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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง ชนิด 1 กลุ่มวัดก่อนและหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจากหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ร่ ว มกั บ การสะท้ อ นคิ ด ต่ อ ทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 156 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์รว่ มกับการสะท้อนคิด กรอบแนวคิดการวิจยั คือ รูปแบบการพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามแนวคิดของ Soukup และการสะท้อนคิดตามกรอบแนวคิดของ Gibbs เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นโดย Turner, et al. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ pair t-test ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05) ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
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พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับการสะท้อนคิดอย่างชัดเจน อาจารย์พยาบาลควรมีการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์กบั การสะท้อนคิดอย่างเป็นรูปธรรมในทุกรายวิชา และปลูกฝังทัศนคติิ
ที่ดีต่อการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลสามารถที่จะประยุกต์ใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลและเพิ่มคุณภาพบริการพยาบาลต่อไปในอนาคต
คำ�สำ�คัญ: การสะท้อนคิด; ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21; แนวปฏิบัติการพยาบาล; หลักฐานเชิงประจักษ์
Abstract
This is a quasi-experimental study with one group pretest and posttest design. The objective was to
study the effectiveness of teaching and learning using the process of developing a nursing practice guideline:
from an evidence-based and reflective thinking on twenty first century learning skills. The sample
included 156 second year nursing students. The instrument used in the experiment was a
teaching and learning model using the process of developing a nursing practice guideline from
an evidence based and reflective thinking. The conceptual framework was a model of developing
a nursing practice guideline from an evidence-base (based on Soukup) and reflective thinking (based on
Gibbs.) The research instrument was a questionnaire on twenty-first century learning skills developed by
Turner, et al. Data were analyzed by using mean, standard deviation and paired t-test. The results showed
that the twenty-first century learning skills of nursing students after learning using the process of developing
a nursing practice guideline from an evidence-based and reflective thinking were higher than before learning
at a statistically significant at level (p < 05). The results of this research clearly reflect the effectiveness of
teaching and learning using the process of developing a nursing practice guideline from an evidence-based
with reflective thinking. Nursing educations should provide a teaching and learning design that emphasizes
the use of an evidence-based with concrete reflective thinking in every subject they should cultivate good
attitudes towards the use of an evidence base throughout the period of being a student, to enable them to
apply empirical an evidence-based in nursing practice and to improve nursing service quality in the future.
Keywords: evidence-based; nursing practice guideline; reflective thinking; twenty first century learning skills
ความเป็นมาของปัญหา
ปัจจุบันวงการพยาบาล แพทย์ และการสาธารณสุข
กำ � ลั ง ตื่ น ตั ว กั บ การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(evidence-base practice) เพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้
บริการ การปฏิบตั งิ านตามหลักฐานเชิงประจักษ์ถอื เป็นตัวบ่งชี้
ที่สำ�คัญของการประกันคุณภาพการบริการด้านสุขภาพแก่
ผู้รับบริการหรือผู้ป่วย หากพยาบาลมีการนำ�เอาหลักฐาน
เชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผูร้ บั บริการหรือผูป้ ว่ ย จะช่วยให้
พยาบาลมีทกั ษะทางการพยาบาลทีน่ า่ เชือ่ ถือ มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพทางด้านการบริการพยาบาล การปฏิบัติตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นการตัดสินใจทางคลินิกเกี่ยวกับการ
ใช้หัตถการหรือการรักษาที่จะให้กับผู้รับบริการหรือผู้ป่วย

บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น
ซึ่งโดยทั่วไปจะมาจากงานวิจัยที่มีการออกแบบการวิจัยไว้
อย่างดีและมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่
เชื่อถือได้ ร่วมกับความเชี่ยวชาญทางคลินิกของผู้ใช้ และ
ค่านิยม/ความเชื่อของผู้รับบริการ1 นักศึกษาพยาบาลจำ�เป็น
ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นความรู้ ใ นสาขาวิ ช าชี พ และ
มาตรฐานของวิชาชีพ และทักษะที่จำ�เป็นตามความต้องการ
ของสังคม การจัดการศึกษาพยาบาลตามแนวเดิมที่เน้น
การถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ศิษย์ที่เน้นการสอนด้านเนื้อหา
จึงไม่เพียงพอที่จะพัฒนาบัณฑิตพยาบาลให้เกิดทักษะการ
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ การตัดสินใจ การติดต่อ
สื่อสาร การทำ�งานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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ข้อมูลข่าวสาร ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และ
เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง นักศึกษาพยาบาลจะต้อง
ได้รบั การพัฒนา 3R 7C ซึง่ 3R ประกอบด้วยทักษะอ่านออก
(reading) ทักษะเขียนได้ ((w)riting) และทักษะคิดเลขเป็น
((a)rithmetics) และ 7C ประกอบด้วย ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (critical
thinking and problem solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (creativity and innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (crosscultural understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำ�งาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำ� (collaboration, teamwork and
leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ (communications, information and media
literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(computing and ICT literacy) ทักษะอาชีพและทักษะ
การเรียนรู้ (career and learning skills)2
จากการทบทวนวรรณกรรม นักศึกษาพยาบาลมี
ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนอยู่ในระดับปานกลาง
ทักษะเชิงตัวเลข ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความเข้าใจ
ความต่างวัฒนธรรมและต่างกระบวนทัศน์ ความร่วมมือ
การทำ�งานเป็นทีม และภาวะผู้นำ� การสื่อสาร สารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร อาชีพและทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับดี3 และ
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาซึ่ ง ทำ � การศึ ก ษาทั ก ษะการเรี ย นรู้
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี พบว่า ทักษะด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำ�ที่สุดกว่าทุกด้าน4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุรนิ ทร์ ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตพยาบาลออกไปสู่ระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทย ซึง่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์ของ
หลั ก สู ต รเพื่ อให้ บั ณ ฑิ ต สามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลอย่าง
เป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานความ
เอื้ออาทรและความปลอดภัย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
แก่ ผู้ รั บ บริ ก ารทุ ก ระดั บ ของการบริ ก ารสุ ข ภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จึงจำ�เป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้บณ
ั ฑิตพยาบาล
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มี ทั ก ษะในการนำ � เอาหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ม าใช้ ใ น
การปฏิบตั กิ ารพยาบาล โดยจัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Adult Nursing Practicum
1) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี มีความเสี่ยง และมีปัญหา
สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน
การเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ ทั้งด้านอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย
โดยใช้ ก ระบวนการพยาบาลในการดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์
รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย
การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และ
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติในรายวิชาชีพทางการพยาบาลที่เน้นการใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์จะสามารถเสริมสร้างความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยการใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ข อง
นักศึกษาพยาบาลได้3 อีกทัง้ การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มี
ทั ก ษะการสะท้ อ นคิ ด ควบคู่ ไ ปกั บ การฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ น
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 นั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำ�คัญ
ที่จะช่วยให้มีการพัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้า การอ่าน
การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา
การสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม ความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ การทำ�งานเป็นทีม การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้ง
การเรี ย นการสอนในรายวิ ช านี้ เ ป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลครั้ ง แรกของการเป็ น นั ก ศึ ก ษาพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพแก่ ผู้ รั บ
บริการที่มีปัญหาสุขภาพในระบบต่างๆ รูปแบบการจัดการ
เรี ย นการสอนโดยใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับการสะท้อนคิด ก็จะ
ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้
ในการดูแลผู้รับบริการหรือผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อไป
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับการสะท้อนคิดในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 1 โดยนำ�แนวคิดรูปแบบการพัฒนาหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice Model) ของ
Soukup5 และการสะท้อนคิดตามกรอบแนวคิด reflective
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cycle ของ Gibbs6 เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะนำ�ข้อมูลหลักฐานไปใช้ในการ
อ้างอิงและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพต่อไป
คำ�ถามวิจัย
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วม
กับการสะท้อนคิดต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น
อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจากหลั ก ฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ ร่ ว มกั บ การสะท้ อ นคิ ด ต่ อ ทั ก ษะการเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ 21
รูปแบบการศึกษา
สมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนาแนว
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจากหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ร่ ว มกั บ การ
สะท้อนคิดสูงกว่าก่อนได้รับการสอนฯ
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้
กำ�หนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อศึกษาผลของการจัด
การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลจากหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ร่ ว มกั บ การสะท้ อ นคิ ด
ต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเลือกใช้รูปแบบ
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ของ Soukup5 เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวปฏิบัติ
การพยาบาล ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การค้นหาปัญหาทางคลินิก (evidence
trigger phase) มอบหมายให้นักศึกษาทำ�การศึกษาข้อมูล
ปัญหาทางคลินิกจาก 2 แหล่ง คือ ปัญหาที่พบในระหว่างการ
ฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (practice
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triggers) และจากแหล่งความรู้ (knowledge triggers)
ที่ได้จากการติดตามงานวิจัย หรือการสังเคราะห์องค์ความรู้
จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
ระยะที่ 2 การค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับประเด็นปัญหาทางคลินิก (evidence supported phase)
มอบหมายนักศึกษา ค้นคว้าจากหลักฐานเชิงประจักษ์จาก
แหล่งความรู้ต่างๆ เช่น งานวิจัย แนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลที่มีผู้สร้างไว้ ข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำ�มา
ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างเป็นแนวปฏิบัติการ
พยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาทางคลินิกที่คัดสรร
ระยะที่ 3 ระยะพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
และนำ�ไปทดลองใช้ (evidence observed phase) มอบหมาย
ให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ จากนั้นนำ�แนวปฏิบัติการพยาบาล
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้มาร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์
จนได้แนวปฏิบัติการพยาบาลที่สามารถนำ�ไปใช้ได้จริงนำ�ไป
ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
ระยะที่ 4 ระยะนำ�แนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วไปใช้
จริงในหน่วยงาน (evidence-based phase) ภายหลังนำ�แนว
ปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ นักศึกษาพยาบาลประเมินผลลัพธ์
ของแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจากหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
และวิเคราะห์ วิจารณ์เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติการพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การสะท้อนคิดตามแนวคิด reflective cycle
ของ Gibbs6 ซึ่งประกอบด้วยการคิด 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) การคิดทบทวนรายละเอียดของเหตุการณ์ 2) การทบทวน
ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ 3) การประเมินผลกระทบของ
เหตุการณ์ 4) การคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามหลักเหตุผล
5) การสรุปการเรียนรู้จากประสบการณ์และองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง และ 6) การคิดวางแผนนำ�ความรู้ไปใช้ในอนาคต
โดยให้นักศึกษาบันทึกการสะท้อนคิดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม
5 สัปดาห์
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ
Trilling and Fadel7 ประกอบด้วย ทักษะ 3R ได้แก่ ทักษะ
อ่านออก (reading) ทักษะเขียนได้ ((w)riting) และทักษะ
คณิตศาสตร์ ((a)rithmetics) ทักษะ 7C ได้แก่ ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา
(critical thinking & problem solving) ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (creativity & innovation)

Songklanagarind Journal of Nursing, Volume 40 No. 3 July - September 2020: 128-138

131

วรรณชาติ ตาเลิศ และคณะ

ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล

ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
(cross-cultural understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ
การทำ�งานเป็นทีม และภาวะผูน้ �ำ (collaboration, teamwork
& leadership) ทักษะด้านการสือ่ สาร การรูเ้ ท่ากันสารสนเทศ

ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4

การปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์5
การค้นหาปัญหาทางคลินิก
การค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหาทางคลินิก
ระยะพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลและ
นำ�ไปทดลองใช้
ระยะนำ�แนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริง

การสะท้อนคิด6
- การคิดทบทวนรายละเอียดของเหตุการณ์
- การทบทวนความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์
- การประเมินผลกระทบของเหตุการณ์
- การคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามหลักเหตุผล
- การสรุปการเรียนรู้จากประสบการณ์และองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้อง
- การคิดวางแผนนำ�ความรู้ไปใช้ในอนาคต

และรูเ้ ท่าทันสือ่ (communications, information & media
literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี (computing
& ICT literacy) และทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
(career & learning skills)

-

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะอ่านออก เขียนได้ และคณิตศาสตร์
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา
ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
ทักษะด้านความร่วมมือ การทำ�งานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นำ�
ทักษะด้านการสื่อสาร การรู้เท่าทันสารสนเทศ และการรู้
เท่าทันสื่อ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

แผนภูมิ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ย น
การสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับการสะท้อนคิดต่อทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยกึ่งทดลอง
(quasi-experimental research) ชนิด 1 กลุ่มวัดก่อนและ
หลัง (one group pretest and posttest design) ซึ่งมี
รายละเอียดของการดำ�เนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 รุ่น
30 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่ 1 จำ�นวน 156 คน
จริยธรรมในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
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สุรินทร์ รหัส P-EC 01-01-62 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม
2562 ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลาโดย
ไม่มีผลกระทบใดๆ
เครื่องมือในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการทดลอง และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
		 1.1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจากหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
ตามรูปแบบการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ของ Soukup5 โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้
		 ระยะที่ 1 การค้นหาปัญหาทางคลินิก โดยให้
นักศึกษาค้นหาปัญหาและระบุปัญหาทางคลินิกที่สนใจและ
ต้ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาโดยรวบรวมปั ญ หาจากการปฏิ บั ติ
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การพยาบาล และศึกษาข้อมูลองค์ความรู้และจัดทำ�รายงาน
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่
21 ด้านทักษะอ่านออก เขียนได้ และคณิตศาสตร์ และ
ทักษะด้านความร่วมมือ การทำ�งานเป็นทีม และภาวะผู้นำ�
		 ระยะที่ 2 การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางคลินิก โดยให้นักศึกษา
กำ�หนดขอบเขตในการเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ กำ�หนด
วัตถุประสงค์การสืบค้น กำ�หนดคำ�สำ�คัญในการสืบค้น การ
กำ�หนดแหล่งสืบค้นข้อมูล สืบค้นงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ วารสารทางการพยาบาล การแพทย์
และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศจากระบบ
ฐานข้ อ มู ล อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ท างการพยาบาลและวิ ช าชี พ
สุขภาพ อื่นๆ และจัดทำ�รายงานการพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตรวรรษที่ 21 ด้านทักษะอ่านออก
เขียนได้ และคณิตศาสตร์ ทักษะด้านการสื่อสาร การรู้เท่าทัน
สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านความร่วมมือ การทำ�งาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำ�
		 ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาล
และการนำ�ไปทดลองใช้ โดยให้นักศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลแล้วนำ�ไปตรวจสอบและทดลองใช้กับกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ ประเมินผลความเป็นไปได้ในการนำ�
ไปใช้ เพื่อยืนยันว่าแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น
มีมาตรฐาน สามารถนำ�ไปใช้ได้จริง และจัดทำ�รายงานการ
พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจากหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่
21 ด้านทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ และทักษะ
ด้านความร่วมมือ การทำ�งานเป็นทีม และภาวะผู้นำ�
		 ระยะที่ 4 ระยะนำ�แนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วไป
ใช้จริงในหน่วยงาน โดยการนำ�เสนอแนวปฏิบัติการพยาบาล
ที่พัฒนาและปรับปรุงแล้วกับพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยที่
นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เพื่อร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การนำ�ไปใช้จริงในหอผู้ป่วย และจัดทำ�รายงานการพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระยะที่ 4
ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและทักษะในการแก้ปญ
ั หา
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ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การทำ�งานเป็นทีม และภาวะผู้นำ�ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้
		 1.2 บันทึกการสะท้อนคิด โดยให้นกั ศึกษาเขียน
บันทึกการสะท้อนคิดตามกรอบแนวคิด reflective cycle
ของ Gibbs6 ซึ่งประกอบด้วยการคิด 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
การคิดทบทวนรายละเอียดของเหตุการณ์ 2) การทบทวน
ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ 3) การประเมินผลกระทบของ
เหตุการณ์ 4) การคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามหลักเหตุผล
5) การสรุปการเรียนรู้จากประสบการณ์และองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 6) การคิดวางแผนนำ�ความรู้ไปใช้ในอนาคต ซึ่ง
มี ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ คำ � ถามให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นบรรยายตาม
ประเด็นข้างต้น ซึง่ เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตรวรรษที่
21 ด้านทักษะอ่านออก เขียนได้ และคณิตศาสตร์และด้าน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วยแบบประเมิน 2 ส่วน คือ
		 2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ
เกรดเฉลี่ยสะสม เป็นต้น
		 2.2 แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นโดย Turner, et al.3
ที่สร้างข้อรายการขึ้นตามแนวคิดของ Trilling and Fadel7
ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 10 ด้าน ดังนี้ 1) ทักษะการอ่าน
6 ข้อ 2) ทักษะการเขียน 3 ข้อ 3) ทักษะคณิตศาสตร์
2 ข้อ 4) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา 8 ข้อ 5) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
6 ข้อ 6) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์ 4 ข้อ 7) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำ�งาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำ� 9 ข้อ 8) ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 8 ข้อ 9) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 ข้อ
และ 10) ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 10 ข้อ
รวมเป็น 63 ข้อ ข้อคำ�ถามเชิงบวกทุกข้อ ลักษณะคำ�ตอบ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท (Likert scale)
วัดเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก หมายถึง ท่านเห็นว่าท่านมีทักษะ
ในข้อนั้นอยู่ในระดับดีมาก ดี หมายถึง ท่านเห็นว่าท่านมี
ทักษะในข้อนั้นอยู่ในระดับดี ปานกลาง หมายถึง ท่านเห็น
ว่าท่านมีทักษะในข้อนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ต่ำ� หมายถึง
ท่านเห็นว่าท่านมีทักษะในข้อนั้นอยู่ในระดับต่ำ� ต่ำ�มาก
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หมายถึง ท่านเห็นว่าท่านมีทักษะในข้อนั้นอยู่ในระดับต่ำ�มาก
หรือไม่มีเลย เกณฑ์การให้คะแนน มีหลักเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ ดีมาก ให้ 5 คะแนน ดี ให้ 4 คะแนน ปานกลาง
ให้ 3 คะแนน ต่ำ� ให้ 2 คะแนน ต่ำ�มาก ให้ 1 คะแนน
การแปลผล การแปลผลคะแนนระดับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 พิจารณาเป็นโดยภาพรวมและรายด้าน ซึ่งใช้
เกณฑ์ดังนี้ คะแนน 1.00-1.50 = มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ในระดับต่ำ�มาก คะแนน 1.51-2.50 = มีทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ในระดับต่ำ� คะแนน 2.51-3.50 = มีทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ในระดับปานกลาง คะแนน 3.51-4.50 = มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ในระดับดี คะแนน 4.51-5.00 = มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ในระดับดีมาก แบบสอบถามได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(item objective congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้น�ำ เครือ่ งมือไปตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาซ้�ำ
ผู้วิจัยหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability) นำ�ไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
เหมือนกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 308 แล้วนำ�มาคำ�นวณหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร Cronbach’s alpha coefficient ซึ่ง
ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำ�เนินการดังนี้
1. เสนอโครงร่างวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณา
โครงร่างวิจัย และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
2. เมื่อผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ แล้ว ผู้วิจัย
ประสานงานเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับอาจารย์
ผู้ประสานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3. จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน
4. เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัย ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาวิจัยและ
ขอความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่าง
5. ให้กลุม่ ตัวอย่างทำ�แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้
ในศตรรษที่ 21 ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
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6. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ตามรูปแบบการพัฒนาหลักฐานเชิงประจักษ์ ของ Soukup3
2 รอบ ใน 5 สัปดาห์ ของการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
7. มอบหมายงานให้กลุม่ ตัวอย่างบันทึกการสะท้อนคิด
ในการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติการพยาบาล
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 5 สัปดาห์
และผู้วิจัยดำ�เนินการสะท้อนคิดแก่กลุ่มตัวอย่าง (formative
feedback) ทุกสัปดาห์
8. ภายหลังการฝึกภาคปฏิบัติเสร็จสิ้น ผู้วิจัยให้
กลุม่ ตัวอย่างทำ�แบบสอบถามทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
9. ภายหลังเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น ผู้วิจัยตรวจ
สอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล แล้วนำ�ไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป SPSS Version 23
เปรียบเทียบข้อมูลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อน
และหลังการสอนฯ โดยใช้สถิติ paired t-test
ผลการวิจัย
ผลของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้
กระบวนการพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจากหลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ร่วมกับการสะท้อนคิดต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วม
กับการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลสูงกว่าก่อนได้รับ
การสอนฯ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายด้านพบว่า
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สูงกว่าก่อนได้รับการสอนฯ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ .001 ดังตาราง 1
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ตาราง 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับการสะท้อนคิด (N = 156 คน)
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การอ่าน
การเขียน
คณิตศาสตร์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา
การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์
ความร่วมมือ การทำ�งานเป็นทีม และภาวะผูน้ �ำ
การสื่อสาร การรู้เท่าทันสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาชีพและทักษะการเรียนรู้
รวม
** p < .01, *** p < .001

ก่อน
Mean (SD)
3.45 (0.46)
3.40 (0.52)
3.84 (0.63)
3.73 (0.49)
3.64 (0.46)
4.26 (0.54)
4.03 (0.54)
3.94 (0.50)
4.20 (0.57)
4.17 (0.53)
3.91 (0.40)

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วม
กับการสะท้อนคิดต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ
การพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับการสะท้อนคิด
สูงกว่าก่อนได้รับการสอนฯ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.05 อภิปรายได้ว่าในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นรายวิชาชีพ
ทางการพยาบาลที่มีจุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี มีความเสี่ยง
และมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบทาง
เดินปัสสาวะ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบผิวหนัง
ตา หู คอ จมูก ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ โรคติดต่อ
และโรคเขตร้อน การเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ทั้งด้าน
อายุรกรรมและศัลยกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง
และระยะสุดท้าย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแล และ
ฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และยึดหลัก
ความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม

หลัง
Mean (SD)
3.66 (0.53)
3.69 (0.58)
3.95 (0.61)
3.90 (0.45)
3.89 (0.46)
4.33 (0.38)
4.12 (0.43)
4.03 (0.43)
4.21 (0.46)
4.21 (0.38)
4.03 (0.35)

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย
0.20
0.29
0.10
0.17
0.24
0.68
0.86
0.91
0.16
0.47
0.11

95%CI
0.09,
0.16,
-0.03,
0.07,
0.13,
-0.03,
-0.02,
-0.00,
-0.09,
-0.05,
0.03,

0.31
0.41
0.25
0.27
0.34
0.17
0.19
0.19
0.12
0.14
0.20

t-test
3.72***
4.47***
1.52
3.33**
4.63***
1.31
1.57
1.81
0.28
0.96
2.90**

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นช่วย
พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
จากหลักฐานเชิงประจักษ์เริ่มจากการค้นหาปัญหาทางคลินิก
กำ�หนดขอบเขตในการเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ กำ�หนด
วัตถุประสงค์การสืบค้น กำ�หนดคำ�สำ�คัญในการสืบค้นกำ�หนด
แหล่งสืบค้นข้อมูล พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลและ
การนำ�ไปทดลองใช้ ประเมินผลแนวปฏิบัติการพยาบาล และ
ปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยผ่ า นกระบวนการ
สะท้อนคิด สิ่งเหล่านี้ล้วนทำ�ให้นักศึกษาพัฒนากระบวนการ
ค้นคว้า ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้า ฝึกการอ่านบทความ
วิชาการ บทความวิจัย เอกสารวิชาการ หนังสือ ตำ�รา
เป็นต้น เพือ่ ให้ตนเองได้มอี งค์ความรูท้ ช่ี ว่ ยในการคิดวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ หรือสังเคราะห์ข้อมูล สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Tangpathomwong, et al.9 ซึ่งทำ�การ
ศึกษาผลของโปแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ต่อทักษะปัญญาของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาทำ�การ
ศึกษาสถานการณ์สุขภาพและทบทวนวรรณกรรม ตั้งคำ�ถาม
การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัยและ
นวัตกรรม ตรวจสอบเครือ่ งมือวิจยั และจัดทำ�โครงร่างงานวิจยั
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ทำ�ให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
พยาบาล อีกทั้งรูปแบบการเรียนรู้ที่นักศึกษาพยาบาลได้
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง จะทำ�ให้นักศึกษาพยาบาลเกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2110
นอกจากนี้ ก ารสะท้ อ นคิ ด ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของ
กระบวนการพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจากหลั ก ฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ โ ดยใช้ คำ � ถามเพื่ อ กระตุ้ น การเรี ย นรู้ ย่ อ มส่ ง
ผลให้นักศึกษาพยาบาลเกิดการรับรู้ความสามารถในการ
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเขียนบันทึกสะท้อนคิดช่วย
พัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน การคิด ทำ�ให้นักศึกษาได้
มีการคิดใคร่ครวญในสถานการณ์ปัญหานั้นๆ มากขึ้น คิด
เชื่อมโยง คิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็น
สิ่ ง ที่ ค วรจะต้ อ งพั ฒ นาให้ เ กิ ด เนื่ อ งจากเป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ
การพยาบาลครั้งแรกของการเป็นนักศึกษาพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพแก่ ผู้ รั บ
บริการที่มีปัญหาสุขภาพในระบบต่างๆ ในการที่จะช่วยเพิ่ม
ทักษะในการแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ เพิ่มความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาให้เกิด
ทักษะทางปัญญา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจัดให้มีการแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ�กลุ่ม
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างผลการ
เรียนรู้ที่ดี11
การจั ด การเรี ย นการสอนดั ง กล่ า วที่ ส่ ง เสริ ม การ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษา ส่งผลให้นกั ศึกษาพยาบาล
มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการประยุกต์หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล12 สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Prasertsri, Jirubpara and Chargennukul.13
ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการสอนตามแนวคิดการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ตอ่ สมรรถนะการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ในนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติของคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ
และทักษะ EBP ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรมการสอนการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
และการศึกษาของ Boonkusol, et al.14 ที่ได้มีการศึกษา
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนต่อความสามารถใน
การถ่ายโยงความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาพยาบาล พบว่าความสามารถในการถ่ายโยงความ
รู้และความสามารถในการปฏิบัติงานหลังเรียนของนักศึกษา
พยาบาลสูงกว่าก่อนเรียน และการศึกษาของ Talerd, et al.15
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ที่ศึกษาการรับรู้ความสามารถและทัศนคติต่อการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในรายวิชา
การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ผลการวิจัย
พบว่า การรับรู้ความสามารถในการพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล
หลังได้รบั การเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .001 (t (92) = 6.18, p < .000) ทัศคติตอ่ การพัฒนา
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา
พยาบาลหลังได้รบั การเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ p < .001 (t (92) = 5.07, p < .000)
ข้อจำ�กัดของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในนักศึกษาพยาบาล
ที่ฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาชีพทางการพยาบาลครั้งแรก การนำ�
ผลการวิจยั ไปใช้ควรพิจารณาตามสมรรถนะนักศึกษารายชัน้ ปี
สรุป
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับ
การสะท้อนคิดทำ�ให้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน
การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
และการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งจะทำ�ให้นักศึกษา
พยาบาลเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนำ�ไปสู่การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อเสนอแนะและการนำ�ไปใช้
1. ด้านการเรียนการสอน
		 1.1 ควรมีการนำ�รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลัก
ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ กั บ การสะท้ อ นคิ ด ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นทุ ก
รายวิชาของการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
		 1.2 ควรมีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ด้านการอ่าน การเขียน และด้านการคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เนื่องจากเป็นทักษะที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยกว่า
ด้านอื่นๆ
2. ด้านการวิจัย
		 2.1 ควรศึกษาติดตามไปข้างหน้าเกีย่ วกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในแต่ละชั้นปี
		 2.2 ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายด้าน
		 2.3 ควรศึกษาปัจจัยทำ�นายทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
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การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
นักวิจยั ทุกคนมีสว่ นร่วมในการทำ�วิจยั ตัง้ แต่การเขียน
โครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและการเขียนบทความ
วิ จั ย รวมทั้ ง ร่ ว มกั น ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้อ่านและรับรู้ในบทความวิจัยเรื่องนี้

Effectiveness of Teaching and Learning using the Process

6.
7.

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

8.

แหล่งทุนสนับสนุน
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น จากสถาบั น
พระบรมราชชนกและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

9.

กิตติกรรมประกาศ
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