ ม ขั้นที่สอง Scenario เป็นขั้นฝึกปฏิบัติก าร
ดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ ที่กาหนดโดยมีหุ่ นและอุปกรณ์ อื่นๆเป็นสื่อการเรียนรู้ และขั้นที่สาม Debrief เป็น
ขั้นการสรุปใจความสาคัญหลัง การฝึก ปฏิบั ติโดยผู้ส อนกระตุ้ นให้ ผู้เรียนได้ สะท้อนถึ งความรู้ สึก ประสบการณ์ แ ละ
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ผลการปฏิ บั ติ รวมถึ ง แนวทางการพั ฒ นาในการปฏิบั ติ ง าน โดยผู้ ส อนมี บ ทบาทเป็ น ผู้เ อื้ อ อ านวยความสะดวก
(facilitator) ซึ่งต้องใช้ความรู้ค วามสามารถในการกระตุ้นผู้ เรีย นให้เ กิ ดการคิ ดวิ เ คราะห์ และเรียนรู้ด้ วยตน เองที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความรู้และประสบการณ์ผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธี การใช้ ผู้เ ชี่ ยวชาญโดยประสบการณ์ (Experts by Experience :EBE)
เป็ น วิ ธี ก ารสอนชนิ ด หนึ่ ง ของการการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ส ถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง โดยผู้ ส อนได้ น าผู้ ป่ ว ยจริ ง ที่ มี
ประสบการณ์ในโรคนั้นๆ และมีปัญหาสุขภาพทางกายหรือจิ ตใจ โดยการใช้ผู้ป่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้นั ก ศึ ก ษา
ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ย วชาญ ให้นักศึกษาได้ฝึ กการคิ ด การถาม การพูด การสื่อสาร การรับฟัง การตั้งคาถาม การ
สังเกตอาการและอาการแสดง ปฏิกิริยาต่างๆ การตรวจร่างกาย เพื่อการค้นหาความผิดปกติที่เ กิด ขึ้นกับ ตัว ผู้ ป่ ว ย
แล้วตั้งคาถามด้วยตนเองว่า ปรากฏการณ์ที่พบเห็นนั้นเกิด ขึ้นได้ อย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไร และแสวงหาความรู้
ทางวิชาการด้วยตนเองเพื่ อนามาอธิบายในสิ่ง ที่ต นเองตั้ง คาถาม จนเกิดการสร้างองค์ ความรู้ด้ วยตนเอง สามารถ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ ระบุปัญหาทางการพยาบาล วางแผนให้การพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล
และประเมินผลการพยาบาลได้อ ย่างเหมาะสมกับ ปัญ หาของผู้ป่ วย โดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน กระบวนการเรี ย นรู้
และคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ ชิด เพื่ อความปลอดภัยของผู้ ป่วย ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้โ ดยใช้ สถานการ ณ์
เสมือนจริง ในส่วนของผู้สอนเป็นผู้ออกแบบโจทย์สถานการณ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นัก ศึกษาเรียนรู้ การ
สะท้อนคิด และสนับสนุนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ ได้รับจากการทางานร่ว มกั นในกลุ่มผู้เรี ยนด้ วยกัน การสอน
ด้วยวิธีการใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลจิ ต
เวช มีประโยชน์ต่อการเสริ มสร้างความรู้ ความเข้า ใจในการพยาบาลแ บบองค์ร วม การพัฒนาทักษะปฏิ บัติ การ
สื่อสารและการมีปฏิสั มพันธ์ (interpersonal skill) ในปัจจุบันการเรียนการสอนแบบ EBE ยังขาดความสมบู ร ณ์
และไม่ครอบคลุม ส่วนมากสาเหตุเกิดจากการขาดการเตรียมความพร้อ ม การสะท้อนคิด และทักษะความรู้ พบว่า
การสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ด้ วยวิธี EBE โดยการเรียนรู้จากปรากฎการณ์ และประสบการณ์จริ งของผู้ ป่ ว ย
ควรได้รับการสนับสนุนให้มีการสอนแบบ EBE อย่างกว้างขวางในสถานบันการศึกษาที่มีการสอนหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ แต่วิธีการนาสู่ การปฏิบั ติจ ริง นั้น ขาดความชั ดเจนในกระบวนการจั ดการเรี ยนการสอน (Horgan et al.,2020)
วิธีการเรียนรู้ด้วยวิธี EBEเป็นการเรียนการสอนชนิ ดหนึ่ง ของการเรีย นรู้โ ดยใช้ส ถานการณ์เ สมือนจริง (SBL) โดย
ผู้ ส อนได้ น าผู้ ป่ ว ยจริ ง ที่ มีป ระสบการณ์ ใ นโรคนั้น ๆ และมี ปั ญ หาสุ ข ภาพทางกายหรือ จิ ต ใจ โดยใช้ ผู้ ป่ ว ยเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ทาให้นักศึกษาได้ฝึกการคิด การถาม การพูด การสื่อสาร การรับ
ฟัง การตั้งคาถาม การสังเกตอาการและอาการแสดง ปฏิ กิริยาต่างๆ การตรวจร่างกาย เพื่อการค้นหาความผิด ปกติ
ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วย โดยการเรียนการสอนแบบ EBE นี้ ทาให้นักศึกษาเกิดทัก ษะด้านการคิด แบบมีวิจาร ณญา ณ
(Critical Thinking ) หมายถึงความสามารถในการคิดอย่างถี่ถ้วนและมีเ หตุผ ล เกี่ยวกับสิ่งที่เราทาและสิ่งที่เร าเชื่ อ
ประโยชน์ของการคิดแบบ Critical Thinking คือการทาให้เราสามารถเชื่อมโยงตรรกะต่างๆ และสามารถสร้างข้ อ
โต้แย้งที่มีเหตุผลได้ การเรียนรู้รูปแบบ EBE เป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล จะส่งเสริมนัก ศึ ก ษา
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สามารถคิดวิเคราะห์ ระบุปัญหาทางการพยาบาล วางแผนให้การพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และประเมิ น ผล
การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมกั บปัญหาของผู้ป่ วย จากการศึกษาของ Brenda Happell (Happell et al.,2022)
พบว่า การสอนแบบใช้ผู้ เ ชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ใ นวิ ชาการพยาบาลจิ ต เวช ทาให้ เกิดผลลั พธ์ เชิ ง บวกทั้ ง ต่ อ
ผู้เรียนและผู้ป่วย และผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สาคัญได้
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้ เขีย นได้นาแนวทางการจั ดสอนด้วยวิธี การใช้ผู้เ ชี่ย วชาญโดยประสบการ ณ์
ไปใช้ในการสอนภาคปฏิบัติในคลินิก ประกอบด้วยขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1
1.ขั้นเตรียมการ : การปฐมนิเทศ
2.ขั้นดาเนินการสอนและวิธีการสอน
2.1 มอบหมายกรณีศึกษา
2.2 ขั้นแนะนา (Introduction)
2.3 ดาเนินการตามสถานการณ์จริงที่กาหนด (Scenario)
2.4 การสะท้อนคิด (Reflective)
2.5 ขั้นสรุปการเรียนรู้ (Debrief)
ภาพที่ 1 แนวทางการจัดสอนด้วยวิธีการใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์
1.ขั้นเตรีย มการ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบั ติ ในคลินิ ก ปฐมนิเทศนั ก ศึ กษาเกี่ ยวกั บลั ก ษณะของรา ยวิ ช า
วัตถุประสงค์ วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา อธิบายวัตถุประสงค์ และวิธีดาเนินการ
ของการฝึกภาคปฏิ บั ติด้ วยวิธี EBE ระหว่างการฝึ กภาคปฏิ บัติ จ ะมีอาจารย์ ผู้ส อนดู แลอย่า งใกล้ชิ ด ให้นักศึ ก ษา
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองโดยมี ผู้ ป่ ว ยหรือ ญาติ เ ป็ นผู้ เ ชี่ ยวชาญ โดยเรีย นรู้ จากตั ว ผู้ ป่ว ยและสถานการณ์ จ ริง ที่ เกิดขึ้น
บทบาทของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในคลินิกจะเป็น เพี ยงผู้สนั บสนุนการเรียนรู้ของนัก ศึกษาให้บรรลุผ ลลั พธ์ ก าร
เรียนรู้ กาหนดประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ และเตรียมการค้นหาสถานการณ์จริงที่กาหนดขึ้นสาหรับการเรียนรู้ การ
เตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้ อมสาหรับการเรียนรู้และปลอดภัย การเตรียมสถานการณ์ที่ดีเพื่อใช้ในการเรีย นรู้ จ ะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวั ง
2.ขั้นดาเนินการสอนและวิธีการสอน ผู้สอนภาคปฏิบัติในคลินิก ดาเนินการดังนี้
2.1 มอบหมายกรณีศึกษา โดยเป็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกายหรือจิตใจที่สอดคล้องตาม
ลักษณะและสาระสาคัญของรายวิชา หรือสถานการณ์จริงที่กาหนดไว้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
2.2ขั้นแนะนา(Introduction)และกล่าวสรุปก่อนฝึกปฏิบั ติในสถานการณ์จริง (Prebrief)
ขั้นตอน มีดังนี้
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กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่จ ะเกิ ดกับนัก ศึกษาชี้แจงบทบาทของผู้ เรียนและผู้ ที เกี่ยวข้ อง
ปฐมนิเทศสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้เรียน และสิ่งของระบบสนับสนุนขณะที่ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ จ ริ ง ที่
กาหนดขึ้น อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
2.3 ดาเนินการตามสถานการณ์จริงที่กาหนด (Scenario) โดยมีอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติใน
คลินิกเป็นผู้ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด จนสิ้นสุดสถานการณ์
2.4 การสะท้อนคิด (Reflective) โดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้น Descriptive phase มุ่งเน้นการ
อธิบายความคิด ความรู้สึกของนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา อธิบายความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์
(Scenario) และสิ่งที่ยังไม่เข้าใจในสถานการณ์และ อนุญาตให้ Facilitator ได้อธิบายหรือซักถามในประเด็นสิ่ง ที่ ยั ง
ไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ ขั้น Analysis phase เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สะท้อนคิด บอกเล่าในสิ่งที่ตนเอง
คิด การตัดสินใจและสิ่งที่ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง พร้อมทั้งคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับประสบการณ์ ที่ได้ ปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์ที่ผ่านมานั้นซึ่งเป็นการวิเคราะห์เหตุผลการกระทาหรือสิ่งที่เ กิดขึ้นในสถานการณ์ แ ละขั้น Application
phase มุ่งเน้นสิ่งที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์และการนาความรู้ไปปรับใช้ในอนาคตต่อ ไป เป็นการช่วย
ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์แนวทางพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติ การพยาบาลในคลินิก การเรียนรู้ตามรูปแบบการสะท้อ น
คิดของกิบส์ เป็นรูปแบบที่ใช้ได้ดีโดยการบรรยายเหตุการณ์ ความคิด ความรู้สึก วิเคราะห์สถานการณ์ ถึงสิ่งที่ทา
ได้ดีและสิ่งที่อยากจะทาให้ดีขึ้น เชื่อมโยงประสบการณ์เข้ากับทฤษฎี และสรุปหลักกการขององค์ ความรู้ที่ได้เ รี ย นรู้
นาสู่การปฎิบัติเชิงวิชาชีพในอนาคต โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดยการใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้ เรี ย นได้
คิดวิเคราะห์และฝึกทักษะการให้เหตุ ผลทางคลินิ กซึ่งเป็นองค์ ประกอบที่สาคัญ ในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการตัดสินใจทางคลินิก
2.5 ขั้นสรุปการเรียนรู้ (Debrief) เป็นการสรุปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด
(reflective )ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้
2.5.1 การวางแผนสรุปการเรียนรู้ (Debrief plan) ประกอบด้วย ดาเนินการ Debrief ใน
สถานที่เดียวกับสถานที่ปฏิบัติ Scenario เช่น หอผู้ป่วย ห้องประชุมของหอผู้ป่วย ท้ายเตียงผู้ป่วย เป็นต้น การทา
Debrief เมื่อสิ้นสุดสถานการณ์ทันที เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่พยาบาลพี่
เลี้ยงแหล่งฝึก หรือนักศึกษาคนอื่นมีหน้าที่หลัก คือการสังเกตเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นทั้งที่ปฏิบั ติได้ ดีและสิ่ง ที่ ต้ อ ง
ปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือการบันทึก เช่นการจดรายละเอียด แบบประเมิน เป็นต้น ผู้ช่วยสังเกตการณ์ เป็นผู้ช่วย
เหลือในการสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติ มที่ยังไม่ครบถ้วน ผู้ควบคุมระบบสั่งการเป็นอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในคลิ นิ ก ท า
หน้าที่ควบคุมการปฏิบัติให้ดาเนินการไปตามระบบที่วางไว้ และผู้ช่วยเหลือการ Debrief มีบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลื อ
ผู้นาในการ Debrief อาจมีหรือไม่มีก็ได้ หรืออาจเป็นนักศึกษาคนอื่นเป็นผู้ช่วยเหลือการ Debrief เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทีม
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2.5.2 การอธิบายความคิด ความรู้สึกของนักศึก ษา (Descriptive phase) เป็นการกระตุ้ น ให้
นั ก ศึ ก ษาอธิ บ าย แสดงความรู้ สึ ก ทบทวนและอธิ บ ายสิ่ ง ที่ ไ ด้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล โดยอาจารย์ ผู้ สอน
ภาคปฏิ บั ติ ใ นคลิ นิ ก ใช้ ค าถามปลายเปิ ด เพื่ อ กระตุ้ น ให้นั ก ศึ ก ษาได้ อ ธิ บายในสิ่ ง ที่ เ ผชิ ญขณะด าเนิ นการตาม
สถานการณ์จริงที่กาหนด
2.5.3 การวิเคราะห์เหตุผลการกระทาหรือสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นในสถานการณ์ (Analysis phase) เป็น
การใช้คาถามปลายเปิด ที่ส่ง ผลกระตุ้นนั กศึ กษาให้ การคิ ดวิ เคราะห์ เกี่ ยวกับสถานการณ์จริ งที่ เกิ ดขึ้น หรืออธิบาย
เหตุผลของการปฏิบัติการพยาบาลนั้นๆ ไม่ควรเป็นคาถามปลายปิดที่ใช้วัดความรู้นักศึก ษา
2.5.4 วิเคราะห์แนวทางพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก ปรับใช้ในอนาคต
ต่อไป (Application phase) เป็นการตั้งคาถามที่มุ่งเน้นสิ่งที่ทาให้นักศึกษาเกิ ดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์จริง
ความรู้ที่เกิดขึ้น จุดอ่อน หรือจุดที่ปฏิบัติได้ดีในสถานการณ์ และการนาความรู้ไปปรับใช้เมื่อเผชิญสถานการณ์แบบ
นี้อีกครั้ง หรือนาไปใช้ในอนาคตสาหรับการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก
2.5.5 ข้ อ ปฏิ บั ติ ข องผู้ค วบคุ มระบบสั่ง การ และ Facilitator เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พธ์ ก ารเรียนรู้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด มีข้อปฏิบัติดังนี้ รักษาเวลา เป็นผู้สังเกตการณ์ คานึงอยู่เสมอว่าไม่ใช่ การสอน แบบ
บรรยาย ควรกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การสะท้ อ นคิ ด ท าให้ เ ป็ น การเรี ย นรู้ข องกลุ่ ม หรื อ ของเหตุ ก ารณ์ และให้ เ กิ ด
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มีการตัดสินใจที่ ดี และมีความแม่ ยา เที่ยงตรง ถูกต้อง รู้จังหวะในการเข้ า ไป
เกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือนัก ศึก ษาขณะปฏิ บัติ การพยาบาลในสถานการณ์ จริง เพื่ อความปลอดภั ยของผู้ป่ ว ยหรื อ
ญาติ และให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงที่กาหนดขึ้น
2.6 นิเทศ ติดตาม กากับนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในคลินิกดาเนินการ นิเทศ ติดตาม
กากับนักศึกษา ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลในขั้นปฏิบัติในสถานการณ์จริง อย่างใกล้ชิด และตัดสินใจให้การ
ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือญาติ
2.7 ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในคลินิกดาเนินการประเมินผลลัพธ์การ
เรี ย นรู้ ต ามแบบฟอร์ มการวั ด ประเมิ น ผลที่ ก าหนด โดยนั ก ศึ ก ษาบทบาทนั ก ศึ ก ษาด าเนิ น การดู แ ลผู้ ป่ ว ยใน
สถานการณ์จริงตามที่ได้รับมอบหมายตามลักษณะวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงตามที่กาหนดด้ ว ย
วิธีสอนแบบ EBE สะท้อนคิดทั้ง 3 ขั้นตอนกับอาจารย์ ผู้ส อนภาคปฏิ บั ติในคลินิ ก เมื่ อเสร็จ สิ้น แต่ ล ะสถาน การ ณ์
และร่วมประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแบบฟอร์มการวัด ประเมินผล
สาหรับการประเมินผล แบ่งออกเป็น 1) การประเมินสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ด้านทักษะการคิดอย่า งมี วิจารณญาณและการแก้ ปัญหา ใช้แบบประเมินสมรรถนะนั กศึ กษาพยาบาลด้านการ คิ ด
แบบมีจารณญาณและการแก้ ปัญ หา ที่มีการพัฒนามาจากเครื่อ งมือ วัด และประเมิ นผลการเรีย นรู้ ตามมาตร ฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง ประกอบด้วย ชุด
ข้ อ สอบที่ เ ป็ น โจทย์ ส ถานการณ์ จาลอง จ านวน 4 สถานการณ์ แบบประเมิ น ทัก ษะการประชุ มปรึก ษาปัญหา
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ทางการพยาบาล (nursing care conference) แบบประเมิน mapping concept และแบบประเมิน การ ตร วจ
เยี่ ย มทางการพยาบาล และแบบประเมิ น ทั ก ษะการประชุ มปรึ ก ษาปั ญ หาทางการพยาบาล ( pre-post
conference) 2) แบบประเมิ น ผลของนัก ศึ ก ษาต่ อ การสอนด้ วยวิ ธี การใช้ ผู้เ ชี่ ย วชาญโดยประสบการณ์ เป็น
แบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้างเป็น คาถามปลายเปิ ด เป็นการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และการให้คุณค่าของตั ว
ผู้ป่วยที่เป็นผู้เ ชี่ยวชาญ ทัศนคติต่อวิ ธีก ารจั ดการเรียนการสอน และ การบรรลุผ ลลัพธ์การเรียนรู้ ข องนัก ศึ ก ษา
ตัวอย่างคาถามได้แก่ 2.1) วิธีการจัดการเรียนการสอนในคลินิกด้วยวิธีการใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ ส่งเสริม
สมรรถนะพยาบาลด้านการคิ ดแบบมี วิจารณญาณและการแก้ปั ญหาอย่ างไร 2.2) นักศึกษามีการเปลี่ ยน แปลง
วิธีการเรียนรู้ของตนเองและ/หรื อสามารถนาทั กษะที่เ กิด ขึ้นไปใช้ ในการฝึก ภาคปฏิบั ติใ นรายวิ ชาอื่น ๆได้ อย่ า งไร
2.3) นั ก ศึ ก ษาเล่ า ประสบการณ์ ข ณะฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรีย นการสอนในคลิ นิ ก ด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้
ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ เป็นอย่างไร
3.ผลของการนาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีใช้ ผู้เชี่ ยวชาญโดยประสบการณ์ ไปใช้
1.สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญ หา
ด้านทักษะการคิด อย่า งมีวิจารณญาณและการแก้ ปัญ หา ผลของการนาวิธีการจัด การเรี ยนการสอนด้ ว ย
วิธีใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ ไปใช้จั ด การเรีย นการสอนภาคปฏิ บั ติใ นรายวิชาปฏิ บั ติการพยาบาลผู้ใ หญ่ 2
จานวน 64 คน ผลการประเมินด้วยแบบประเมิน สมรรถนะนัก ศึกษาด้านการคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ ไ ข
ปัญหาของกลุ่มที่ไ ด้รับ การจั ดการเรียนการสอนด้ว ยวิธี EBE มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะด้านการคิด อย่า งมี วิจาร ณญา ณ
และการแก้ปัญหาสูงกว่า กลุ่ มที่ ได้รั บการจั ดการเรีย นการสอนด้วยวิธีป กติ อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิ ติที่ .001 และ
พบว่า นักศึกษามี การพั ฒนากระบวนการคิ ดในลั ก ษณะค่อ ยๆพัฒ นา โดยเริ่มจากการใช้ ทั กษะด้า นความ รู้ เ ป็ น
พื้นฐานสาคัญ เมื่อเกิดองค์ความรู้แล้ วจะสามารถพั ฒนาให้ เป็นทัก ษะทางปัญญา ด้วยการนาความรู้นาไปใช้ในการ
ประเมิ น ปั ญ หาและความต้ องการทางสุ ข ภาพของผู้ป่ ว ย( health need assessment) จากนั้ น นั ก ศึ ก ษาจะเริ่ม
กระบวนการคิ ด จากปรากฏการณ์ที่ ตนเองค้ น พบจากการประเมิ น แล้วตั้ งคาถามกับ ตั ว เองว่า ความผิ ดปกติ นั้ น
เกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ มีความเชื่อมโยงกั บสิ่ง ใดบ้าง กระบวนการคิดวิเคราะห์เ ป็นการนาความรู้ ท าง
ทฤษฎี มาเชื่ อ มโยงและหาค าตอบเพื่ อ มาอธิบ ายกับ สิ่ งที่ ค้ น พบ สามารถระบุ ปัญ หาผู้ป่ ว ยได้ อ ย่างถู ก ต้อ ง และ
ตัดสินใจให้การพยาบาลได้ดีมากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา ตรงกับความต้องการ
ของผู้ป่วยเฉพาะราย ส่งผลให้เกิ ดการใช้กระบวนการพยาบาลสาหรับ ปฏิ บัติ การพยาบาลอย่า งสมบู ร ณ์ ทาให้
นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดแบบต่อเนื่อง ตลอดเวลา และมีการคิดต่อยอด
ด้านทักษะการแก้ปัญหา พบว่า นักศึกษาจานวน 64 คน มีความกล้าตัดสิน ใจปฏิ บัติ การพยาบาลเพื่ อ การ
แก้ ไ ขปั ญ หาทางสุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ยมากขึ้ น พั ฒ นาการด้ า นทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาเกิ ด จากกา ร
เปลี่ ย นแปลงกระบวนการเรีย นรู้ โดยการพั ฒ นาทั ก ษะการตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หานั้ น นั ก ศึ ก ษาค้ น พบว่ า ตนเอง
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ท าการศึ ก ษาค้ น คว้า จากต าราและเอกสารทางวิ ช าการและน ามาวางแผนการพยาบาลผู้ป่ ว ยนั้ น ไม่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของผู้ป่วยได้ อีกทั้งนักศึกษายังพบว่าการรวบรวมข้อ มูลที่ร ะบุปั ญหาของผู้ ป่ ว ย
ไม่ครอบคลุ ม การขาดข้อมู ลที่ สาคัญ ทาให้ไ ม่ สามารถวิ เ คราะห์แ นวโน้ มของปั ญหาสุ ขภาพของผู้ ป่ว ย การที่ ไ ม่
สามารถตัดสิน ใจปฏิ บัติ การพยาบาลเพื่ อ การแก้ ไขปัญ หาผู้ป่ วยได้เ นื่ องจากขาดความรู้ ภาวะดังกล่าวชั ก น า ให้
ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ ของตนเอง และก้าวเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่าน (transitional phase)
จนสามารถออกแบบวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ใ หม่ (transformative learning) เกิ ด การคิ ด อย่ า งไคร่ ค รวญ คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ กล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยและเกิดการสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง (constructivism)
2.กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ผลของการนาวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีใ ช้ผู้เชี่ยวชาญ
โดยประสบการณ์ไปใช้จัดการเรียนการสอน พบว่าผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกบุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ วิธีคิด เกิด
การคิดแบบไคร่ครวญ คิดแบบลึกซึ้ง จนสามารถออกแบบวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ รวมถึงมีการเรียนรู้แบบกลุ่ม โดย
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ภายในกลุ่ มระหว่างผู้ เรีย นและครูผู้ สอน ผู้เรียนแสดงความรู้ ความคิด ความ
เชื่อ ของตนเองต่อผู้อื่นโดยไม่มีการปิ ดกั้น และร่วมกันตรวจสอบองค์ความรู้ ผ่านการอภิปรายร่วมกัน การสะท้อน
คิดทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิ ดการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของตนเอง
จนกระทั่ ง ผู้ เ รี ยนสามารถบู รณาการความคิ ด แบบแผนความเชื่ อ ใหม่ น าสู่ การปฏิ บัติ จริ ง ได้ โดยกระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงนั้ น เกิ ด ขึ้ น ในระยะเปลี่ ย นผ่ า น ก่ อ นและเกิ ด การพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นทั ก ษะการคิ ด อย่ า ง มี
วิจารณญาณและการแก้ ปัญหา มีลักษณะแบบค่อยเป็ นค่ อยไป พัฒนาอย่างต่อเนื่ อ ง โดยจากการสัมภาษณ์ ก ลุ่ ม
นักศึกษาจานวน 64 คน มีความคิดเห็นตรงกัน เกี่ยวกับ กระบวนการการเรียนรู้ สู่การเปลี่ ยนแปลงในระยะเปลี่ ย น
ผ่าน มีดังนี้
1. ภาวะสับสน นักศึกษาเกิดความรู้สึกสับสน มึนงง วุ่นวายใจ กระวนกระวายใจ วิตกกังวลอย่าง
รุนแรง ไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่อ ยู่ตรงหน้าอย่า งไร พฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออก เช่น ยืนมองผู้ป่วย ไม่จับต้ อ ง
ตัวผู้ป่วย หมุนตัวไปมา บางรายไม่อยู่นิ่ง เป็นต้น
2.ภาวะตรวจสอบความรู้สึ กของตนเอง นักศึกษาเริ่มมองตนเอง ตระหนักรู้และเกิ ดการรับ รู้ว่าตนเอง
รู้สึกว่าตนเองด้อยค่า ไม่มีความรู้ความสามารถ รู้สึกผิด กลัว กังวล รู้สึกอาย ละอายใจ รู้สึกบาป โทษตัวเอง ผิดที่
ไม่มีความรู้ ไม่มีความเหมาะสมที่ จะมาดูแ ลผู้ ป่ว ย กล่าวโทษตนเอง เกิดการทบทวนตนเองว่า ประสบการณ์ ก าร
เรียนรู้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เหตุใดจึงไม่มีความรู้เพียงพอสาหรับการดูแลผู้ป่วย
3.ภาวะการทบทวนและการวิเคราะห์ ตนเองอย่า งเป็นระบบ นักศึกษาทบทวนประสบการณ์การเรี ย นรู้
ที่ผ่านมาและตั้งคาถามแก่ตัวเองว่าทาไมพยาบาลประจาหอผู้ป่วยถึง สามารถปฏิบัติ การพยาบาลได้ เขามีวิธีคิดและ
เรียนรู้มาอย่างไร นักศึกษามีการคิดทบทวนตนเองและประเมิน ความสามารถแห่ง ตนเปรียบเทียบกั บความสามารถ
ของผู้อื่นทั้งที่เป็นพยาบาลและเพื่อนคนอื่น ที่เป็น ต้นแบบของความสาเร็จ เกิดการตัดสินใจแบบฉับพลันโดยอยาก
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ทดลองเรียนรู้ ต้องการพัฒนาตนเองให้ ดีขึ้น ต้องอยู่รอดภายใต้ สถานการณ์ ที่กาลัง เผชิ ญอยู่และเชื่อ มั่น ว่าตนเอง
พัฒนาได้และสามารถเรียนรู้และปฏิบัติการพยาบาลได้เช่นเดีย วกับผู้อื่น
4.ภาวะการยอมรั บในสภาวะการณ์ และริ เริ่ มแลกเปลี่ ยนวิ ธี เรียนรู้กั บบุ ค คลอื่น นักศึกษาจะเกิ ด การ
ยอมรับความรู้สึกที่เ กิดขึ้ นกับ ตนเอง เช่น ความทุกข์ใจ ความละอายใจ ความรู้สึกผิดและด้ อยค่า เป็นต้น แล้วจึง
เริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ความรู้สึก ของตนเองให้ เ พื่อน พยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึ ก อาจารย์ผู้อื่น นักศึกษาแพทย์ ตั้ง
คาถามวิธีการเรียนรู้กับบุคคลอื่นที่ประสบความสาเร็จว่า ควรเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างไร
5.ภาวะการค้นหาบทบาทใหม่ของตนเองสาหรั บการเรียนรู้ข องตนเอง นักศึกษายุติบทบาทเดิมวิ ธี ก าร
เรียนรู้แบบเดิมที่ทาให้นักศึกษาเรียนรู้ล้ มเหลว ไม่บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และริเริ่มกระบวนการเรียนรู้ใหม่ โ ดย
ย้อนกลับไปเรียนรู้ใหม่ที่จุดเริ่มต้น เช่น การประเมินจากตัวผู้ป่วยอย่างละเอีย ดรอบคอบ จนค้นพบสิ่งที่เป็นปัญ หา
ของผู้ ป่ ว ยจริง จึ ง กลั บ ไปศึ ก ษาค้ นคว้ าจากเอกสารต าราทางวิช าการเพิ่ มเติ ม เพื่ อ หาเหตุ ผลและค าอธิ บายใน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตั วผู้ป่ว ย และมีความต้องการศึก ษาต่ อยอดในสิ่งที่ อาจเกิดขึ้น ต่อ ไปในอนาคตของผู้ ป่ ว ย
เป็นต้น
6.การวางแผนแนวทางการเรียนรู้ใหม่ โดยนักศึกษาเริ่มวางแผนการเรี ยนรู้ใหม่ข องตนเอง กาหนดวิ ธี
ปฏิ บั ติ ข องตนเองในการเรี ย นรู้ จากตั ว ผู้ ป่ว ยที่เ ชื่ อ ว่ าจะบรรลุ ลั พธ์ การเรี ยนรู้ เพราะที่ ผ่ านมาพบว่ าการเรียน
แบบเดิมเอามาใช้ไม่ได้ ไม่ครอบคลุม การพยาบาลไม่เฉพาะเจาะจง ไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้ ป่ ว ย
รายนั้น
7.การพัฒนาตนเองด้านทัก ษะความรู้ การคิ ดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปั ญหา โดยนักศึกษาเริ่ ม
อ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการจากหลายแหล่ งมากขึ้น ซึ่ง ไม่ เคยปฏิ บัติ เช่นนี้ มาก่อน ทาความ
เข้าใจกับสิ่งที่กาลังศึกษาอย่างลึก ซึ้ง เชื่อมโยงความรู้กับปรากฏการณ์ที่ ค้น พบในผู้ ป่วย คิดวิเคราะห์หาเหตุผ ลโดย
ใช้ความรู้เพื่อใช้อธิบายสิ่งที่เ กิดขึ้นกั บตัว ผู้ป่วย และพยายามค้นหาความผิดปกติและปัญ หาของผู้ป่วยเพิ่ มเติ มทั้ ง ที่
กาลังเกิดขึ้ นและอาจจะเกิ ดขึ้ นในอนาคต เมื่อศึกษาด้ วยตนเองแล้ว มี บางประเด็น ที่เ กิ ด ข้อ สงสั ยเริ่ มมี ก าร ขอ
คาปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนในคลินิค
8.การทดลองปฏิบั ติ ในระยะนี้นักศึก ษาต้อ งการทดลองในสิ่ งที่ ตนเองศึก ษามา เกิดความกล้าทดลอง
ปฏิบัติการพยาบาลกับตัวผู้ป่วยจริง กล้าบอกพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึกเกี่ยวกับการตั ดสินใจของตนเองในการให้ ก าร
พยาบาล กล้าเล่าประสบการณ์ที่ ได้ ตั ดสิน ใจปฎิ บัติ กิจกรรมการพยาบาลในกระบวนการสะท้ อนคิ ด (reflective)
เมื่อรู้ว่าสิ่งใดปฏิบั ติผิ ด พลาด ก็เกิดการเรียนรู้ และขอแก้ไขในครั้ง ต่อ ไปเมื่ อ มีโ อกาสอีก โดยอาจารย์ผู้สอนจะท า
หน้าที่จัดสถานการณ์จริง มอบหมายกรณีศึ ก ษาที่ เป็น ผู้ป่ วยจริ งให้ นัก ศึก ษาได้ เรียนรู้ อย่า งใกล้ ชิด โดยมีอาจารย์
เป็นผู้ดูแลและช่ว ยเหลื ออย่างใกล้ชิ ด ช่วยกระตุ้นให้นั ก ศึก ษาเกิ ด ความกล้า ที่จ ะเข้า หาตั วผู้ ป่ว ย เพื่อค้นหาและ
ศึกษาหาความรู้จากตัวผู้ป่วย ระหว่างทดลองปฏิบัติผู้เรียนเห็น การพั ฒนาของเพื่ อนทั้ง ทีมทุกคนร่วมมือ กัน เรียนรู้
ร่วมกัน เช่น การประชุมปรึ กษาทางการพยาบาล ทุกคนมีเข้า ใจมากขึ้ น เพื่อนทุกคนได้ คนไข้ ที่ แตกต่า งกั น จ ะ
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สามารถนามาพูด คุยแลกเปลี่ย นความรู้ ให้เพื่อนคนอื่น ฟั งเกี่ย วกั บการตั ดสิ นใจให้ การดูแ ลผู้ป่ วยที่ มีผ ลลั พธ์ ก าร
พยาบาลที่ดีขึ้น เหมือนเพื่อนเคยเจอเหตุการณ์ที่ เหมื อนกัน เพื่อนก็สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
9.ภาวะเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพของตนเอง นั ก ศึ ก ษาเกิ ดการปฏิบั ติ ก ารพยาบาลด้ วยความมั่ นใจ กล้า
ตัดสินใจให้การพยาบาลผู้ป่วยเมื่ อพบปัญ หาได้ ในทัน ที ให้การพยาบาลเหมาะสมกั บกับ ปัญหา ตามความต้องการ
ของผู้ป่วยจริง มั่นใจว่าสามารถดูแลผู้ป่ วยของตนเองได้ กล้าเล่าประสบการณ์ ดีๆ และความรู้ ที่ได้จากการเรี ย นรู้
ขณะปฏิบัติการพยาบาลให้เ พื่ อนนั กศึ กษาคนอื่น ได้ ระยะนี้นักศึกษารู้สึก มี ความสุข กับ ความสาเร็จ ในการเรี ย นรู้
ของตนเอง ส่งผลให้กระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ต่อเนื่อง ไม่ยอมหยุดนิ่ง
10.การวางแผนก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลของตนเอง นัก ศึกษาเริ่มมองการณ์ไกลไปอนาคตเมื่ อตนเอง
เป็นพยาบาลวิชาชี พแล้ว วิธีการเรียนรู้ที่ ตนเองออกแบบใหม่นี้ สามารถทาให้ตนเองเกิด ความรู้ การคิดอย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ คิ ด เป็ น ระบบ คิ ด เชื่ อ มโยงและตั ด สิน ใจการแก้ ปั ญหาให้ กั บผู้ ป่ วยได้ ทั นที และถู ก ต้ อ งเหมาะสม
สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ ตรงกับ ความต้อ งการของผู้ป่ วย โดยใช้กระบวนการพยาบาลอย่างสมบูร ณ์ เพื่อให้
ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วย และมีความปลอดภัย โดยทักษะการเรียนรู้จะติดตัวนักศึกษาไปตลอดและจะต้องมี ก าร
พัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่อ ง
พฤติกรรมนั ก ศึก ษาที่แ สดงออกขณะเรี ยนรู้ด้ วยวิ ธีใ ช้ ผู้ เ ชี่ย วชาญโดยประสบการณ์ ทั้ ง 10 ขั้นตอนนี้
สอดคล้องกั บการศึก ษาของ Sabra Brock (Brock,2010) กล่าวว่า พฤติกรรมการเรี ยนรู้สู่ การเปลี่ย นแปลงใน
ขั้นตอนภาวะกระตุ กการรับรู้ ในวิ กฤติการณ์ ความรู้สึกผิดและอั บอาย การตรวจสอบความรู้ สึกของตนเองอย่ า ง
จริงจัง การไม่ยอมรับในความสมรรถนะแห่ง ตนและเริ่มทีการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์กั บผู้อื่น การค้นหาบทบาท
ใหม่และวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ การวางแผนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ การเรียนรู้แบบใหม่ การทดลองปฏิบัติ ต าม
บทบาทใหม่ การสร้างสมรรถนะ ความมั่นใจในบทบาทใหม่ และการบูรณาการเข้า กับชี วิต สามารถทานายการ
เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของวิธีการจัดการเรี ยนการสอนในคลินิก ด้วยวิ ธีก ารใช้ผู้เชี่ ยวชาญโดยประสบการณ์
(Experts By Experience : EBE)
จากการถอดบทเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนรู้แบบวิธีการใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ พบปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จที่ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง และบรรุผลลัพธ์การเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้
1.ปัจจัยด้านผู้สอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้ที่มีทักษะหรือคุณลักษณะดังนี้
1.1 เป็นผู้ฟังที่ดี (Good Audience) รับฟังสิ่งที่นักศึกษาอธิบาย การรับฟังจะเป็นการแสดงการ
ยอมรับความคิดเห็นของนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น อธิบายการเรียนรู้ ความรู้สึกคับข้องใจ
หรือความภาคภูมิใจเมื่ อปฏิบั ติการพยาบาลแล้ว ประสบความสาเร็จ ตามเป้าหมายของการพยาบาลที่ตั้ งไว้ ไม่เป็ น
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การปิดกั้นความคิดเห็นของนักศึ กษาซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ นักศึ กษาได้พยายามคิด ใคร่ครวญ และติดต่อยอดองค์
ความรู้และอยากศึกษา เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์นั้ นอย่างต่อเนื่อง
1.2 เป็นผู้ชี้นา (mentor) ผู้สอนทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา คอย
ชี้นาประเด็นการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่กาหนด เนื่องจากประเด็นการเรียนรู้จะชักนาให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการ
ตั้งคาถามด้วยตนเอง ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ และต้องวางแผนให้การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย โดยนักศึกษาพยายามศึกษาหาองค์ความรู้มาอธิบายโดยเชื่อ มโยง
ความรู้เข้ากับปรากฏการณ์ที่ค้นพบในตัวผู้ป่วย เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ การเป็นผู้ชี้นาของอาจารย์ผู้ส อนนี้จะช่ว ย
ให้การเรียนรู้ของนักศึกษาได้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจและจดจา มากกว่าการสอนภาคทฤษฎีให้เกิดความรู้ เ พี ย ง
อย่างเดียว
1.3 เป็นผู้เปิดโอกาสสาหรับการเรียนรู้ (giving students a chance for learning) ผู้สอนเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติการพยาบาลภายใต้สถานการณ์ที่ กาหนด โดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยดูแลอย่า ง
ใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วย และเปิดโอกาสให้ทดลองปฏิบัติได้อี กในครั้ง ต่อๆไป เนื่องจากนักศึกษาได้
ผ่านกระบวนการทบทวนตนเองในประสบการณ์ครั้งแรกและค้นพบความผิ ดพลาดของการตั ดสินใจในการ
ปฏิบัติการพยาบาล จึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ จดจา ไตร่ตรอง และวางแผนการปฏิบัติการพยาบาลในครั้งต่ อ ไป
เมื่อพบเหตุการณ์คล้ายเดิม
1.4 เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (supporter) ผู้สอนเป็นผู้สรรหา วางแผนการจัดการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาจริง กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุม แนะนา
แหล่งค้นคว้าความรู้จากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หลักฐานเชิงประจักษ์ เอกสารตาราทางวิชาการ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือต้อ งการความช่วยเหลื อ
1.5 เป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ (stimulator) ผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา
ชี้แนะประเด็นความรู้ที่นักศึกษายังเรียนรู้ไม่ครอบคลุมโดยการตั้งคาถามที่เป็น เป้าหมายของการเรียนรู้ใน
สถานการณ์ที่กาหนดขึ้น โดยมิใช่ลักษณะการตั้งคาถามเพื่ อวัด ความรู้ เท่านั้น
และผู้สอนกระตุ้นการเรียนรู้ใ น
ลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป ควรประเมินพัฒนาการและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึก ษาตลอดเวลา และกระตุ้ น
การเรียนรู้เป็นระยะๆ ไม่เร่งกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา
แต่ให้ขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้เกิดอย่างต่อ เนื่ อ ง
เพราะหากนักศึกษาเรียนรู้ไม่ทันการณ์ จะส่งผลกระทบให้นักศึกษาเกิดความคิ ดเชิงลบ (negative thinking) ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา รู้สึกด้อยค่า และหยุดการเรียนรู้ไปในที่สุด การพูดเชิงสร้างสรรค์จะเป็ น
ตัวกระตุ้นการเรียนรู้
1.6 ทักษะการจูงใจ (motivation) และพูดโน้มน้าว (convince) ผู้สอนเป็นผู้ชี้นาหรือส่งเสริมให้
นักศึกษามองเห็นความสาเร็จหรือผลลัพธ์ที่ดีของการเรียน
ด้วยกระบวนการสะท้อนคิดซึ่งจะกระตุ้นนัก ศึ ก ษา
ประเมินตนเอง ค้นหาจุดแข็งของนักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง กล่าวชื่นชมนักศึกษา
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เมื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในสถานการณ์ที่กาหนด แม้จะเป็นเพียงความสาเร็จขั้นต่าก็ตาม แต่จะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง ต้องการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อ งและ
ต่อยอด ดังนั้นการชี้แนะและการส่งเสริมให้มองเห็นความสาเร็จหรือผลลัพ ธ์ของการเรียนรู้จ ะช่วยให้นัก ศึกษาเกิ ด
แรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น
1.7 ทักษะการสื่อสารที่ดี (good communication) จากการศึกษาพบว่า การสื่อสารที่ดีควรเป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง โดยเริ่มต้นควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้สึ ก บอกเล่า อธิบายความรู้ ความคิดของตนเอง
ให้อาจารย์ได้รับรู้ อาจารย์ควรรับฟังจนจบ ไม่หยุดการพูดของนักศึกษาระหว่างสนทนา อาจารย์ควรพูดชี้นา
ประเด็นการเรียนรู้หลังจากที่นักศึกษาพูดแล้วเสร็จ
ทาให้นักศึกษากล้าเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมากั บ
อาจารย์
2.ปัจจัยด้านผู้เรียน พบว่า นักศึกษาควรเป็นผู้ที่มีทักษะหรือคุณลัก ษณะดั งนี้
2.1ทักษะด้านความรู้ (knowledge skill) ทักษะด้านความรู้เป็นพื้นฐานสาคัญของการเรียนรู้ของการ
จัดการเรียนการสอนในคลินิกด้วยวิธีการใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ เนื่องจากนักศึกษาเห็นว่า การประเมิน
ผู้ป่วยจะต้องใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎี หากพร่องความรู้นักศึกษาจะไม่สามารถค้นพบความผิ ดปกติ ปัญหาและ
ความต้องการทางสุขภาพที่แท้จริงของผู้ป่วยได้ ที่สาคัญจะส่งผลให้ไม่สามารถระบุประเด็นสาคัญของการเรียนรู้ ทา
ให้การศึกษาค้นคว้าไม่ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนด
2.2 ทักษะการจัดการกับความคิดเชิงลบ (negative thinking) นักศึกษาต้องมีทักษะการจัดการกับความคิ ด
เชิงลบได้เนื่องจากการที่นักศึกษาประเมินตนเองว่าความรู้ ไม่เ พียงพอสาหรับให้ การพยาบาลผู้ป่วย
ไม่สามารถ
ตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาลเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กาลั งเกิ ดขึ้น ส่งผลให้เกิดความรู้สึกด้อยคุณค่า กล่าวโทษ
ตัวเอง รู้สึกผิดต่อผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ ความคิดเชิงลบที่เกิดขึ้นภายในตัวของนัก ศึกษาส่ง ผลให้ เ กิ ด
ความพยายามทบทวนวิธีการเรียนรู้ที่ผ่านมาของตนเอง มีจุดด้อยอย่างไร และพยายามค้นหาและวางแผนวิธีก าร
เรียนรู้แบบใหม่ เปลี่ยนแปลงตนเองจนทาให้การเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิธีการจัดการความคิดเชิ ง ลบ
ของนักศึกษา ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมของพยาบาลที่เป็นต้นแบบ ผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดีที่เกิดกับตัวผู้ ป่ ว ย
ที่เป็นผลมาจากปฏิบัติการพยาบาลในขณะนั้น ความสาเร็จในการเรียนรู้ของเพื่อน การสอบถามอาจารย์ผู้สอนหรือ
ผู้ที่มีความรู้มากกว่า จะเป็นการช่วยให้นักศึกษาค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติจากเชิงลบเป็นเชิงบวก สิ่งที่สาคัญมาก
ที่สุดคือการมองเห็นผลลัพธ์ทางการพยาบาลในระยะสั้น จากการปฏิบัติการพยาบาลแล้วผู้ป่วยปลอดภัย อาการ
ทางคลินิกดีขึ้น นักศึกษาจะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อ มั่นในความสามารถของตนเองเกิดแรงจูงใจอยากเรี ย นรู้
เพิ่มเติม แต่การพูดเชิงลบจะเป็นทาลายความหวังและความต้ องการเรียนรู้ของนั กศึก ษา
2.3 ความรับผิดชอบ (responsiveness) เนื่องจากการเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนในคลินิกด้ ว ย
วิธีการใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยประสบการณ์ นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีผู้ป่วยหรือญาติเ ป็น ผู้เชี่ยวชาญและ
นักศึกษาเรียนรู้จากตัวผู้ป่วยและสถานการณ์จริงที่กาหนดขึ้น บทบาทของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในคลินิก จะ
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เป็นเพียงผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เท่านั้น ดังนั้นนักศึกษาต้องมีควารับผิด ชอบ
ในการเรียนรู้ของตนเอง มีวินัย ศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิชาการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1.บทบาทของพยาบาลพี่ เ ลี้ ย งแหล่ ง ฝึ ก พยาบาลพี่ เ ลี้ ย งแหล่ ง ฝึ ก จะเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ า ง
บรรยากาศเอื้ อ ต่ อการเรีย นรู้ ด้ ว ยการเป็ นแบบอย่า งที่ดี เ กี่ ยวกั บบทบาทของพยาบาล ( role model) การจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริ มการเรีย นรู้ให้ กับนั กศึ กษา เปิดโอกาสให้นักศึ กษาได้ฝึ กปฏิ บัติจริ ง มีการเสริมแรงด้ว ยการ
กล่าวชื่นชมเมื่อนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ดี
2. สิ่งแวดล้อมที่เอื้ อ ต่อ การเรี ยนรู้ การเปิดโอกาสให้นัก ศึก ษาได้ป ฏิบั ติในสถานการณ์จริง ฝึกปฏิบัติก าร
พยาบาล ฝึกตัดสินใจให้การพยาบาลด้ วยตนเอง และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์หรือพยาบาลพี่เ ลี้ยงเป็ น ผู้
คอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด ไม่ปิดกั้นโอกาส เพราะเมื่อนักศึก ษาเกิ ดการเรียนรู้จนเกิด องค์ค วามรู้ที่ สามารถเรีย นรู้ ไ ด้
ด้วยตัวเองแล้ว มีอาจารย์เป็นผู้ประคับประคองเท่านั้น เมื่อนักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลและเห็น ผลลั พธ์ทา งการ
พยาบาลที่ดีที่เกิดกับผู้ป่วย จะทาให้นักศึกษาเกิดทัศนคติ เชิง บวกต่อการเรียนรู้ การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการที่
ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ กิ ด การไคร่ ค รวญในสิ่ ง ที่ ต นเองได้ ก ระท าลงไป เป็ น การระบายความรู้ สึ ก ของตนเองต่อ
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รู้ สึ ก ปลดปล่ อ ย การทบทวนตนเอง ทบทวนกระบวนการพยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ท าให้ ทร าบ
ข้ อ บกพร่ อ งที่ ต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ขและการพั ฒ นา และการพยายามหาค าตอบที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ มาอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ที่เกิ ด ขึ้น ช่วยกระตุ้นให้ เกิ ดการเรียนรู้เ พิ่ มมากขึ้น และกล้าตัดสิน ใจให้ การช่ วยเหลื อผู้ ป่วยถ้ า พบ
เหตุ ก ารณ์ ที่ มีลั ก ษณะคล้ า ยกั น อี กในอนาคต การท างานเป็ น ทีม จะเป็ น การส่ ง เสริ มบรรยากาศในการเรียนรู้
เนื่องจากกรณีศึกษาในหอผู้ป่ วยจริ งมี มากมาย และนักศึกษาบางคนไม่ มีประสบการณ์ การเรี ยนรู้ค รบทุ กคน แต่
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยให้นักศึกษาทุกคนร่วมเรียนรู้ และช่วยเหลือกันภายในทีม
จุดเด่นของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้เรียนได้รับการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ทั้งจาผู้เชี่ยวชาญ
โดยประสบการณ์ อาจารย์ผู้สอน การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ใหม่ มุมมอง และกระบวนทัศน์ใหม่ ออกแบบวิธีปฏิบัติ
จนนาสู่การปฏิบัติจริงได้ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง บรรลุเป้ าหมายและผลลัพธ์การเรียนรู้
พบว่า ทักษะด้านความรู้ การจัดการความคิดเชิงลบและความรับผิดชอบของผู้เรียนเป็น ข้ อจากัดสาคัญที่ เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
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บทสรุป
ผลของการสอนด้วยวิธี EBE สามารถพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตรบั ณฑิต ด้านทักษะการคิ ด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการแก้ ปัญ หาได้ อ ย่า งแท้ จ ริง และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ส่ ว นการเรี ยนรู้สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
(Transformative learning)นั้ น เกิ ด ขึ้ น ในระยะเปลี่ ย นผ่ า น (Transitional phase) มี 1 0 ขั้ น ตอนส าคั ญ โดย
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงวิธี ก ารเรี ยนรู้ เกิ ด ขึ้ น ก่ อนสมรรถนะด้ านทั ก ษะการคิ ด อย่ างมี วิจ ารณญาณและการ
แก้ปัญหาจะเกิดขึ้น การพัฒนาเป็นแบบค่อยเป็ นค่ อยไปและต่ อเนื่ อง การพัฒนาทักษะนั้นทาให้นักศึ กษาสา มารถ
ปฏิบัติการพยาบาลอย่างสอดคล้องกับปัญหาทางสุขภาพของผู้ป่วยในระดับปัจ เจกบุ คคล ใช้กระบวนการพยาบาล
ในการดูแลผู้ป่วยจากการเชื่ อ มโยงความรู้ทางทฤษฎี สู่การปฏิบั ติ การพยาบาลอย่า งเป็นรู ปธรรม สามารถอธิบ าย
เหตุผลของการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างสมเหตุสมผล ทักษะด้านความรู้ของนักศึกษาเป็นปัจจัยแห่ งความส าเร็ จ
ของการเรียนรู้ กระบวนการสร้างความรู้ เกิ ดจากการประเมินผู้ ป่วยในสถานการณ์จริ ง ค้นหาความผิดปกติ ที่ เ กิ ด
ขึ้นกับผู้ป่วย โดยสิ่งที่นักศึกษาค้นพบและเผชิญในสถานการณ์จริงจะเป็นตัว กระตุ้น ให้นักศึกษาเกิดการคิดและตั้ ง
คาถามกับตนเองว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎี ที่ผ่านการเรียนในชั้นเรีย น ร่วมกับการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อหาคาตอบมาอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิ ดขึ้นกับ ตัวผู้ป่วยอย่างมีเ หตุ ผ ล
และเกิดการตั้งคาถามกับตัวเองว่า ความผิ ดปกตินั้นเกิ ดขึ้ นได้ อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ มีความเชื่อมโยงกับสิ่งใดบ้ า ง
นาสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์จ นสามารถระบุปั ญหาผู้ป่ วยได้อ ย่างถู กต้ อง และตัดสินใจให้การพยาบาลและแก้ ไ ข
ปัญหาของผู้ป่วยได้อ ย่า งเหมาะสมและทัน เวลา ตรงกั บความต้ อ งการของผู้ ป่ว ยเฉพาะราย ส่งผลให้เกิด การ ใช้
กระบวนการพยาบาลส าหรับ ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอย่ างสมบู ร ณ์ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด กระบวนการคิ ด แบบต่ อ เนื่อง
ตลอดเวลา มีการคิดต่อยอด มีการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้กับ ผู้อื่ นและเกิ ดการสร้างองค์ ความรู้ด้ วยตนเอง การเรียนรู้
จากผู้ป่วยจริงเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็น แหล่ งความรู้และเป็น การเรียนรู้ ที่ ดีที่ สุดและมองเห็นคุ ณค่า ของผู้ป่วยซึ่ ง เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญ โดยบทบาทของผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้นาการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด การค้นหาประเด็น การเรียนรู้ จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ สนับสนุนและจัดบรรยากาศที่เอื้อ ต่อ การเรียนรู้ การเรียนด้วยวิธี EBE ส่งผลให้นักศึ ก ษา
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทั กษะการคิ ดอย่ า งมีวิจารณญาณและการแก้ ปัญหา เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อ ผู้เรี ย นใน
การก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลในอนาคต
ข้อเสนอแนะ ควรจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยวิธี EBE ควรดาเนินการการจัดการเรียนการสอน
ในขั้นตอนต่างๆอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ ขั้น เตรียมการสอน การปฐมนิเทศ การสรุปการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการอย่างแท้จริง และสอนในทุกรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาเกิดทัก ษะที่จาเป็นเกิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง
และอย่างต่อเนื่อง
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