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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
และเพื่อ พั ฒนารูปแบบ และประเมิน ประสิทธิ ผ ลการนิ เทศแบบมี ส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ ยงส าหรั บนักศึกษาพยาบาล
ที่ฝึกปฏิบัติง านในคลินิก ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่างได้แก่พยาบาลวิช าชีพที่ปฏิบัติ หน้าเป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาพยาบาล
หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ผู้บริหารการพยาบาลประกอบด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ผู้ตรวจการหอผู้ป่วย
ใน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติง าน ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ
ปีการศึกษา 2560 จานวน 2 กลุ่ม และปีการศึกษา 2561 จานวน 2 กลุ่ม โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบการสังเคราะห์เอกสาร และแนวคาถามกึ่งโครงสร้าง แผนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับนักศึกษา
พยาบาลที่ฝึกปฏิ บัติง านในคลินิก และแบบสัง เกตพฤติก รรมอาจารย์พี่เ ลี้ยงและนักศึกษาพยาบาล วิเคราะห์ข้ อมูล โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยง มี 3 ระยะ คือ 1) ก่อนนิเทศ 2) ระหว่าง
นิเทศ และ 3) สิ้นสุดการนิเทศ ผลการนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงไปใช้ พบว่า การนิเทศแบบมีส่วน
ร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลช านาญการ พยาบาลปฏิบัติการ และบุคลากร เกิดการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ และนักศึกษาพยาบาลได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมการพยาบาลของ
หอผู้ป่วย นักศึกษาพยาบาลรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง บรรยากาศการทางานของทีมสุขภาพแบบกัลยาณมิตร และประสิทธิผลของ
รูปแบบ มี 3 ประเด็นดังนี้ 1) สร้างเสริมคุณลักษณะพยาบาลที่พึงประสงค์ 2) สร้างความวิญญาณเป็นครูสาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง
และ3) สร้างเครือข่ายทางการศึกษาวิชาชีพพยาบาล
คาสาคัญ : การนิเทศ. การมีส่วนร่วม, อาจารย์พี่เลี้ยง, นักศึกษาพยาบาล
Abstract
This quality research objectives were: 1) to study the problems of clinical practice of nursing
students, 2) to develop a participatory supervision model of preceptors for nursing students who practice
in clinical practice and 3) to study the effectiveness of a participatory supervision model. The key informants
and the sampling were professional nurses who perform duties as preceptors for nursing students in Pediatric
Cardiac Ward, 2 Nursing administrators, including a head ward nurse, In-Patient Department's Supervisor of
Queen Sirikit Heart Center of the Northeast, and Nursing Students who practiced at the Pediatric Cardiac
Ward, 2 groups in Academic year 2016, and 2 groups in Academic year 2017, by purposive sampling. The
research tool were document synthesis form, semi-structured questions, Participatory supervision plan for
preceptors as supervised nursing students and behavior observation forms. Analysis data by content analysis.
The results showed that: There were 3 phases of supervision model, consisting of 1) before
supervision, 2) between supervision and 3) after supervision. The results of using the Preceptor's Participatory
Supervision Model were found that Participatory Supervision of Head Nurse, Professional nurse, Operating
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ดร. สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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Nurses, and personnel support team to knowledge exchange, quality of nursing practice, and nursing
students were accepted to join as part of the nursing team. The nursing students feel valuable in themselves,
working atmosphere of a friendly, and the effectiveness of the model, there are 3 aspects as follows:
1) enhance desirable nursing characteristics, 2) building spiritual as a teacher for mentors, and 3) create a
networking of professional nursing education.
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บทนา
การนิเทศเป็นกระบวนการที่สาคัญในการแนะนา
ช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลให้สามารถดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง การนิ เ ทศนั้ น อยู่
บนหลั ก การของประชาธิ ป ไตย ได้ แ ก่ ก ารเคารพซึ่ ง กั น
ระหว่ างผู้ นิ เทศและผู้ รั บการนิ เทศ การปรับ ปรุ ง การจั ด
กิจ กรรมการเรี ยนรู้ใ ห้ ดียิ่ ง ขึ้ นนั้ น จะขึ้น อยู่ กั บทั กษะและ
ความสามารถของผู้นิเทศที่ต้องทางานร่วมกับผู้ถู กนิเทศ
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ผู้นิเทศนามาใช้โดยให้
นัก ศึก ษามี โ อกาสค้น คว้ า งานที่ จ ะต้ องปฏิบั ติด้ ว ยตนเอง
เพื่อให้ได้เรียนรู้และมีค วามเจริญงอกงาม ดัง ที่ สเปียร์ได้
กล่าวว่า การนิเทศเป็นกระบวนการที่ทาให้เกิดการปรับปรุง
การเรียนการสอนของครู โดยการทางานร่วมกับบุค ลากร
ที่เ กี่ย วข้อ ง นอกจากนี้ ยัง เป็น กระบวนการกระตุ้ น ความ
เจริญก้าวหน้าของครู และมุ่ งหวังที่จะช่วยเหลือผู้ถูกนิเทศ
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ล งมือปฏิบัติ โดยใช้ค วามรู้ทฤษฎีเชิงวิช าชีพเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้กับผู้ใช้บริการสุขภาพ ให้เกิด
ภาวะสุขภาพดี ปลอดภัยจากความเจ็บป่วย และมีหัวใจ ความ
เป็นมนุษย์ (Humanize) ดังนั้นหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การพยาบาลและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว
นักศึกษาพยาบาลจะต้องฝึกทักษะด้านวิชาชีพที่ต้องบูรณา
การความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยมีความ
พร้อมในการขึ้ นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยที่เรียกว่าคลินิก
หรือหอผู้ป่วย จากการศึกษาความพร้อมในการฝึกปฏิบัติใน
รายวิช าปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ยังพบว่าความพร้อมใน
การทางานเป็นกลุ่มและความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับต่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของ
การเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาพยาบาล
การนิเทศจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
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การนิ เทศในศตวรรษที่ 21 มุ่ ง เน้ น การนิ เ ทศ
ที่เกิดจากความสมัครใจของครูผู้สอนในการที่จะพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนตามเป้าหมายที่กาหนดผ่านการมีส่วน
ร่ว มของบุ ค ลากรที่ อ ยู่ ในบริ บทการเรี ยนรู้ เ ดีย วกั น และ
ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศของการพัฒนาวิชาชีพที่มีการ
เกื้อกูลกันและกันอย่างเป็นมิตร โดยมีผู้สอนงาน (coach)
ซึ่งเป็นผู้รู้ที่เข้ามาส่งเสริมความรู้และฝึกฝนทักษะที่สัมพันธ์
กับเป้าหมายที่ผู้ส อนต้องการพัฒนาก่อนการสอน ทาการ
สั ง เกตการสอน และกระตุ้ น ให้ ค รู ผู้ ส อนวิ เ คราะห์ และ
สะท้อนผลการปฏิบัติการสอนของตนเองจนสามารถพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ของตนได้ตรงตามเป้าหมาย และมีพี่เลี้ยง
(mentor) เป็นผู้ค อยสนับสนุน ส่งเสริม ให้กาลัง ใจตลอด
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สอนสามารถพัฒนาบทเรียน
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากประสบการณ์นิเทศของผู้วิจัย ได้สารวจและ
สรุปข้อสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
จากบั นทึ กการเรี ยนรู้ และการประเมิน ผลการเรีย นรู้ ใ น
รายวิชา พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความรู้สึกกลัว และไม่
มั่นใจเมื่อต้อ งขึ้นฝึ กในสถานที่จ ริง เนื่องจากมีค วามวิต ก
กั ง วลว่ า จะไม่ ส ามารถตอบค าถามอาจารย์ นิ เ ทศ หรื อ
อาจารย์พี่เลี้ยงได้ หรือไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นในทีมสุขภาพอย่างมั่นใจ ต้องอาศัยเวลานานในการ
ปรับตัวให้เข้ากับอาจารย์พี่เลี้ยงบนคลินิค และจากการศึกษา
การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก
ของนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษามีปัญหาด้านการใช้
กระบวนการพยาบาลที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น ในแต่ ล ะชั้ น ปี ส่ ง ผล
กระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติทักษะวิชาชีพ
พยาบาล จากสถานการณ์ที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงให้ ความสาคัญ
และมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่วนร่วม
ระหว่างนักศึ กษาพยาบาล อาจารย์พี่ เลี้ ยง และอาจารย์
นิ เ ทศ ภายใต้ แ นวคิ ด การนิ เ ทศในศตวรรษที่ 21 ที่ เ น้ น
การสอนงานและสร้างระบบพี่เลี้ยง และการพัฒนาบทเรียน
การประเมินผลร่วมกัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
3. เพื่อประเมินประสิทธิผ ลของการใช้รูปแบบ
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงานใน
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับนักศึกษา
คลินิกของนักศึกษาพยาบาล
พยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของ
อาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
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สภาพปัญหาการการฝึกปฏิบัติงาน
ในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
1. ด้านนักศึกษาพยาบาล
2. ด้านอาจารย์นิเทศ
3. ด้านอาจารย์พี่เลี้ยงและแหล่งฝึก

ประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศ
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของ
อาจารย์พเี่ ลี้ยงสาหรับนักศึกษา
พยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก

1.ความพึงพอใจการใช้รูปแบบการ
นิเทศของนักศึกษาพยาบาล
2. การสะท้อนคิดต่อรูปแบบของ
อาจารย์พี่เลี่ยง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการวิจัย
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research - PAR) ดาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะดังนี้
1) ระยะที่ 1 ศึก ษาสภาพปั ญ หาการฝึ ก
ปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
ผู้ให้ข้ อมูล หลักได้แก่ พยาบาลวิ ช าชี พ
ที่ปฏิบัติหน้าเป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาพยาบาล หอผู้ป่วยกุมารเวช
ศาสตร์หัว ใจ จ านวน 2 คน ผู้บริหารการพยาบาล 2 คน
ประกอบด้ ว ย หั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยกุ ม ารเวชศาสตร์ หั ว ใจ
ผู้ ต รวจการหอผู้ ป่ ว ยใน ศู น ย์ หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์ และนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ
ปีการศึกษา 2560 จานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน รวม 16 คน
(กลุ่มที่ 1/ 2560 และ กลุ่มที่ 2/2560)
ดาเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าเป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาพยาบาล
หอผู้ป่ วยกุ มารเวชศาสตร์หั วใจ จ านวน 2 คน ผู้บ ริห าร
การพยาบาล 2 คน และ สนทนากลุ่มกั บนักศึกษาพยาบาล
จานวน 16 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แนวทาง
การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับสภาพ
ปัญ หาการฝึ กปฏิบั ติง านในคลินิ กของนัก ศึก ษาพยาบาล
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ด้ า นความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
โดยผู้เ ชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้ว ย ผู้เชี่ ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลจานวน 1 คน และ
ด้านบริการการพยาบาลจานวน 2 คน

วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
และตรวจสอบสามเส้า
2) ระยะที่ 2 ร่าง ทดลองใช้ และประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์
พี่เลี้ยงสาหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ผู้ให้ข้อมูล หลักและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าเป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาพยาบาล
หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ จานวน 5 คน หัวหน้าหอผู้ป่วย
กุมารเวชศาสตร์หัวใจ 1 คน และนักศึกษาพยาบาลที่ ฝึก
ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ปีการศึกษา
2561 จานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน (กลุ่มที่ 1/2561 และ
กลุ่มที่ 2/2561)
ดาเนิ นการวิจัยโดยวิ จัยเชิ ง ปฏิบั ติการ
แบบมีส่วนร่วมจากอาจารย์พี่เลี้ยง จานวน 2 วงรอบปฏิบัติการ
โดยวงรอบที่ 1 ร่ า งและทดลองใช้ รู ป แบบในนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล กลุ่มที่ 1/2561 และวงรอบที่ 2 ใช้รูปแบบที่ปรับปรุง
จากการทดลองใช้ในวงรอบที่ 1 และประเมินประสิทธิผ ล
จองรูปแบบในนักศึกษาพยาบาล กลุ่มที่ 2 /2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
นิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับนักศึกษา
พยาบาลที่ฝึกปฏิบัติง านในคลินิกที่พัฒนาขึ้น แบบสัง เกต
พฤติกรรมอาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษาพยาบาล และแนว
คาถามสะท้อนรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล
จานวน 1 คน และด้านบริการการพยาบาลจานวน 2 คน

3

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2563
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และตรวจสอบสามเส้า
ขั้นตอนการวิจัยแสดงในภาพที่ 2

________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________a_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________

ระยะที่ 1
ศึกษาสภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงานใน
คลินิกของนักศึกษาพยาบาล

ระยะที่ 2
ร่าง ทดลองใช้ และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับนักศึกษาพยาบาลทีฝ่ ึก
ปฏิบัติงานในคลินิก

วิจัยเชิงคุณภาพ : สัมภาษณ์เชิงลึก/
สนทนากลุ่ม

 อาจารย์พี่เลี้ยง จานวน 2 คน
 ผู้บริหารการพยาบาล 2 คน
 นักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงาน
จานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน รวม 16 คน
(กลุ่มที่ 1/ 2560 และ กลุ่มที่ 2/2560)

วิจัยเชิงคุณภาพ : PAR / การสะท้อนคิด
กลุ่ม 1/2561

กลุ่ม 2/2561

P A R

กระบวนการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์พี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศ นักศึกษา

การปฏิบัติการจริง

กระบวนการวิจัย

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของ
นักศึกษาพยาบาล
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารการพยาบาล
และพยาบาลปฏิบัติการ หอผู้ป่วยกุมารศาสตร์หัวใจ และ
สนทนากลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
ถึง สภาพปัญ หาการฝึก ปฏิ บั ติง านในคลิ นิ กของนัก ศึก ษา
พยาบาล ผู้วิจัยสรุปได้ 3 ด้านดังนี้
1.1 ด้ า นนั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
สะท้อนว่า การเรียนรู้ในทฤษฎีอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกโรค
ดัง นั้นจึง มีค วามกัง วลว่าความรู้ และกระบวนการค้นคว้า
อาจจะไม่เพียงพอ และส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยในการเตรียม
ความพร้ อม ดั ง นี้ ความรู้ เกี่ ยวกับ องค์ค วามรู้ เฉพาะทาง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยง และการสรุปความคิด
รวบยอด ทัก ษะการปฏิบั ติก ารพยาบาลเฉพาะทาง และ
บุคลิกภาพและความมั่นใจ
1.2 ด้านอาจารย์นิเทศ ส่วนใหญ่อาจารย์
นิเทศให้ความสาคัญกับ การเตรียมความพร้อมด้านความรู้
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ทักษะปฏิบัติพื้นฐานก่อนฝึกปฏิบัติงาน ภาวะผู้นา และการ
กากับตนเอง
1.3 อาจารย์พี่เลี้ยงและแหล่งฝึก สะท้อน
ให้เห็นชัดเจนปัญหา ด้านการเตรียมความพร้อมด้านความรู้
เฉพาะทางก่อนฝึกของนักศึกษาที่ยังอยู่ระดับน้อยถึงปานกลาง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยง และการสรุปความคิด
รวบยอด และบุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก และความ
มั่นใจ
2. ผลการร่า งและใช้รูปแบบการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับนักศึกษาพยาบาลที่
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ผู้วิจัยร่างรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
ของอาจารย์พี่เลี้ยง ที่ได้จากสภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงาน
ในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล ที่ได้จากระยะที่ 1 ดาเนินการ
วิจัยโดยใช้กระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจานวน
2 วงรอบ ประกอบด้วย
2.1 วงรอบที่ 1 ร่างรูปแบบและทดลอง
ใช้รูปแบบ ผลการวิจัยอธิบายตารางที่ 1

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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ตารางที่ 1 ผลการดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยง
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
ปฏิบัติการ
P
ร่างรูปแบบการนิเทศ
ได้รูปแบบการนิเทศ เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
แบบมีส่วนร่วมของ
1) ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
อาจารย์พี่เลี้ยง ดังภาพ
- ปฐมนิเทศจากอาจารย์นิเทศ
ที่ 3
- เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานโดยอาจารย์พี่เลี้ยง
2) ขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
- สัปดาห์ที่ 1 Basic : ทบทวนความรู้เดิม
- สัปดาห์ที่ 2 Specific : ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะ
- สัปดาห์ที่ 3 Integrate : บูรณาการความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
- สัปดาห์ที่ 4 Advance : สังเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้และประสบการณ์
3) หลังขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตนเองของนักศึกษา
- การประเมินผลจากอาจารย์พี่เลี้ยง
- การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศ
A
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยเชิง - สัปดาห์ที่ 1 Basic : ทบทวนความรู้เดิม
ปฏิบัติการวงรอบที่ 2
กิจกรรม: จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาทบทวนพื้นฐานวิชาชีพพยาบาล และเรียนรู้
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
บริบทในคลินิก ทาความคุ้นเคยและปรับตัวกับทีมสุขภาพ สภาพแวดล้อม เรียนรู้
กรณีศึกษาตัวอย่าง
- สัปดาห์ที่ 2 Specific : ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะ
กิจกรรม: Pre-Post Conference , Team Round, case study และ Nursing
Care ในทีม Case Manager
- สัปดาห์ที่ 3 Integrate : บูรณาการความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม: Case Manager, Nursing Round
- สัปดาห์ที่ 4 Advance : สังเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้และประสบการณ์
กิจกรรม: Case Manager, Nursing Conference
- การประเมินผลการเรียนรู้ตนเองของนักศึกษา
- การประเมินผลจากอาจารย์พี่เลี้ยง
- การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศ
P
ร่างรูปแบบการนิเทศ
ได้รูปแบบการนิเทศ เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
แบบมีส่วนร่วมของ
1) ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
อาจารย์พี่เลี้ยง ดังภาพ
- ปฐมนิเทศจากอาจารย์นิเทศ
ที่ 3
- เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานโดยอาจารย์พี่เลี้ยง
2) ขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
- สัปดาห์ที่ 1 Basic : ทบทวนความรู้เดิม
- สัปดาห์ที่ 2 Specific : ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะ
- สัปดาห์ที่ 3 Integrate : บูรณาการความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
- สัปดาห์ที่ 4 Advance : สังเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้และประสบการณ์
3) หลังขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตนเองของนักศึกษา
- การประเมินผลจากอาจารย์พี่เลี้ยง
- การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศ
________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________a_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________

ขั้นตอน
กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
ปฏิบัติการ
A
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยเชิง - สัปดาห์ที่ 1 Basic : ทบทวนความรู้เดิม
ปฏิบัติการวงรอบที่ 2
กิจกรรม: จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาทบทวนพื้นฐานวิชาชีพพยาบาล และเรียนรู้
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
บริบทในคลินิก ทาความคุ้นเคยและปรับตัวกับทีมสุขภาพ สภาพแวดล้อม เรียนรู้
กรณีศึกษาตัวอย่าง
- สัปดาห์ที่ 2 Specific : ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะ
กิจกรรม: Pre-Post Conference , Team Round, case study และ Nursing
Care ในทีม Case Manager
- สัปดาห์ที่ 3 Integrate : บูรณาการความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม: Case Manager, Nursing Round
- สัปดาห์ที่ 4 Advance : สังเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้และประสบการณ์
กิจกรรม: Case Manager, Nursing Conference
- การประเมินผลการเรียนรู้ตนเองของนักศึกษา
- การประเมินผลจากอาจารย์พี่เลี้ยง
- การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศ
O
ผู้วิจัยสังเกตสภาพการ 1. ด้า นนักศึกษา : นักศึกษาคลายความกังวล มีส่วนร่วมเป็นทีมสุขภาพ กล้า
เรียนรู้ของนักศึกษา
แสดงออก มีความมั่นใจที่จะร่วมเรียนรู้กับอาจารย์พี่เลี้ยงมากขึ้น
ภายใต้การนิเทศของ
2. ด้า นอาจารย์พี่เ ลี้ยง: เข้าใจเป้าหมายการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของ
อาจารย์พี่เลี้ยงในหอ
นักศึกษา สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ได้สอดคล้องความต้องการ
ผู้ป่วย
ภายใต้บรรยากาศแบบกัลยาณมิตร การร่วมมือ และสนับสนุนการแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษาอย่างความมั่นใจ
3. ด้านอาจารย์นิเทศ : ได้รับความช่วยเหลือในการดูแลนักศึกษาได้ครอบคลุมทุก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในคลินิก จากอาจารย์พี่เลี้ยง และทีมสุขภาพอาทิเช่น
แพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ
R
ผู้วิจัย อาจารย์พี่เลี้ยง
1. ด้านนักศึกษา : นักศึกษาคลายความกังวล มีความสุขในการเรียนรู้ กล้าแสดง
และนักศึกษาร่วม
ความคิดเห็นไม่รู้สึก "กลัวผิด" มีความภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่า ที่ได้รับการยอมรับจาก
สะท้อนคิด และนาไป
อาจารย์พี่เลี้ยงให้เป็นส่วนหนึ่งในทีมสุขภาพ
ปรับปรุงวงรอบต่อไป
2. ด้ า นอาจารย์ พี่ เ ลี้ ย ง: รู้ สึ ก มี ค วามตระหนั ก ในการมี ส่ ว นร่ ว มในการฝึ ก
ปฏิบัติงานของนักศึกษามากขึ้น เมื่อนักศึกษาเรียกว่า "อาจารย์" ทาให้ต้องการ
สอนและให้ประสบการณ์ที่ดี กับนักศึกษา เกิดความรู้สึกความเป็นครูมากขึ้น และ
ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นต้นแบบให้นักศึกษาได้
3. ด้านอาจารย์นิเทศ : สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการมีส่วนร่วม
จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และได้ต้นแบบ
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี ในวิชาชีพ
พยาบาล
ข้อมูลที่นาไปปรับปรุงรูปแบบในวงรอบที่ 2
1. กาหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษา
2. การส่งข้อมูลผู้ใช้บริการก่อน Post conference กับอาจารย์นิเทศ
3. การส่งบันทึกการพยาบาลกับอาจารย์พี่เลี้ยง
4. การมีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลของอาจารย์พี่เลี้ยง
5. การประเมินผลการเรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่ม
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ภาพที่ 3 รูปแบบการนิเทศที่ร่างขึ้นในการทดลองใช้
2.2 วงรอบที่ 2 นารูปแบบไปใช้ และประเมินประสิทธิผล ผลการวิจัยอธิบาย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการดาเนินการใช้และประสิทธิผลรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยง
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
ปฏิบัติการ
P
ปรั บ ปรุ ง รูป แบบการ ได้รูปแบบการนิเทศ เป็น 3 ระยะประกอบด้วย
นิเ ทศจากวงรอบที่ 1 1) ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
ดังภาพที่ 4
- เพิ่มการกาหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยงและ
นักศึกษา
2) ขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
- การส่งข้อมูลผู้ใช้บริการก่อน Post conference กับอาจารย์นิเทศ
- การส่งบันทึกการพยาบาลกับอาจารย์พี่เลี้ยง
- การมีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลของอาจารย์พี่เลี้ยง
3) หลังขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
- เพิ่มการประเมินผลการเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม ของนักศึกษา (Peer
Evaluation)
- การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศแบบสภาพจริง (Authentic Assessment)
A
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย - สัปดาห์ที่ 1 Basic : ทบทวนความรู้เดิม
เชิงปฏิบัติการวงรอบที่ กิจกรรม: จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาทบทวนพื้นฐานวิชาชีพพยาบาล และเรียนรู้
2 ระยะเวลา 4
บริบทในคลินิก ทาความคุ้นเคยและปรับตัวกับทีมสุขภาพ สภาพแวดล้อม เรียนรู้
สัปดาห์
กรณีศึกษาตัวอย่าง , การสะท้อนคิด
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ขั้นตอน
กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
ปฏิบัติการ
A
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย - สัปดาห์ที่ 2 Specific : ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะ
เชิงปฏิบัติการวงรอบที่ กิจกรรม: Pre-Post Conference , Team Round, case study และ Nursing
2 ระยะเวลา 4
Care ในทีม Case Manager, การสะท้อนคิด
สัปดาห์
- สัปดาห์ท่ี 3 Integrate : บูรณาการความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม: Case Manager, Nursing Round, การสะท้อนคิด
- สัปดาห์ที่ 4 Advance : สังเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้และประสบการณ์
กิจกรรม: Case Manager, Nursing Conference, การสะท้อนคิด, การประเมิน
ตามสภาพจริง
- การประเมินผลการเรียนรู้ตนเองของนักศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่ม
- การประเมินผลจากอาจารย์พี่เลี้ยง
- การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศ
O
ผู้วิจัยสังเกตสภาพการ 1. ด้า นนักศึกษา : นักศึกษามีค วามกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าแสดงความ
เรียนรู้ของนักศึกษา
คิดเห็น มีความภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่า ที่ได้รับการยอมรับจากอาจารย์พี่เลี้ยงให้เป็น
ภายใต้การนิเทศของ ส่วนหนึ่งในทีมสุขภาพ
อาจารย์พี่เลี้ยงในหอ 2. ด้านอาจารย์พี่เลี้ยง : มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานของ
ผู้ป่วย
นักศึกษา ต้องการสอนและให้ประสบการณ์ที่ดีกับนักศึกษา ร่วมวางแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้การบ้านนักศึกษาเพิ่มเติม คงไว้ซึ่งความรู้สึกความเป็น
ครูมากขึ้น และต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นต้นแบบให้นักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
3. ด้า นอาจารย์นิเ ทศ : การฝึกงานของนักศึกษาไม่ ใช่ภ าระของแหล่ง ฝึก หาก
สามารถจั ดการเรีย นการสอนในรูป แบบการมีส่ว นร่ วมจากทุ กส่ว นที่ เกี่ ยวข้อ ง
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และได้ต้นแบบการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี ในวิชาชีพพยาบาล
R
ผู้วิจัยร่วมสะท้อนคิด 1. ด้า นนั กศึ ก ษา : นั ก ศึก ษามี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู้ กากั บ ตนเองได้ มีค วาม
และประเมิน
รับผิดชอบอยากรู้อยากเห็น รู้สึกมีคุณค่าในวิช าชีพพยาบาล ดัง นั้นรูปแบบการ
ประสิทธิผลของ
นิเทศทีพ่ ัฒนาขึ้นสามารถสร้างเสริมคุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพที่พึงประสงค์ได้
รูปแบบการนิเทศ
2. ด้า นอาจารย์พี่เลี้ยง : ต้องการให้มีนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติง าน นอกจากจะได้
สร้างทีมสุขภาพแล้ว ยังได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นรูปแบบการนิเทศที่
พัฒนาขึ้น จึงสามารถสร้างวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์พี่เลี้ยงที่เป็นต้นแบบ
ทางวิชาชีพได้
3. ด้านอาจารย์นิเทศ : ได้ต้นแบบการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การสร้างทัศนคติ
ที่ดี การสร้างความเป็นครูพยาบาล ดัง นั้นรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นและสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาได้อย่างมีคุณค่าต่อวิชาชีพพยาบาล
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ภาพที่ 4 รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
3. ประสิ ท ธิ ผ ลรู ป แบบการนิ เ ทศแบบมี
ส่ว นร่ ว มของอาจารย์ พี่เ ลี้ ยงสาหรับนั กศึก ษาพยาบาล
ที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
จากการทดลองใช้ การใช้รูปแบบการนิเทศ
แบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับนักศึกษาพยาบาล
ที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยก่อนฝึก
ปฏิบัติ ระหว่างฝึกปฏิบัติ และหลังฝึกปฏิบัติโดยการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทุกระยะแบบ
สามเส้า ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยง และ
นักศึกษา เกิดประสิทธิผ ลการใช้รูปแบบการนิเทศ 3 ด้าน
ดังนี้ 1) สร้างเสริมคุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพที่พึงประสงค์
2) สร้างวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์พี่เลี้ยงที่เป็นต้นแบบ
ทางวิชาชีพได้และ 3) สร้างเครือข่ายทางการศึกษาได้อย่างมี
คุณค่าต่อวิชาชีพพยาบาล
อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่ว นร่วมของอาจารย์
พี่เลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติง านในคลินิก
ที่พัฒนาขึ้น อาศั ยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมที่มีค วามร่วมมือสามเส้า ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศ
ผู้จัดการเรียนการสอนตามหลักสู ตร อาจารย์พี่เ ลี้ยงจาก
แหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน และนั กศึ ก ษาผู้ ถู ก นิ เ ทศ กระบวน

การพัฒนาดังกล่าวเกิดจากการมีส่วนร่วม ความร่วมมือตั้งแต่
การกาหนดสภาพปัญหาของการฝึกปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิด
ความเข้า ใจระหว่ างกั นและแก้ไ ขพัฒ นาปั ญหาได้ต รงกั บ
ความต้องการของทุกฝ่าย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เป็นการนิเทศ
ที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดในปัจจุบันที่มีนักวิชาการนามา
ประยุกต์ใช้ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างได้ผล
มีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศ
แบบประชาธิปไตยการนิเทศแบบร่วมพัฒนา การนิเทศแบบ
มีส่ วนร่ว ม การนิ เทศแบบพัฒ นาการ และการนิ เทศเพื่ อ
การเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ได้ว่า ประสิทธิผ ลของรูปแบบ
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับนักศึกษา
พยาบาลที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก สามารถสร้ า งเสริ ม
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพได้
สอดคล้องกับ การศึกษา ของ Tattle (2000) บทบาทของ
ผู้ นิ เ ทศแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดการตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงที่ตรงข้ ามของนักอายุ รศาสตร์ ในการปฏิบัติ
งานทางการแพทย์ พบว่ า ประสบการณ์ ก ารเป็ น ผู้ นิ เ ทศ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ นั้ น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ จ าเป็ น ต้ อ งให้
การฝึ ก อบรมและสนั บ สนุ น ผู้ นิ เ ทศมี ค วามรู้ ท าให้ ก าร
ปฏิบัติง านมีค วามราบรื่นประสบผลส าเร็จ ยึดมั่นขอบเขต
ของการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการศึกษาประสิทธิภาพ
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ของรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล
ความคิดในชั้นเรียน2) มีการปฐมนิเทศรายวิชาอย่างองค์รวม
โรงพยาบาลระนอง ที่พบว่านอกจากการมีคู่มือการนิเทศ
ในการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน 3) ยอมรั บ ความ
แล้ว ยังต้องมีแผนการนิเทศทางคลินิกแบบมีสวนร่วม จึงจะ
แตกต่ างของความเชื่อ ในผู้เ รี ยน 4) ส่ ง เสริ มให้ผู้ เรี ยนได้
ทาให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น นักศึกษาจะเกิด
พัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองเพื่อหาทางเลือกของตนเองได้
ความสุ ขในการเรี ยนรู้ มีค วามมั่น ใจในการฝึ ก ปฏิ บั ติง าน
5) สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนโดยผู้สอนควรมีบุคลิกภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาแบบแผนการนิเทศทางคลินิกแบบมี
ที่น่าไว้วางใจและห่วงใยผู้เรียน 6) เป็นผู้ประสานที่ดีทาให้
ส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 7) มีความสามารถในการเป็น
กรุงเทพมหานคร ที่มีความพึงพอใจต่อการนิเทศทางคลินิก
ผู้ป ฏิ บั ติ ส ามารถสาธิ ต การปฏิ บั ติ ไ ด้ และมี ป ระสบการณ์
หลั ง ได้รับการใช้แบบแผนการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วน
ใน การสะท้อนคิด สามารถเป็นพี่เ ลี้ยงผู้เรียนในการเขียน
ร่ ว มของพยาบาลวิ ช าชี พ สู ง กว่ า ก่ อ นได้ รั บ การใช้ แ บบ
สะท้อนคิด ได้ 8) ช่วยเหลือให้ผู้เรียนในการตั้งคาถามที่ตาม
แผนการนิ เทศทางคลินิ กแบบมีส่ว นร่ว ม และการเตรีย ม
ความเป็ นจริ ง เพื่ อส่ ง เสริม ให้ ผู้เ รี ยนได้ มีก ารพั ฒนาตาม
ความพร้อมในระยะก่อนการนิเทศของการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
มุมมองของผู้เรียน และการนิเทศสามารถสร้างเครือข่าย
บนคลินิกของนักศึกษาพยาบาลสามารถลดความวิตกกังวล
การศึกษาวิชาชีพพยาบาลได้อย่างมีคุณค่า
และสร้างความมั่นใจในการฝึกงานได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ผลของการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สรุป
บนหอผู้ ป่ ว ยอย่ า งมี แ บบแผนสาหรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่ว นร่วมของอาจารย์
ศาสตรบั ณ ฑิ ต ชั้ น ปี ที่ 2 วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
พี่เลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติง านในคลินิก
ราชบุรี พบว่าการเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบัติบน
เป็นรูปแบบที่มีค วามส าคัญรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง การนิเทศงาน
หอผู้ ป่ ว ยสาหรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล ลดความกั ง วลและ
ในหอผู้ป่วยนั้นนักศึกษาพยาบาลต้องเผชิญกับสภาพจริง
นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น โดย อาจารย์ผู้สอนควรจัด
ของการประกอบวิชาชีพในอนาคต ต้องมีการปรับตัว เรียนรู้
กิจกรรมให้นักศึกษาได้มีเวลาในการทบทวนและฝึกทักษะ
ความเสี่ยง และเกิดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ตามรายวิช า
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการ
ก าหนด ซึ่ ง อาจารย์ นิ เ ทศไม่ ส ามารถดู แ ลนั ก ศึ ก ษาได้
พยาบาลเพิ่มขึ้น
ครอบคลุ มทุ ก สถานการณ์ ต้อ งอาศัย การมี ส่ วนร่ว มของ
นอกจากผู้เรียนจะเกิดความสุขในการเรียนรู้แล้ว
อาจารย์พี่ เลี้ยงที่มี ค วามเชี่ ยวชาญในบริบทของหอผู้ป่ว ย
ผู้นิเทศก็ได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ กระบวนการนิเทศ
ช่ว ยเติม เต็ มความรู้ ทัก ษะ และส่ง เสริ มให้นั กศึ กษาเกิ ด
และเกิดคุณภาพในงานบริการพยาบาล สอดคล้องกับผลการ
ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และนักศึกษายังได้เรี ยนรู้
สร้างรูปแบบการนิเทศงานการพยาบาลของโรงพยาบาล
จากต้ นแบบวิ ช าชี พ พยาบาลที่ ห ลากหลาย นอกจากนั้ น
ตรอน จัง หวัดอุตรดิตถ์ ที่ให้ค วามสาคัญกับมาตรฐานการ
อาจารย์พี่เลี้ยงเกิดความภูมิใจ และรู้สึกมีส่วนร่วม ยอมรับ
พยาบาลในโรงพยาบาลของสภาการพยาบาล ด้า นการ
นักศึกษาพยาบาลเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพ สร้างบรรยากาศ
บริ ห ารการพยาบาล ด้ า นระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล
การเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร และตระหนักรู้การเป็นครูที่ต้อง
องค์กรพยาบาลต้องมีหน้าที่นิเทศติดตามประเมินผลการ
สร้างทายาทวิชาชีพพยาบาลในอนาคต และไม่ว่าการนิเทศ
ปฏิบัติการพยาบาลให้ถูกต้องตามมาตรฐาน การปฏิบัติโดย
จะดี เ พี ย งใดก็ ต าม ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของ
การนิเทศทางคลินิกเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่ส นับสนุนการ
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดัง นั้นจึงกระทาอย่างรอบคอบ
เรียนรู้เพื่อให้พัฒนาความรู้ค วามสามารถ รับผิดชอบการ
และระมัดระวังความรู้สึกของผู้ถูกนิเทศ การให้โอกาสในการ
ปฏิ บั ติ ง านของตนเอง ให้ ก ารพยาบาลแก่ ผู้ ป่ ว ยอย่ า ง
แก้ไข ปรับปรุงจะนาไปสู่ความสาเร็จที่ยั่งยืน
ปลอดภัยในทุกสถานการณ์ และเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
งานมี คุ ณ ภาพและปริ ม าณตามที่ ต้ อ งการ นอกจากนั้ น
ข้อเสนอแนะ
รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นยังเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
นักศึกษาพยาบาลเกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยใน
1.1 นารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมที่
กระบวนการนิเทศผู้นิเทศได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส อน
พัฒนาขึ้น ขยายผลการใช้ในรายวิชาปฏิบัติอื่นๆ
ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้
1.2 นารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมไป
ผู้เรียนได้ใช้การสะท้อนคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกและ
ใช้ในการนิเทศพยาบาลจบใหม่
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1.3 นาองค์ประกอบของการนิเทศที่ได้จาก
7.
อรุณ รัตน์ อิน ทสุว รรณ, รุ่ง นภา จันทรา และ
การพัฒนารูปแบบไปพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของ
อติญาณ์ ศรเกษตริน. (2559). ประสิทธิภาพของ
อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ
รูป แบบการนิ เทศทางการพยาบาล กลุ่มการ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
พยาบาล โรงพยาบาลระนอง. วารสารกองการ
2.1 ท าวิ จั ย กึ่ ง ทดลองในการประเมิ น
พยาบาล. 43(3): กันยายน-ธันวาคม; 25-43.
ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อนาไป
8.
ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง วิรดา อรรถเมธากุล และดวง
ปรับปรุงให้รูปแบบมีคุณภาพมากขึ้น
แข พิทักษ์สิน. (2561).ผลของการเตรียมความ
2.2 ศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศพยาบาล
พร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
จบใหม่ เพื่อนามาพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เหมาะสม
อย่างมีแบบแผนสาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร
2.3 พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างการ
บัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสาหรับนักศึกษาพยาบาล
ราชบุรี . วารสารวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . 20(3) กันยายน –
เอกสารอ้างอิง
ธันวาคม ; 147-163.
1.
กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน และอภิสรรค์ ภาชนะวรรณ.
9.
วั น ทนี ย์ ตั น ติ สุ ข . (2556). การพั ฒ นาแบบ
(2561). การนิเทศการศึ กษาให้ เจริญก้ าวหน้าสู่ ยุ ค
แผน การนิ เทศทางคลิ นิกแบบมี ส่ วนร่วมของ
ไทยแลนด์ 4.0. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยี
พยาบาลวิ ชาชี พ โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ ง
แห่งสุวรรณภูมิ. 4 (1); 193-206.
ในกรุ ง เทพมหานคร. วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก สู ต ร
2.
Spears, Harold. (1967). Improving the
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหาร
Supervisor of Instruction. New Jersey:
การพยาบาล. บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย
Prentice-Hall.
คริสตียน.
3.
ศิริจิตร จันทร และ ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล. (2555).
10.
กัลยา หนูแก้ว และ พงศ์พิษณุ บุญดา. (2560).
ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการ
การสร้างรูปแบบการนิเทศงานการพยาบาลของ
พยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุม
พยาบาลสภากาชาดไทย.วารสารพยาบาล
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สภากาชาดไทย. 5 (1) มกราคม – มิ ถุ น ายน ;
ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 สานักวิช า
32-45.
วิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
4.
ศุภวรรณ สัจจพิบูล . (2560). แนวคิดการนิเทศ
11.
ทรงสุดา หมื่นไธสง, วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ , ชล
เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้ ใ น
การ ทรงศรี, กชกร เพียซ้าย,อัจ ฉรา มีนาสันติ
ศตวรรษที่ 21. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
รักษ์, อภิรดี เจริญนุกูลและ คณะ. (2561). การ
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