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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล 
และเพ่ือพัฒนารูปแบบ และประเมินประสิทธิผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
ที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่างได้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าเป็นพ่ีเลี้ยงนักศึกษาพยาบาล 
หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ผู้บริหารการพยาบาลประกอบด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ผู้ตรวจการหอผู้ป่วย
ใน ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 กลุ่ม และปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 กลุ่ม โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบการสังเคราะห์เอกสาร และแนวค าถามกึ่งโครงสร้าง แผนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษา
พยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก และแบบสังเกตพฤติกรรมอาจารย์พ่ีเลี้ยงและนักศึกษาพยาบาล  วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
การวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยง มี 3 ระยะ คือ 1) ก่อนนิเทศ 2) ระหว่าง
นิเทศ และ 3) สิ้นสุดการนิเทศ ผลการน ารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยงไปใช้ พบว่า การนิเทศแบบมีส่วน
ร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลช านาญการ พยาบาลปฏิบัติการ และบุคลากร เกิดการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้  
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ และนักศึกษาพยาบาลได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของทีมการพยาบาลของ  
หอผู้ป่วย นักศึกษาพยาบาลรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง บรรยากาศการท างานของทีมสุขภาพแบบกัลยาณมิตร และประสิทธิผลของ
รูปแบบ มี 3 ประเด็นดังน้ี 1) สร้างเสริมคุณลักษณะพยาบาลที่พึงประสงค์ 2) สร้างความวิญญาณเป็นครูส าหรับอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
และ3) สร้างเครือข่ายทางการศึกษาวิชาชีพพยาบาล 
 
ค าส าคัญ : การนิเทศ. การมีส่วนร่วม, อาจารย์พ่ีเลี้ยง, 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 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย 
2พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
3,4พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ศูนยห์ัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้ตรวจการหอผู้ป่วยใน ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานการบริการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
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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. 
 
Keywords: Supervision, Participatory, Preceptor, Nurse Students  
 
บทน า 
 การนิเทศเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการแนะน า
ช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งการนิเทศน้ันอยู่ 
บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่การเคารพซึ่งกัน
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ การปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีย่ิงข้ึนน้ันจะข้ึนอยู่กับทักษะและ
ความสามารถของผู้นิเทศที่ต้องท างานร่วมกับผู้ถูกนิเทศ 
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ผู้นิเทศน ามาใช้โดยให้
นักศึกษามีโอกาสค้นคว้างานที่จะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง 
เพ่ือให้ได้เรียนรู้และมีความเจริญงอกงาม  ดังที่ สเปียร์ได้
กล่าวว่า การนิเทศเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการปรับปรุง
การเรียนการสอนของครู โดยการท างานร่วมกับบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังเป็นกระบวนการกระตุ้นความ
เจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือผู้ถูกนิเทศ 
เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยใช้ความรู้ทฤษฎีเชิงวิชาชีพเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้กับผู้ใช้บริการสุขภาพ ให้เกิด
ภาวะสุขภาพดี ปลอดภัยจากความเจ็บป่วย และมีหัวใจ ความ
เป็นมนุษย์ (Humanize) ดังน้ันหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้ว 
นักศึกษาพยาบาลจะต้องฝึกทักษะด้านวิชาชีพที่ต้องบูรณา
การความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยมีความ
พร้อมในการข้ึนฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยที่เรียกว่าคลินิก 
หรือหอผู้ป่วย จากการศึกษาความพร้อมในการฝึกปฏิบัติใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ยังพบว่าความพร้อมใน
การท างานเป็นกลุ่มและความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับต่ า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของ
การเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาล 
การนิเทศจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

 การนิเทศในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการนิเทศ 
ที่เกิดจากความสมัครใจของครูผู้สอนในการที่จะพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนตามเป้าหมายที่ก าหนดผ่านการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรที่อยู่ในบริบทการเรียนรู้เดียวกัน และ
ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศของการพัฒนาวิชาชีพที่มีการ
เกื้อกูลกันและกันอย่างเป็นมิตร โดยมีผู้สอนงาน (coach) 
ซึ่งเป็นผู้รู้ที่เข้ามาส่งเสริมความรู้และฝึกฝนทักษะที่สัมพันธ์
กับเป้าหมายที่ผู้สอนต้องการพัฒนาก่อนการสอน ท าการ
สังเกตการสอน และกระตุ้นให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ และ
สะท้อนผลการปฏิบัติการสอนของตนเองจนสามารถพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ของตนได้ตรงตามเป้าหมาย และมีพ่ีเลี้ยง 
(mentor) เป็นผู้คอยสนับสนุน ส่งเสริม ให้ก าลังใจตลอด
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้สอนสามารถพัฒนาบทเรียน 
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากประสบการณ์นิเทศของผู้วิจัย ได้ส ารวจและ
สรุปข้อสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลที่ข้ึนฝึกปฏิบัติงาน
จากบันทึกการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ใน
รายวิชา พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความรู้สึกกลัว และไม่
มั่นใจเมื่อต้องข้ึนฝึกในสถานที่จริง เน่ืองจากมีความวิตก
กังวลว่าจะไม่สามารถตอบค าถามอาจารย์นิเทศ หรือ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงได้ หรือไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นในทีมสุขภาพอย่างมั่นใจ ต้องอาศัยเวลานานในการ
ปรับตัวให้เข้ากับอาจารย์พ่ีเลี้ยงบนคลินิค และจากการศึกษา
การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก 
ของนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษามีปัญหาด้านการใช้
กระบวนการพยาบาลที่ซับซ้อนข้ึนในแต่ละชั้นปี  ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติทักษะวิชาชีพ
พยาบาล จากสถานการณ์ที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญ
และมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่วนร่วม
ระหว่างนักศึกษาพยาบาล อาจารย์พ่ีเลี้ยง และอาจารย์
นิเทศ ภายใต้แนวคิดการนิเทศในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น 
การสอนงานและสร้างระบบพี่เลี้ยง และการพัฒนาบทเรียน 
การประเมินผลร่วมกัน  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงานใน
คลินิกของนักศึกษาพยาบาล 
  2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 

  3. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบ
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษา
พยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 
 วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research - PAR) ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะดังน้ี 
  1) ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการฝึก
ปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล 
    ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ 
ที่ปฏิบัติหน้าเป็นพ่ีเลี้ยงนักศึกษาพยาบาล หอผู้ป่วยกุมารเวช
ศาสตร์หัวใจ จ านวน 2 คน ผู้บริหารการพยาบาล 2 คน 
ประกอบด้วย หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ 
ผู้ตรวจการหอผู้ป่วยใน ศูนย์หัวใจสิริกิ ต์ิ  และนักศึกษา
พยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน รวม 16 คน 
(กลุ่มที่ 1/ 2560 และ กลุ่มที่ 2/2560)  
   ด าเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าเป็นพ่ีเลี้ยงนักศึกษาพยาบาล 
หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ จ านวน 2 คน ผู้บริหาร 
การพยาบาล 2 คน และ สนทนากลุ่มกับนักศึกษาพยาบาล 
จ านวน 16 คน 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แนวทาง
การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเน้ือหา 
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลจ านวน 1 คน และ
ด้านบริการการพยาบาลจ านวน 2 คน 
 

   วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
และตรวจสอบสามเส้า 
  2) ระยะที่ 2 ร่าง ทดลองใช้ และประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์
พี่เลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 
   ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าเป็นพ่ีเลี้ยงนักศึกษาพยาบาล 
หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ จ านวน 5 คน หัวหน้าหอผู้ป่วย
กุมารเวชศาสตร์หัวใจ 1 คน และนักศึกษาพยาบาลที่ฝึก
ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน (กลุ่มที่ 1/2561 และ
กลุ่มที่ 2/2561)  
   ด าเนินการวิจัยโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง จ านวน 2 วงรอบปฏิบัติการ 
โดยวงรอบที่  1 ร่างและทดลองใช้รูปแบบในนักศึกษา
พยาบาล กลุ่มที่ 1/2561 และวงรอบที่ 2 ใช้รูปแบบที่ปรับปรุง
จากการทดลองใช้ในวงรอบที่ 1 และประเมินประสิทธิผล
จองรูปแบบในนักศึกษาพยาบาล กลุ่มที่ 2 /2561  
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
นิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษา
พยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกที่พัฒนาข้ึน แบบสังเกต
พฤติกรรมอาจารย์พ่ีเลี้ยงและนักศึกษาพยาบาล และแนว
ค าถามสะท้อนรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาข้ึน ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้านความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล
จ านวน 1 คน และด้านบริการการพยาบาลจ านวน 2 คน  

 
 

สภาพปัญหาการการฝึกปฏิบัติงาน
ในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล 

1. ด้านนักศึกษาพยาบาล 
2. ด้านอาจารย์นิเทศ 
3. ด้านอาจารย์พ่ีเลี้ยงและแหล่งฝึก 

รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของ
อาจารย์พีเ่ลี้ยงส าหรับนักศึกษา
พยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 

ประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศ 

1.ความพึงพอใจการใช้รูปแบบการ
นิเทศของนักศึกษาพยาบาล 
2. การสะท้อนคิดต่อรูปแบบของ
อาจารย์พ่ีเลี่ยง 
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 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา และตรวจสอบสามเส้า 
  ข้ันตอนการวิจัยแสดงในภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 ข้ันตอนการวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของ
นักศึกษาพยาบาล  
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารการพยาบาล 
และพยาบาลปฏิบัติการ หอผู้ป่วยกุมารศาสตร์หัวใจ และ
สนทนากลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่ข้ึนฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 
ถึงสภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษา
พยาบาล ผู้วิจัยสรุปได้ 3 ด้านดังน้ี  
    1.1 ด้านนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่
สะท้อนว่า การเรียนรู้ในทฤษฎีอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกโรค 
ดังน้ันจึงมีความกังวลว่าความรู้ และกระบวนการค้นคว้า
อาจจะไม่เพียงพอ และส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยในการเตรียม
ความพร้อม ดังน้ี ความรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้เฉพาะทาง 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยง และการสรุปความคิด
รวบยอด ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง  และ
บุคลิกภาพและความมั่นใจ 
    1.2 ด้านอาจารย์นิเทศ ส่วนใหญ่อาจารย์
นิเทศให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ 

ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานก่อนฝึกปฏิบัติงาน ภาวะผู้น า และการ
ก ากับตนเอง   
   1.3 อาจารย์พ่ีเลี้ยงและแหล่งฝึก สะท้อน
ให้เห็นชัดเจนปัญหา ด้านการเตรียมความพร้อมด้านความรู้
เฉพาะทางก่อนฝึกของนักศึกษาที่ยังอยู่ระดับน้อยถึงปานกลาง 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยง และการสรุปความคิด
รวบยอด และบุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก และความ
มั่นใจ 
 2. ผลการร่างและใช้รูปแบบการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 
  ผู้วิจัยร่างรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
ของอาจารย์พ่ีเลี้ยง ที่ได้จากสภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงาน
ในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล ท่ีได้จากระยะที่ 1 ด าเนินการ
วิจัยโดยใช้กระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจ านวน 
2 วงรอบ ประกอบด้วย 
   2.1 วงรอบที่ 1 ร่างรูปแบบและทดลอง
ใช้รูปแบบ ผลการวิจัยอธิบายตารางที่ 1  

 
 
 
 

ระยะที่ 1 
ศึกษาสภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงานใน

คลินิกของนักศึกษาพยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 2  
ร่าง ทดลองใช้ และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการนิเทศแบบมี

ส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาลทีฝ่ึก
ปฏิบัติงานในคลินิก 

วิจัยเชิงคุณภาพ : สัมภาษณ์เชิงลึก/
สนทนากลุ่ม 

วิจัยเชิงคุณภาพ : PAR / การสะท้อนคิด 

 อาจารย์พี่เลี้ยง จ านวน 2 คน 

 ผู้บริหารการพยาบาล 2 คน  
 นักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงาน  

จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน รวม 16 คน   
     (กลุ่มที่ 1/ 2560 และ กลุ่มที่ 2/2560) 

R 
กระบวนการมีส่วนร่วม 

ของอาจารย์พี่เลี้ยง 
อาจารย์นิเทศ นักศึกษา 

การปฏิบัติการจริง กระบวนการวิจัย 

กลุ่ม 1/2561 กลุ่ม 2/2561 

P A 
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ตารางที่ 1 ผลการด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
ขั้นตอน
ปฏิบัติการ 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

P ร่างรูปแบบการนิเทศ
แบบมีส่วนร่วมของ
อาจารย์พ่ีเลี้ยง ดังภาพ
ที่ 3  

ได้รูปแบบการนิเทศ เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 
1) ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน  
   - ปฐมนิเทศจากอาจารย์นิเทศ 
   - เตรียมความพร้อมก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานโดยอาจารย์พ่ีเลี้ยง  
2) ขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 
   - สัปดาห์ที่ 1 Basic : ทบทวนความรู้เดิม 
   - สัปดาห์ที่ 2 Specific : ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะ 
   - สัปดาห์ที่ 3 Integrate : บูรณาการความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
   - สัปดาห์ที่ 4 Advance : สังเคราะห์ และสรุปองคค์วามรู้และประสบการณ์  
3) หลังข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 
   - การประเมินผลการเรียนรู้ตนเองของนักศึกษา 
   - การประเมินผลจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
   - การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศ 

A ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการวงรอบที่ 2 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

- สัปดาห์ที่ 1 Basic : ทบทวนความรู้เดิม 
  กิจกรรม: จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาทบทวนพ้ืนฐานวิชาชีพพยาบาล และเรียนรู้
บริบทในคลินิก ท าความคุ้นเคยและปรับตัวกับทีมสุขภาพ 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 
   - การประเมินผลจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
   - การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศ 

P ร่างรูปแบบการนิเทศ
แบบมีส่วนร่วมของ
อาจารย์พ่ีเลี้ยง ดังภาพ
ที่ 3  

ได้รูปแบบการนิเทศ เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 
1) ก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน  
   - ปฐมนิเทศจากอาจารย์นิเทศ 
   - เตรียมความพร้อมก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานโดยอาจารย์พ่ีเลี้ยง  
2) ขณะข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 
   - สัปดาห์ที่ 1 Basic : ทบทวนความรู้เดิม 
   - สัปดาห์ที่ 2 Specific : ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะ 
   - สัปดาห์ที่ 3 Integrate : บูรณาการความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
   - สัปดาห์ที่ 4 Advance : สังเคราะห์ และสรุปองคค์วามรู้และประสบการณ์  
3) หลังข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 
   - การประเมินผลการเรียนรู้ตนเองของนักศึกษา 
   - การประเมินผลจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
   - การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศ 
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ขั้นตอน
ปฏิบัติการ 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

A ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการวงรอบที่ 2 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

- สัปดาห์ที่ 1 Basic : ทบทวนความรู้เดิม 
  กิจกรรม: จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาทบทวนพ้ืนฐานวิชาชีพพยาบาล และเรียนรู้
บริบทในคลินิก ท าความคุ้นเคยและปรับตัวกับทีมสุขภาพ 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 
   - การประเมินผลจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
   - การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศ 

O ผู้วิจัยสังเกตสภาพการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
ภายใต้การนิเทศของ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงในหอ
ผู้ป่วย 

1. ด้านนักศึกษา : นักศึกษาคลายความกังวล มีส่วนร่วมเป็นทีมสุขภาพ กล้า
แสดงออก มีความมั่นใจที่จะร่วมเรียนรู้กับอาจารย์พ่ีเลี้ยงมากข้ึน  
2. ด้านอาจารย์พี่เลี้ยง: เข้าใจเป้าหมายการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษา สามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ได้สอดคล้องความต้องการ 
ภายใต้บรรยากาศแบบกัลยาณมิตร การร่วมมือ และสนับสนุนการแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษาอย่างความมั่นใจ 
3. ด้านอาจารย์นิเทศ : ได้รับความช่วยเหลือในการดูแลนักศึกษาได้ครอบคลุมทุก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในคลินิก จากอาจารย์พ่ีเลี้ยง และทีมสุขภาพอาทิเช่น 
แพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ  

R ผู้วิจัย อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
และนักศึกษาร่วม
สะท้อนคิด และน าไป
ปรับปรุงวงรอบต่อไป 

1. ด้านนักศึกษา : นักศึกษาคลายความกังวล มีความสุขในการเรียนรู้ กล้าแสดง
ความคิดเห็นไม่รู้สึก "กลัวผิด" มีความภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่า ที่ได้รับการยอมรับจาก
อาจารย์พ่ีเลี้ยงให้เป็นส่วนหน่ึงในทีมสุขภาพ 
2. ด้านอาจารย์พี่ เลี้ยง : รู้สึกมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษามากข้ึน เมื่อนักศึกษาเรียกว่า "อาจารย์" ท าให้ต้องการ
สอนและให้ประสบการณ์ที่ดี กับนักศึกษา เกิดความรู้สึกความเป็นครูมากข้ึน และ
ต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นต้นแบบให้นักศึกษาได้ 
3. ด้านอาจารย์นิเทศ : สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการมีส่วนร่วม
จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และได้ต้นแบบ
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี ในวิชาชีพ
พยาบาล  

ข้อมูลที่น าไปปรับปรุงรูปแบบในวงรอบที่ 2  
1. ก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยงและนักศึกษา 
2. การส่งข้อมูลผู้ใช้บริการก่อน Post conference กับอาจารย์นิเทศ 
3. การส่งบันทึกการพยาบาลกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
4. การมีส่วนร่วมในการตรวจเย่ียมทางการพยาบาลของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
5. การประเมินผลการเรียนรู้จากเพ่ือนในกลุ่ม 
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ภาพที ่3 รูปแบบการนิเทศที่ร่างข้ึนในการทดลองใช ้

 
    2.2 วงรอบที่ 2 น ารูปแบบไปใช้ และประเมินประสิทธิผล ผลการวิจัยอธิบาย ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ผลการด าเนินการใช้และประสิทธิผลรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยง  
ขั้นตอน
ปฏิบัติการ 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

P ปรับปรุงรูปแบบการ
นิเทศจากวงรอบที่ 1 
ดังภาพที่ 4 

ได้รูปแบบการนิเทศ เป็น 3 ระยะประกอบด้วย 
1) ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน  
   - เพ่ิมการก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยงและ
นักศึกษา 
2) ขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 
   - การส่งข้อมูลผู้ใช้บริการก่อน Post conference กับอาจารย์นิเทศ 
   - การส่งบันทึกการพยาบาลกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
   - การมีส่วนร่วมในการตรวจเย่ียมทางการพยาบาลของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
3) หลังข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 
   - เพ่ิมการประเมินผลการเรียนรู้กับเพ่ือนในกลุ่ม ของนักศึกษา (Peer 
Evaluation) 
   - การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศแบบสภาพจริง (Authentic Assessment) 

A ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการวงรอบที่ 
2 ระยะเวลา 4 
สัปดาห์ 

- สัปดาห์ที่ 1 Basic : ทบทวนความรู้เดิม 
  กิจกรรม: จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาทบทวนพ้ืนฐานวิชาชีพพยาบาล และเรียนรู้
บริบทในคลินิก ท าความคุ้นเคยและปรับตัวกับทีมสุขภาพ สภาพแวดล้อม เรียนรู้
กรณีศึกษาตัวอย่าง , การสะท้อนคิด   
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ขั้นตอน
ปฏิบัติการ 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

A ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการวงรอบที่ 
2 ระยะเวลา 4 
สัปดาห์ 

- สัปดาห์ที่ 2 Specific : ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะ 
  กิจกรรม: Pre-Post Conference , Team Round, case study และ Nursing 
Care ในทีม Case Manager, การสะท้อนคิด   
- สัปดาห์ที่ 3 Integrate : บูรณาการความรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
  กิจกรรม: Case Manager, Nursing Round, การสะทอ้นคิด   
- สัปดาห์ที่ 4 Advance : สังเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้และประสบการณ์  
  กิจกรรม: Case Manager, Nursing Conference, การสะท้อนคิด, การประเมิน
ตามสภาพจริง  
   - การประเมินผลการเรียนรู้ตนเองของนักศึกษา 
   - การประเมินผลการเรียนรู้จากเพ่ือนในกลุ่ม 
   - การประเมินผลจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
   - การประเมินผลจากอาจารย์นิเทศ  

O ผู้วิจัยสังเกตสภาพการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
ภายใต้การนิเทศของ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงในหอ
ผู้ป่วย 

1. ด้านนักศึกษา : นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าแสดงความ
คิดเห็น มีความภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่า ที่ได้รับการยอมรับจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้เป็น
ส่วนหน่ึงในทีมสุขภาพ 
2. ด้านอาจารย์พี่เลี้ยง : มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ต้องการสอนและให้ประสบการณ์ที่ดีกับนักศึกษา ร่วมวางแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้การบ้านนักศึกษาเพ่ิมเติม คงไว้ซึ่งความรู้สึกความเป็น
ครูมากข้ึน และต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นต้นแบบให้นักศึกษาได้ดีย่ิงข้ึน 
3. ด้านอาจารย์นิเทศ : การฝึกงานของนักศึกษาไม่ใช่ภาระของแหล่งฝึก หาก
สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และได้ต้นแบบการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี ในวิชาชีพพยาบาล 

R ผู้วิจัยร่วมสะท้อนคิด 
และประเมิน
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการนิเทศ 

1. ด้านนักศึกษา : นักศึกษามีความสุขในการเรียนรู้ ก ากับตนเองได้ มีความ
รับผิดชอบอยากรู้อยากเห็น รู้สึกมีคุณค่าในวิชาชีพพยาบาล ดังน้ันรูปแบบการ
นิเทศทีพั่ฒนาข้ึนสามารถสร้างเสริมคุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพที่พึงประสงค์ได้  
2. ด้านอาจารย์พี่เลี้ยง : ต้องการให้มีนักศึกษาข้ึนฝึกปฏิบัติงาน นอกจากจะได้
สร้างทีมสุขภาพแล้ว ยังได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันรูปแบบการนิเทศที่
พัฒนาข้ึน จึงสามารถสร้างวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่เป็นต้นแบบ
ทางวิชาชีพได้ 
3. ด้านอาจารย์นิเทศ : ได้ต้นแบบการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การสร้างทัศนคติ
ที่ดี การสร้างความเป็นครูพยาบาล ดังน้ันรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาข้ึนและสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาได้อย่างมีคุณค่าต่อวิชาชีพพยาบาล 
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 ภาพที ่4 รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 

 
  3. ประสิทธิผลรูปแบบการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
ที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก  
    จากการทดลองใช้ การใช้รูปแบบการนิเทศ
แบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาล
ที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วยก่อนฝึก
ปฏิบัติ ระหว่างฝึกปฏิบัติ และหลังฝึกปฏิบัติโดยการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทุกระยะแบบ
สามเส้า ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยง และ
นักศึกษา เกิดประสิทธิผลการใช้รูปแบบการนิเทศ 3 ด้าน 
ดังน้ี 1) สร้างเสริมคุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพที่พึงประสงค์ 
2) สร้างวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่เป็นต้นแบบ
ทางวิชาชีพได้และ 3) สร้างเครือข่ายทางการศึกษาได้อย่างมี
คุณค่าต่อวิชาชีพพยาบาล 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์ 
พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 
ที่พัฒนาข้ึน อาศัยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมที่มีความร่วมมือสามเส้า ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศ
ผู้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร อาจารย์พ่ีเลี้ยงจาก
แหล่งฝึกปฏิบั ติงาน และนักศึกษาผู้ ถูกนิเทศ กระบวน  

การพัฒนาดังกล่าวเกิดจากการมีส่วนร่วม ความร่วมมือต้ังแต่
การก าหนดสภาพปัญหาของการฝึกปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างกันและแก้ไขพัฒนาปัญหาได้ตรงกับ
ความต้องการของทุกฝ่าย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เป็นการนิเทศ
ที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดในปัจจุบันที่มีนักวิชาการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างได้ผล
มีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศ
แบบประชาธิปไตยการนิเทศแบบร่วมพัฒนา การนิเทศแบบ
มีส่วนร่วม การนิเทศแบบพัฒนาการ  และการนิเทศเพ่ือ 
การเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ได้ว่า ประสิทธิผลของรูปแบบ
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษา
พยาบาลที่ฝึกปฏิบั ติงานในคลินิก สามารถสร้างเสริม 
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพได้ 
สอดคล้องกับการศึกษา ของ Tattle (2000) บทบาทของ 
ผู้ นิ เทศแบบมี ส่ วนร่ วมในการก าหนดการตอบสนอง  
การเปลี่ยนแปลงที่ตรงข้ามของนักอายุรศาสตร์ ในการปฏิบัติ 
งานทางการแพทย์ พบว่าประสบการณ์การเป็นผู้นิเทศ
เพ่ือให้ เกิดความส าเร็จ น้ันเป็นสิ่งส าคัญจ า เป็นต้องให้ 
การฝึกอบรมและสนับสนุนผู้นิเทศมีความรู้  ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความราบรื่นประสบผลส าเร็จยึดมั่นขอบเขต
ของการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของบุคคลที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับการศึกษาประสิทธิภาพ
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ของรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลระนอง ที่พบว่านอกจากการมีคู่มือการนิเทศ
แล้ว ยังต้องมีแผนการนิเทศทางคลินิกแบบมีสวนร่วม จึงจะ
ท าให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน นักศึกษาจะเกิด
ความสุขในการเรียนรู้มีความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับการพัฒนาแบบแผนการนิเทศทางคลินิกแบบมี
ส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีความพึงพอใจต่อการนิเทศทางคลินิก
หลังได้รับการใช้แบบแผนการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วน
ร่วมของพยาบาลวิชาชีพสูงกว่าก่อนได้รับการใช้ แบบ
แผนการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วม และการเตรียม
ความพร้อมในระยะก่อนการนิเทศของการข้ึนฝึกปฏิบัติงาน
บนคลินิกของนักศึกษาพยาบาลสามารถลดความวิตกกังวล
และสร้างความมั่นใจในการฝึกงานได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ผลของการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
บนหอผู้ป่วยอย่างมีแบบแผนสาหรับนักศึกษาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี พบว่าการเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบัติบน
หอผู้ป่วยสาหรับนักศึกษาพยาบาล ลดความกังวลและ
นักศึกษามีความพึงพอใจมากข้ึน โดย อาจารย์ผู้สอนควรจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาได้มีเวลาในการทบทวนและฝึกทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ิมข้ึน  
 นอกจากผู้เรียนจะเกิดความสุขในการเรียนรู้แล้ว 
ผู้นิเทศก็ได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ กระบวนการนิเทศ 
และเกิดคุณภาพในงานบริการพยาบาล สอดคล้องกับผลการ
สร้างรูปแบบการนิเทศงานการพยาบาลของโรงพยาบาล 
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ให้ความส าคัญกับมาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาลของสภาการพยาบาล ด้านการ
บริหารการพยาบาล ด้านระบบการบริหารงานบุคคล 
องค์กรพยาบาลต้องมีหน้าที่นิเทศติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติการพยาบาลให้ถูกต้องตามมาตรฐาน การปฏิบัติโดย
การนิเทศทางคลินิกเป็นกระบวนการหน่ึงที่สนับสนุนการ
เรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาความรู้ความสามารถ รับผิดชอบการ
ปฏิบั ติงานของตนเอง ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัยในทุกสถานการณ์ และเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
งานมีคุณภาพและปริมาณตามที่ ต้องการ นอกจากน้ัน
รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาข้ึนยังเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้
นักศึกษาพยาบาลเกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยใน
กระบวนการนิเทศผู้นิเทศได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้สอน 
ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 1) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้สึกและ 
 

ความคิดในชั้นเรียน2) มีการปฐมนิเทศรายวิชาอย่างองค์รวม
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  3) ยอมรับความ
แตกต่างของความเชื่อในผู้เรียน 4) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้
พัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองเพ่ือหาทางเลือกของตนเองได้
5) สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนโดยผู้สอนควรมีบุคลิกภาพ 
ที่น่าไว้วางใจและห่วงใยผู้เรียน 6) เป็นผู้ประสานที่ดีท าให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 7) มีความสามารถในการเป็น
ผู้ปฏิบัติสามารถสาธิตการปฏิบัติได้และมีประสบการณ์ 
ใน การสะท้อนคิด สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงผู้เรียนในการเขียน
สะท้อนคิด ได้ 8) ช่วยเหลือให้ผู้เรียนในการต้ังค าถามที่ตาม
ความเป็นจริง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตาม
มุมมองของผู้เรียน และการนิเทศสามารถสร้างเครือข่าย
การศึกษาวิชาชีพพยาบาลได้อย่างมีคุณค่า  
 
สรุป 
 รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์ 
พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 
เป็นรูปแบบที่มีความส าคัญรูปแบบหน่ึง ซึ่งการนิเทศงาน 
ในหอผู้ป่วยน้ันนักศึกษาพยาบาลต้องเผชิญกับสภาพจริง
ของการประกอบวิชาชีพในอนาคต ต้องมีการปรับตัว เรียนรู้
ความเสี่ยง และเกิดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติตามรายวิชา
ก าหนด ซึ่ งอาจารย์นิเทศไม่สามารถดูแลนักศึกษาได้
ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญในบริบทของหอผู้ป่วย 
ช่วยเติมเต็มความรู้ ทักษะ และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด
ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และนักศึกษายังได้เรียนรู้
จากต้นแบบวิชาชีพพยาบาลที่หลากหลาย นอกจากน้ัน
อาจารย์พ่ีเลี้ยงเกิดความภูมิใจ และรู้สึกมีส่วนร่วม ยอมรับ
นักศึกษาพยาบาลเป็นหน่ึงในทีมสุขภาพ สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร และตระหนักรู้การเป็นครูที่ต้อง
สร้างทายาทวิชาชีพพยาบาลในอนาคต และไม่ว่าการนิเทศ
จะดีเพียงใดก็ตาม ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังน้ันจึงกระท าอย่างรอบคอบ
และระมัดระวังความรู้สึกของผู้ถูกนิเทศ การให้โอกาสในการ
แก้ไข ปรับปรุงจะน าไปสู่ความส าเร็จที่ย่ังยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
   1.1 น ารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมที่
พัฒนาข้ึน ขยายผลการใช้ในรายวิชาปฏิบัติอื่นๆ 
   1.2 น ารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมไป
ใช้ในการนิเทศพยาบาลจบใหม่ 
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   1.3 น าองค์ประกอบของการนิเทศที่ได้จาก
การพัฒนารูปแบบไปพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
อาจารย์พ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศ 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1  ท า วิจั ยกึ่ งทดลอง ในการประเมิ น
ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาข้ึนเพ่ือน าไป
ปรับปรุงให้รูปแบบมีคุณภาพมากข้ึน 
    2.2 ศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศพยาบาล
จบใหม่ เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เหมาะสม 
    2.3 พัฒนารูปแบบการนิเทศเพ่ือสร้างการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
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