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อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วยัวฑุฒ ์อยู่ในศลิ  

  
การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศกึษาองคป์ระกอบ  และพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง

จิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล ด าเนินการในลกัษณะการวจิยัและพฒันา 3 ระยะ 1) ศกึษาองคป์ระกอบ
จิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษาพยาบาล 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน
ส าหรบันกัศึกษาพยาบาล 3) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ ผูใ้หข้อ้มลูในการศกึษาองคป์ระกอบจิต
ประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลคือ พยาบาลวชิาชีพท่ีไดร้บัรางวลัพยาบาลดีเดน่จากองคก์รและมีประสบการณ์
การปฏิบตัิพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ จ านวน 8 คน กลุ่มตวัอย่างในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้ป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี  4 คณะพยาบาลศาสตร  ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 24 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) องคป์ระกอบจิตประจักษ์หลักฐานของ
นกัศกึษาพยาบาล ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบท่ี 1 ความตัง้ใจ ประกอบดว้ย ความเช่ือ การเห็นคณุค่า
ในตนเอง และความตอ้งการ องคป์ระกอบท่ี 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน  ประกอบดว้ย ความสงสัยใคร่
รู ้ ความกลา้คดิกลา้ท า และการคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตผุล และองคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
ประกอบดว้ย การระบุปัญหา การคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษ์ การตรวจสอบหลกัฐานเชิงประจักษ์ และการประยุกตใ์ช้
และประเมินผลการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  (2) รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพ่ือเสริมสร้างจิตประจักษ์หลักฐาน 
ประกอบดว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ (ACSAM) คือขัน้ท่ี 1 ตัง้เป้าหมาย (Attending of purpose: A) ขัน้ท่ี 2 สงสยัใคร่รู ้
(Curiosity in situations: C) ขัน้ท่ี 3 สืบคน้หลักฐาน (Searching for evidences: S) ขัน้ท่ี 4 พิสูจนห์ลักฐาน (Attesting 
evidence: A) และขั้นท่ี 5 สานจิตประจักษ์หลักฐาน (Making evidence mind: M) (3) ประสิทธิผลของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู ้พบว่า 1) ค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลกัฐานท่ีผูว้ิจัยประเมินผูเ้รียนและผูเ้รียนประเมินตนเองหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ อยู่ในระดับลักษณะนิสัย 2) ค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา
พยาบาลท่ีผูว้ิจยัประเมินผูเ้รียน และผูเ้รียนประเมินตนเองมีแนวโนม้สูงขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 3) ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนรูข้องผูเ้รียนอยู่ในระดับ
ความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
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The aims of this research are to study the components of and develop a model of learning 

management for enhancing evidence mind among nursing students. This study employed a research and 
development methodology. There were three phases: (1) to study the components of evidence mind among 
nursing students; (2) to develop a model of learning management to enhance evidence mind nursing 
students; and; (3) to evaluate the effectiveness of a model of learning management to enhance evidence 
mind among nursing students. The key informants were registered nurses who received an outstanding 
nurse award from organization and experienced in evidence-based practice with eight people. The samples 
evaluated the effectiveness of a model of learning management, consisting of twenty-four nursing students in 
their fourth year at the Faculty of Nursing at Srinakharinwirot University and were selected by cluster random 
sampling. The results of research revealed the following: (1) evidence mind consisted of three main 
components: 1) intention, consisting of three sub-components: belief, self-esteem and desire; (2) critical 
inquiry evidence, consisting of three sub-components: making inquiries, being assertive and critical thinking; 
and (3) evidence-based ability, consisting of four sub-components: questioning, searching for evidence, 
verifying evidence, applying and evaluating evidence; (2) the model of learning management for enhancing 
evidence mind consisted of the ACSAM learning process. There were five steps: (1) attending of purpose: A; 
(2) curiosity in situations: C; (3) Searching for evidences: S; (4) attesting evidence: A; and (5) making 
evidence mind: M. (3) the results of effectiveness of the learning management model were as follows: (1) the 
mean scores of evidence mind were assessed by researcher and the students self-assessed and the 
learning model was at a characteristic level; (2) the mean scores on evidence mind were assessed by 
researcher and the self-assessments of the students that increased in each phase, with a statistical 
significance at .05.; (3) the mean scores of satisfaction with the learning management model were at the 
highest level. 
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กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ส าเรจ็สมบรูณด์ว้ยความกรุณาอยา่งยิ่งจากคณาจารยห์ลายทา่น ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดนลุดา จามจุรี อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกั ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วยัวฑุฒ ์อยู่
ในศิล อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม และรองศาสตราจารย ์พ.ต.อ.หญิง ดร. เอือ้ญาติ ชูช่ืน อาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุิ ที่กรุณา
เสียสละเวลาอนัมีค่าใหค้  าปรกึษา แนะน า กระตุน้ เสริมพลงัใหผู้ว้ิจยัท าปริญญานิพนธจ์นส าเร็จลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อจัฉรา วฒันาณรงค์ ที่ไดก้รุณาเป็นประธานสอบเคา้โครงปริญญา
นิพนธ ์ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทกัษ์ผล ประธานสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
และผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.จิตรา ดษุฎีเมธาที่ไดก้รุณามาเป็นกรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์รวมถึงคณาจารยท์ุก
ทา่นทัง้ในและนอกสาขาวิชาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรที่ไดใ้หค้วามรู  ้ประสบการณท์ี่มีคณุคา่ยิ่งกบัผูว้ิจยั 

ขอขอบคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.บญุทิวา สูว่ิทย ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.มนตา ตลุยเ์มธาการ  ดร.สภุ
ลกัษณ ์ธานีรตัน ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รุง่ฤดี กลา้หาญ พ.อ.หญิง ดร.อภิญญา อินทรรตัน ์รองศาสตราจารย  ์สุ
จินดา ริมศรีทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตั้งประภา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจคุณภาพ
องคป์ระกอบและเครือ่งมือการวิจยั ตลอดจนใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชนต์อ่การวิจยั 

ขอขอบคุณ ดร.สมใจ นกดี ดร.อรนรินทร ์ขจรวงศว์ฒันา คุณอรนุช สขุสงวน คุณประภากร ธาราศกัดิ ์
คุณอารียร์ตัน์ งามทิพยพันธุ์ คุณวารุณี  ทับทิมทอง คุณวรีวรรณ คงชุ่ม และคุณชัชฎาภรณ์ อิงคสกุลโรจน์ ที่
อนเุคราะหเ์สยีสละเวลาอนัมีคา่ใหข้อ้มลูในการสมัภาษณ์ 

ขอขอบคณุผูบ้ริหารโรงพยาบาลไดแ้ก่โรงพยาบาลพทุธโสธร โรงพยาบาลชลบรุี โรงพยาบาลท่าวุง้ และ
โรงพยาบาลนครนายกที่อนเุคราะหใ์หส้มัภาษณพ์ยาบาลวิชาชีพในสงักดัของท่าน  และขอขอบคณุคณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่อนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่ 4 ปี
การศกึษา 63 ทกุคนท่ีใหค้วามรว่มมือในการเก็บขอ้มลูเป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณผู้บริหารและคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร  ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่ให้การ
สนบัสนนุ ใหค้วามช่วยเหลอืและสง่ก าลงัใจใหก้บัผูว้ิจยัตลอดมา 

ขอขอบคณุพี่เพื่อนนอ้งรว่มรุน่ 24 และ รุน่พ่ีและรุน่นอ้ง สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรทกุๆ คน 
ที่ใหค้วามอนเุคราะหช์่วยเหลือ เป็นก าลงัใจ และคอยแนะน าสิง่ต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ไดร้ว่มศึกษา และตอนท า
ปรญิญานิพนธ ์

และขอขอบคุณบุคคลส าคัญคุณพ่อคุณแม่  นอ้งสาว สามี ลูกสาว ลูกชายและครอบครวัที่คอยให้
ก าลงัใจ สนบัสนนุในการศกึษา ใหค้วามช่วยเหลอื และเป็นแรงผลกัดนัในการท าปรญิญานิพนธน์ีจ้นส าเรจ็ 

  
  

วิภาวรรณ  น าศรเีจรญิกลุ 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดต่อส่ือสารในยุคดิจิทัลเติบโตขึน้

อย่างไม่หยดุยัง้ ท าใหป้ริมาณของขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ทกุ ๆ ปี (พนิดา ตนัศริิ , 2556; สพุล  
พรหมมาพันธุ์, 2557) ระบบบริการสุขภาพไดน้ าขอ้มูลท่ีเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มาใชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน เพ่ือพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพ ทนักับการเปล่ียนแปลง
ของขอ้มูลในปัจจุบนั และสอดรบักับความตอ้งการของผูร้บับริการ  โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล
บทบาทและสมรรถนะหลกัของพยาบาลในยคุประเทศไทย 4.0 นัน้พยาบาลยคุใหมส่ามารถจดัการ
กบัปัญหาของผูป่้วยได ้โดยการพิจารณา ไตรต่รอง คน้หาขอ้มูลท่ีเป็นสาเหตขุองผูป่้วยแตล่ะราย 
และหาแนวทางแกปั้ญหารว่มกบัสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษน์ ามาใชอ้า้งอิง ยืนยนัการตดัสินใจให้
การพยาบาล และบูรณาการในการปฏิบตัิการพยาบาล (เรณู พุกบุญมี , 2560; วิลาวณัย ์พิเชียร
เสถียร, 2561) ซึ่งสภาการพยาบาล (2562, น. 33) ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ โดยก าหนดในมาตรฐานการพยาบาล พ.ศ.2562 ใหส้มรรถนะดา้นการปฏิบัติการ
พยาบาลมีการใชข้อ้มูลเชิงประจักษ์ในการวางแผนแก้ปัญหาดา้นสุขภาพของผูร้บับริการ  เป็น
รายบุคคล ร่วมกับใชแ้นวปฏิบตัิการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์และความรูจ้ากการวิจยั มา
ประยุกตใ์นการปฏิบตัิการพยาบาลไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ถือเป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นของ
พยาบาลวิชาชีพ รวมถึงสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ( International Council of Nurses, 
2012) ไดใ้หก้ารสนบัสนนุการน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการปฏิบตักิารพยาบาลเชน่กนั เพ่ือ
พิจารณาปรบัปรุงระบบบริการสุขภาพให้ดียิ่งขึน้ โดยมีค าขวัญวันพยาบาลสากลเม่ือวันท่ี 12 
พฤษภาคม  2555 คื อ  “Close the gap from evidence to action” (สมคิด  สี หสิ ท ธ์ิ , 2557) 
เช่นเดียวกบันกัศกึษาพยาบาลท่ีตอ้งน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการเรียนรู ้เพ่ือเสริมสรา้งให้
มีความรู ้ทกัษะ และเจตคตท่ีิดี สามารถน าไปพฒันาการวางแผนและปฏิบตักิารพยาบาลกบัผูป่้วย
ท่ีดแูล และพฒันาตนเองใหมี้ความรูเ้ท่าทนัส่ือ สารสนเทศ และดิจิทลัได ้ซึ่งในหลกัสตูรพยาบาล
ศาสตรบ์ณัฑิตไดบู้รณาการเรื่องหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไวใ้นหลกัสูตร ตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบั
ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร ์พ.ศ.2560 เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลสามารถสืบค้น
หลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากแหล่งขอ้มลูตา่ง ๆ วิเคราะหแ์ละเลือกใชใ้นการอา้งอิงเพ่ือพฒันาความรู ้
การแก้ปัญหา และการปฏิบัติการพยาบาลได ้สอดคลอ้งกับคณะกรรมการอุดมศึกษา  (2562) 
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ก าหนดสมรรถนะดิจิทลัส าหรบัคณุวุฒิระดบัปริญญาตรีดา้นการสืบคน้และการใชง้าน เครื่องมือ
และเทคโนโลยีเป็นระดบัท่ีจ  าเป็นส าหรบันกัศกึษาดว้ยเชน่กนั 

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ช่วยสรา้งประโยชน์ให้กับผู้ป่วย วิชาชีพ ตัวบุคคลของ
พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างมากตวัอย่างท่ีส าคญัคือ การน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์
และงานวิจัยมาปรบัใชก้ับการรกัษาร่วมกับการพยาบาล เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้กับ
ผู้ป่วย และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย (Christie, Hamill, & Power, 2012; 
Melnyk, Fineout-Overhot, Stillwell, & Williamson, 2009; Patelarou et al., 2020; Riegelman, 
2012; Schaffer, Sandau, & Diedrick, 2013) รวมทัง้พยาบาลสามารถใหข้อ้มลูทางการพยาบาล
ท่ีเป็นประโยชน ์ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัเพ่ือใหผู้ป่้วยและญาติใชต้ดัสินใจในการเลือกรบัการรกัษา 
ผลดีของการน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใช ้นอกจากจะชว่ยใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลรกัษาพยาบาลท่ี
มีคณุภาพ และผูป่้วยมีความพึงพอใจแลว้ ยงัท าใหผู้ป่้วยยอมรบัในองคค์วามรูท้างการพยาบาล 
และวิชาชีพขา้งเคียง เช่น แพทยย์อมรบัในบทบาทของวิชาชีพพยาบาลมากขึน้เช่นกัน (รุ่งนภา 
เขียวชะอ ่า, 2556; อรพรรณ โตสิงห,์ 2555) อีกทัง้ยงัเป็นบทบาทอิสระ เพิ่มความเป็นเอกสิทธ์ิของ
พยาบาลในการดแูลผูป่้วย โดยลดการท างานตามความเคยชิน หรือจากประสบการณเ์พียงอย่าง
เดียว มาเป็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมดว้ย เพ่ือช่วยให้การดูแลรกัษาพยาบาลผู้ป่วยมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ (Mousavizadeh & Mohtashami, 2018; WALL, 2008, p. 38) นอกจากนี้
เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์การคิดวิจารณญาณ การคิดเชิงเหตุผล และทักษะการ
แกปั้ญหาเกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต ท าใหพ้ยาบาลและนกัศึกษาพยาบาลมีความภาคภูมิ ใจ เห็น
คุณค่าในตนเองและวิชาชีพมากขึ ้น  (Melnyk, Gallagher-Ford, Long, & Fineout-Overholt, 
2014, p. 5; WALL, 2008, p. 37) 

การน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในทางการแพทยเ์ริ่มตน้เม่ือปี  ค.ศ. 1970 ส  าหรับ
วิชาชีพพยาบาล  มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Miss Florence Nightingale) เป็นผู้บุกเบิกการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1800 และเริ่มมีการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ
พยาบาลในช่วงปลายปี ค.ศ. 1990 จนถึงปัจจุบนั (Mackey & Bassendowski, 2017) ส  าหรบัใน
ประเทศไทยไดมี้การก าหนดบทบาทและสมรรถนะหลกัของวิชาชีพพยาบาล  ใหมี้การใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษเ์พ่ือจดัการกบัปัญหาของผูป่้วยตัง้แต่ปีพ.ศ. 2552 (สภาการพยาบาล, 2553) อย่างไร
ก็ตามแมว้า่วิชาชีพพยาบาลไดมี้การพฒันาองคค์วามรูจ้ากการวิจยั มีผลงานวิจยัทางการพยาบาล
และสุขภาพเผยแพร่ ตีพิมพใ์นวารสารและฐานขอ้มูลทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศจ านวน
มาก เช่น ฐานขอ้มูล Medline มีบทความและงานวิจัยใหม่ ๆ 50,000 เรื่องต่อปี และฐานขอ้มูล 
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Cochrane Central มีงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีเป็น RCT (Randomized Controlled Trial) 20,000 เรื่อง
ตอ่ปี (วิลาวณัย ์พิเชียรเสถียร, 2555) ก็ยงัมีการน ามาใชก้นัเพียงส่วนนอ้ย พยาบาลส่วนใหญ่รอ้ย
ละ 72.5 ยงัปฏิบตัิการพยาบาลโดยใชว้ิธีการปรกึษาเพ่ือนรว่มงาน หรือผูท้รงคณุวฒุิมากกว่าการ
หาขอ้มลูจากต ารา หรืองานวิจยั มีเพียงรอ้ยละ 24 ท่ีใชฐ้านขอ้มลูสขุภาพ (Thiel & Ghosh, 2008) 
จากการส ารวจของสมาคมพยาบาลอเมริกาพบว่า พยาบาลใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์เป็นประจ า
รอ้ยละ 46.4 (Melnyk, Fineout-Overholt, Gallagher-Ford, & Kaplan, 2012) ขณะท่ีการส ารวจ
ประเทศในกลุ่มยุโรปพยาบาลใช้ผลของงานวิจัยในการพยาบาลผู้ป่วยเพียงร้อยละ 24 
(Wangensteen, Johansson, Björkström, & Nordström, 2011) ส าหรับในประเทศไทยยังไม่มี
การส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลทั่วทั้งประเทศ แต่มีการท าวิจัยในแต่ละ
โรงพยาบาล และภูมิภาค ซึ่งก็พบว่ามีจ านวนน้อยเช่นเดียวกัน เช่น การศึกษาการปฏิบัติตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลกุมารเวชศาสตรใ์นเขตภาคเหนือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยู่ในระดบันอ้ยถึงรอ้ยละ 56.2 และใชอ้ยู่ในระดบัมากเพียงรอ้ย
ละ 8.1 (ธีรารักษ์ น าภานนท์, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, และ อุษณีย์ จินตะเวช , 2558, น. 54) 
สาเหตสุ  าคญัท่ีพยาบาลน าหลกัฐานเชิงประจักษ์มาใชใ้นปริมาณนอ้ยนัน้วิเคราะห์ไดจ้ากปัจจัย
ด้านตัวบุคคลของพยาบาลเป็นปัจจัยหลัก โดยแบ่งเป็นด้านความรู ้เช่นขาดความรูเ้ก่ียวกับ
กระบวนการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษป์ระเภทงานวิจยั การสงัเคราะหค์วามรู ้ตลอดจนน า
ผลการสงัเคราะหม์าใชใ้นการปฏิบตัิการพยาบาล รวมทัง้การเช่ือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ียงัไม่ไดป้ระเมิน
ความน่าเช่ือถือ และดา้นเจตคติเช่นขาดความเช่ือ ขาดความสนใจ ใส่ใจ ขาดความตัง้ใจ ไม่เห็น
ประโยชน ์ความส าคญัในการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใช ้ขาดแรงจูงใจ มีทัศนคติทางลบ ไม่
ชอบการเปล่ียนแปลง รวมทัง้ไมมี่เวลาในการสืบคน้ เน่ืองจากภาระงานท่ีเพิ่มมากขึน้ (ธีรารกัษ ์น า
ภานนท,์ วิลาวณัย ์พิเชียรเสถียร, และอุษณีย ์จินตะเวช, 2558; พิกุล นนัทชยัพนัธ์, 2555; ลดัดา
วัลย์ พุทธรักษา , รัช นีภรณ์  ทรัพย์กรานนท์ , และประนอม  โอทกานนท์ , 2559; Brown, 
Wickline, Ecoff, & Glaser, 2008; Melnyk, Gallagher-Ford, Long, & Fineout-Overholt, 
2014, p. 6; WALL, 2008)  ส าหรบัการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นนกัศึกษาพยาบาล มีการศึกษา
พบว่านกัศึกษาพยาบาลยังน าขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชใ้นการอา้งอิง และปฏิบตัิการ
พยาบาลดว้ยตนเองคอ่นขา้งนอ้ยเชน่กนั สว่นใหญ่จะสืบคน้เม่ือไดร้บัมอบหมายจากอาจารย ์ และ
ขอ้มูลท่ีสืบคน้มักน ามาจากเอกสารการสอน ต าราวิชาการบางส่วน หรือในเว็บไซตท่ี์สามารถ
สืบคน้ไดง้่ายแต่มีความน่าเช่ือถือนอ้ย (มฏัฐวรรณ ลียุ้ทธานนท,์ ทวีศกัดิ์ จินดานุรกัษ์, จุฬารตัน ์
ธรรมประทีป, และ อรพรรณ ลือบญุธวชัชยั, 2560, น. 84; Sin & Bliquez, 2017) ซึ่งสาเหตมุาจาก

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Brown%2C+Caroline+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wickline%2C+Mary+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ecoff%2C+Laurie
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Glaser%2C+Dale
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นักศึกษามีทัศนคติทางลบต่อการน าวิจัยมาใช้ เน่ืองจากไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการน า
ผลการวิจยัมาใชป้ฏิบตักิารพยาบาล ขาดความกระตือรือรน้และแรงจงูใจในการรวบรวมขอ้มลูของ
ผูป่้วยและขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยคาดหวงัว่าค าตอบท่ีถูกตอ้งจะไดร้บัจากอาจารย ์หรือ
พยาบาลท่ีมีประสบการณ ์และเช่ือว่านกัศึกษาไม่สามารถสรา้งองคค์วามรูต้่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
เพราะการจดัการศกึษายงัใหค้วามส าคญักบัอาจารย ์หรือผูเ้ช่ียวชาญว่าเป็นผูใ้หค้  าตอบท่ีถกูตอ้ง 
ท าใหน้ักศึกษาเกิดการพึ่งพาผูอ่ื้น ขาดทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล การวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือของ
ขอ้มลูทั่วไปหรืองานวิจยั และขาดความมั่นใจในการปฏิบตักิารพยาบาลตามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
(วรรณเพ็ญ อินทรแ์กว้ และ สมจินดา ชมพนูทุ, 2558, น. 203; Aglen, 2016, p. 256-259)  

การแก้ปัญหานีค้วรเริ่มตน้ท่ีตัวพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล ซึ่งการให้ความรูน้ั้น
สามารถท าไดง้่าย และในสถานศึกษาพยาบาลหรือโรงพยาบาลมักจะมีการจัดอบรมใหค้วามรู้
เรื่องการปฏิบตัิการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์แต่พบว่าพยาบาลมีการน าหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ไปใชไ้ม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากยงัขาดความใส่ใจ ตัง้ใจใชห้ลกัฐานดว้ยตวัเอง และขาด
การกระตุน้ใหมี้การใชอ้ย่างต่อเน่ือง จึงควรสรา้งจิตใหมี้ความเช่ือ ความสนใจ ใส่ใจ มีทศัคติท่ีดี 
สรา้งความเขา้ใจใหเ้ห็นความส าคัญและประโยชนท์ัง้ต่อตวับุคคล ผูป่้วยและวิชาชีพพยาบาล
ควบคู่กับให้ความรู ้และฝึกฝนในการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ สอดคล้องกับลัดดาวัลย ์
พุทธรกัษา รชันีภรณ์ ทรพัย์กรานนท์ และประนอม โอทกานนท ์(2559, น. 99) ศึกษาปัจจัยสู่
ความส าเรจ็ในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท์างการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพพบว่า ปัจจยัดา้น
ลกัษณะของพยาบาลไดแ้ก่ การมีความเช่ือ ความตอ้งการ และมีความเขา้ใจวา่การใชห้ลกัฐานเชิง
ประจักษ์ช่วยพัฒนาคุณภาพการรกัษาพยาบาล ร่วมกับความสามารถในการใช้หลักฐานเชิ ง
ประจกัษ ์เช่น การแสวงหา การอ่านงานวิจยั เป็นปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นในระดบัมากท่ีสดุ ท่ีท าให้
พยาบาลใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ส  าเร็จ ดังนั้นการสรา้งจิตให้มีความตัง้ใจใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือท่ีในงานวิจัยนีใ้ชค้  าว่า “จิตประจักษ์หลักฐาน (Evidence Mind)” เป็นเรื่องส าคัญ
อย่างยิ่ง ซึ่งการปลูกฝังหรือส่งเสริมให้มีจิตประจักษ์หลักฐานนั้นควรเริ่มฝึกฝนตั้งแต่ยังเป็น
นกัศึกษาพยาบาล เพ่ือใหมี้จิตรูค้ิด ตัง้ใจ มีทศันคติท่ีดี เห็นคณุคา่ และมีความรู ้ทกัษะปฏิบตัิใน
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษต์ดิตวันกัศกึษาไปจนจบเป็นพยาบาลวิชาชีพ  

โดยจิตประจักษ์หลักฐานในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีจิตการรูค้ิด 
(Cognitive Mind) ทฤษฎีจิตวิทยาพื ้นบ้าน (Folk psychology) ร่วมกับแนวคิดการปฏิบัติตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-based Practice) และทฤษฎีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ของอิริคสัน 
(Eriksson, 2010) ซึ่งจิตประจักษ์หลักฐานจะส่งผลต่อความเช่ือ ความตั้งใจ และการควบคุม
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ตนเองของนักศึกษาพยาบาลในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งในการเรียน และปฏิบัติการ
พยาบาลอย่างสม ่าเสมอ โดยศึกษาว่ามีองคป์ระกอบอย่างไรบา้ง และน าไปวางแผนการจดัการ
เรียนรูใ้นการพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมี้จิตประจักษ์หลักฐาน ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการจดัการเรียนรูเ้รื่องการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษข์องนกัศกึษาพยาบาลใน
ประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2550-2560 เพ่ือศึกษาถึงกลวิธีในการแกปั้ญหาดา้นความรูแ้ละดา้น
เจตคติของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นนกัศกึษาพยาบาล พบวา่มีการศกึษาเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนท่ีพฒันาดา้นความรูเ้ป็นสว่นใหญ่กล่าวคือ พฒันาดา้นความสามารถ หรือสมรรถนะ 
(competency) เนน้การปฏิบตัิการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ท่ีน ามาใชน้ัน้เป็นงานวิจยัทางการพยาบาล ใชก้ระบวนการพยาบาลรว่มกบัแนวคิดการปฏิบตัิการ
พยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ไดแ้ก่ 1) การตัง้ค  าถามทางคลินิก โดยใช้ PICO format 2) 
การสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เป็นงานวิจยัในฐานขอ้มลู 3) การประเมินระดบัความถกูตอ้งของ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 4) การตัดสินใจและน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไปปฏิบัติการพยาบาล 5) 
ประเมินผลการปฏิบตัิการพยาบาลท่ีใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ แต่ยังไม่พบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือ
ปลกูฝังใหน้กัศึกษาพยาบาลมีจิตรูค้ิด ตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์โดยตรง ซึ่งในการพฒันาจิต
นั้นจะท าให้ผู้เรียนมีการตระหนัก ตัง้ใจ  ใส่ใจ สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเอง และมีความ
ตอ้งการท่ีจะใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท์ัง้ในการเรียน และชีวิตประจ าวนัอยา่งสม ่าเสมอ (วิโรจ นาค
ชาตร,ี 2553; Maslin, 2011) 

จากประเด็นปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน (Evidence Mind) ส าหรับนักศึกษาพยาบาล โดย
มุ่งเนน้ท่ีกลุ่มเปา้หมายคือนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 เน่ืองจากผ่านการเรียนเรื่องระเบียบวิธีวิจยั
เบือ้งตน้ มีความรูใ้นการประเมินความน่าเช่ือถือของงานวิจยัและเป็นการเตรียมพรอ้มส าหรบัจบ
เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตประจกัษห์ลกัฐาน โดยรูปแบบการจดัการเรียนรูส้  าหรบัการวิจยันีใ้ชฐ้าน
คิดของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ท่ี เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัต ิ
(Learning by doing) ร่วมกับสรา้งแรงจูงใจ ก่อให้เกิดประสบการณ์ ความสามารถ และความ
ตัง้ใจใชข้อ้มูลหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทัง้ผูว้ิจยัประยุกตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรูพุ้ทธิปัญญานิยม 
(Cognitivism) ทฤษฎีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Theory) ร่วมกับทฤษฎีจิต (Theory of 
Mind) ทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้น (Folk Psychology) มาใชใ้นการออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
เน่ืองจากทฤษฎีเหล่านีช้่วยใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการรูค้ิด จดจ ากระบวนการหลักฐานเชิง
ประจักษ์ไวใ้นสมอง สรา้งความเช่ือ ความตอ้งการใหผู้เ้รียนสนใจ เห็นความส าคญัของการน า
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หลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชใ้นการตดัสินใจ กระท าสิ่งต่าง ๆ และกระท าอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มี
การเช่ือมโยงความรูจ้ากการสืบคน้ในอินเตอรเ์น็ต กับการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ันของผู้สอนและ
ผูเ้รียน (กิตติพงษ์ พุ่มพวง, 2558; ทิศนา แขมมณี, 2557, น. 59,80; สรุางค ์โคว้ตระกูล, 2548, น. 
210, 219; Goldman, 2013, p. 19; Nairne, 2003, p. 21) โดยบูรณาการรูปแบบการสอนการสืบ
เสาะหาความรู้ (BSCS 5Es model) กระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based 
process) ร่วมกับทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS Model มาออกแบบการเรียนรู ้ไดเ้ป็นขัน้ตอน ACSAM 
ได้ แ ก่  A: attending of purpose ตั้ ง เป้ า ห ม าย  C: curiosity in situations ส งสั ย ใค ร่ รู ้  S: 
searching for evidence สืบค้นหลักฐาน A: attesting evidence พิ สูจน์หลักฐาน  และ M: 
making evidence mind สานจิตประจกัษ์หลกัฐาน เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนฉุกคิดก่อนตดัสินใจ
เช่ือขอ้มูลท่ีไดร้บั ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลเหล่านัน้ก่อนถึงความถกูตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละยงัเป็นปัจจุบนั
อยู่ จะเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนมีคณุลกัษณะดา้นการคิดเชิงเหตผุล (Logical thinking) สง่เสริมการคิด
วิเคราะห ์(Analytical thinking) และคดิอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical thinking) ซึ่งเป็นการพฒันา
ทัง้ดา้นความรูแ้ละเจตคติเพ่ือส่งเสริมใหน้ักศึกษาพยาบาลใชข้อ้มูล หลักฐานเชิ งประจักษ์ดว้ย
ตนเองอยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

ผูว้ิจยัคาดหวงัว่าการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน
(Evidence Mind) ส าหรบันักศึกษาพยาบาลครัง้นี ้จะช่วยพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมี้ความ
ตัง้ใจ เห็นความส าคญัของการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชป้ระกอบการตดัสินใจ การกระท าตา่ง 
ๆ ทัง้ในเรื่องส่วนบุคคล การเรียน รวมทัง้การปฏิบตัิการพยาบาล ปลูกฝังใหเ้ป็นบคุคลท่ีไม่เช่ือสิ่ง
ใดโดยปราศจากการคิดไตรต่รอง ตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง มีขอ้มูลน่าเช่ือถือมาประกอบในการ
ตดัสินใจอยู่เสมอ รวมทั้งพัฒนาการท างานโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อ
นกัศึกษาพยาบาลเอง และเป็นการสรา้งบุคลากรทางการพยาบาลใหเ้ติบโตไปเป็นพยาบาลท่ีมี
คณุภาพ สามารถใหก้ารพยาบาลกบัผูป่้วยและสงัคมอย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

ค าถามการวิจัย 
1. องคป์ระกอบจิตประจักษ์หลักฐาน  (Evidence Mind) ของนักศึกษาพยาบาลเป็น

อยา่งไร  
2. รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล

เป็นอยา่งไร  
3. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานท่ีพัฒนาขึน้ สามารถ

พฒันานกัศกึษาพยาบาลใหมี้จิตประจกัษห์ลกัฐานไดห้รือไมอ่ย่างไร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบจิตประจักษ์หลักฐาน (Evidence Mind) ของนักศึกษา

พยาบาล  
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับ

นกัศกึษาพยาบาล 
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตประจักษ์

หลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 

ความส าคัญของการวิจัย   
1. ผลจากการวิจยัท าใหท้ราบถึงองคป์ระกอบและพฤตกิรรมบง่ชีท่ี้ส  าคญัของการพฒันา

ใหน้กัศึกษาพยาบาลมีจิตประจกัษ์หลกัฐาน สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปร
และเกณฑก์ารประเมิน เพ่ือเสรมิสรา้งใหน้กัศกึษาพยาบาลมีความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์
มีความนา่เช่ือถือดว้ยตนเอง ในการศกึษาและการวางแผนทางการพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. ผลจากการวิจัยท าให้ไดแ้บบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา
พยาบาล   สามารถน าไปใชป้ระเมินคณุลกัษณะ ความรู ้ความสามารถของนกัศกึษาพยาบาลใน
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยู่ในระดบัใด และมีองคป์ระกอบดา้นใดท่ีควรจะน ามาพฒันาใหเ้กิด
กบันกัศกึษาพยาบาล  

3. รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล
ท่ีพัฒนาขึน้นี ้สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ทางการ
พยาบาลได ้เพ่ือฝึกใหผู้เ้รียนมีความตัง้ใจ รกัในการคน้ควา้ สืบคน้หลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีน่าเช่ือถือ มา
สนับสนุนความคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และน าไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของการวิจัย   
1. ขอบเขตดา้นเนือ้หา รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน

ส าหรบันกัศึกษาพยาบาลท่ีพัฒนาขึน้ ด  าเนินการในลกัษณะชั่วโมงเสริมการเรียนรู ้ ดว้ยการน า
กระบวนการเรียนรูข้องรูปแบบไปบูรณาการกบัองคค์วามรูด้า้นการพยาบาล จดัเป็นการเรียนรูใ้น
หอ้งเรียนและในหอผูป่้วย   

2. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2563 จ านวน 118 คน 
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3. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
ครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาค
การศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใชก้ลุ่มท่ีนกัศกึษาฝึกปฏิบตังิานในรายวิชาปฏิบตัิการพยาบาล
มารดาและทารก2 (พสศ 444) เป็นหน่วยการสุ่มจ านวน 4 กลุ่มจากทัง้หมด 8 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 
คนรวมจ านวนนกัศกึษา 24 คน  

4. ตวัแปรท่ีศกึษา ประกอบดว้ย  
4.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) คือ รูปแบบการจัดการเรียน รู้เพ่ื อ

เสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 
4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ จิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา

พยาบาล 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) หมายถึง ขอ้เท็จจริง ข้อมูลต่าง ๆ ไดแ้ก่  ความรู ้

ขอ้มูล เอกสารจากต ารา อินเตอรเ์น็ต ผลงานจากกระบวนการท าวิจัย ขอ้มูลจากความคิดเห็น 
ประสบการณ ์ขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขอ้มลูการรกัษาพยาบาล รวมถึงอาการ 
อาการแสดงจากการบอกเล่า ตรวจร่างกายจากผูป่้วย และญาติ ท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
สนับสนุน อ้างอิงในการตัดสินใจ โดยหลักฐานเหล่านั้นได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง 
นา่เช่ือถือแลว้ และน ามาใชไ้ดใ้นปัจจบุนั 

จิตประจักษห์ลักฐาน (Evidence Mind) ของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลต่อการรูค้ิด  ตระหนักถึงความตัง้ใจในการใชห้ลักฐานเชิง
ประจักษ์ดว้ยตนเอง มีการสืบเสาะหลักฐานจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ และตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของหลกัฐานเพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล มี 3 องคป์ระกอบ
หลกัไดแ้ก่ 

1. ความตั้งใจ (Intention) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศกึษาพยาบาล
ถึงความสนใจ ใส่ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ดว้ยตนเอง บนพืน้ฐานความเช่ือ ความตอ้งการ และ
การเห็นคณุค่าในตนเอง มองเห็นประโยชนข์องการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการตดัสินใจ และ
การแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยดงันี ้

1) ความเช่ือ (Belief) หมายถึง การยอมรบั และเห็นดว้ยว่าควรมีการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ในการพยาบาล อธิบายไดถ้ึงประโยชน ์ความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
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ชว่ยใหก้ารตดัสินใจและปฏิบตัิการพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งถกูตอ้งมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้มี
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการพยาบาล  

2) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) หมายถึงมีความรูค้วามเข้าใจเรื่อง
หลักฐานเชิงประจกัษ์ และสามารถน ามาใชต้ดัสินใจและแก้ปัญหาทางการพยาบาลได ้เล็งเห็น
ความสามารถของตนเองในการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 

3) ความตอ้งการ (Desire) หมายถึงมีความสนใจ มุ่งมั่น กระตือรือรน้ ก าหนด
แนวทางและคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือน าไปวางแผน และแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล 

2. วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน (Critical inquiry evidence) หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลถึงการตัง้ค  าถาม ช่างสงัเกตเพ่ือคน้หาปัญหาของ
ผูป่้วยหรือทางการพยาบาล กลา้แสดงความคิดเห็น วิเคราะหข์อ้มลูอยา่งมีเหตผุล และใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษไ์ดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ มีองคป์ระกอบยอ่ยดงันี ้     

1) ความสงสยัใครรู่ ้(Making inquiries) หมายถึง การช่างสงัเกตและตัง้ค  าถาม 
รวมทัง้สืบคน้หาขอ้มูล ความรู ้หลักฐานเชิงประจกัษ์จากแหล่งต่าง ๆ มายืนยนัและตอบค าถาม
เก่ียวกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ของผูป่้วย 

2) ความกล้าคิดกล้าท า (Being assertive) หมายถึง การกล้าซักถาม แสดง
ความคิดเห็น และกลา้น าเสนอถึงขอ้สงสยั และตดัสินใจแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาลผูป่้วยบน
ฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เช่ือถือได ้  

3) การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (Critical thinking) หมายถึง การพิจารณา
ไตร่ตรองสถานการณ์อย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือ
อภิปรายสถานการณแ์ละตดัสินใจเลือกวิธีแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล  

3. ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based ability) หมายถึง 
พฤตกิรรมการแสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลถึงการใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง เพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจหรือแกไ้ขสถานการณต์า่ง ๆ ทางการพยาบาล มีองคป์ระกอบยอ่ย
ดงันี ้

1) การระบปัุญหา (Questioning) หมายถึง ความสามารถระบปัุญหาท่ีส าคญัใน
สถานการณห์รือของผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้ง ตรงประเด็น โดยพิจารณาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ี
นา่เช่ือถือเป็นปัจจบุนั 



 10 

2) การค้นหาหลักฐาน เชิ งประจักษ์  (Searching for evidence) หมายถึ ง 
ความสามารถคิดค าส าคญัในการสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่างเหมาะสม และสืบคน้จาก
แหลง่ท่ีนา่เช่ือถือ ทัง้จากตวับคุคล ต ารา และเอกสารบทความวิชาการ งานวิจยัในเว็บไซต ์

3) การตรวจสอบหลัก ฐาน เชิ งป ระจักษ์  (Verifying evidence) หมายถึ ง 
ความสามารถในการประเมินความถกูตอ้ง นา่เช่ือถือของขอ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้

4) การประยุกตใ์ชแ้ละประเมินผลการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ (Applying and 
Evaluating evidence) หมายถึง การเตรียมและน าหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีตรวจสอบแล้วไป
วางแผนและปฏิบตักิารพยาบาล จากนัน้ทบทวนประเมินผลหลงัจากน าไปปฏิบตัอิยา่งมีเหตผุล 

แบง่เป็นระดบัจิตประจกัษห์ลกัฐาน 5 ระดบัดงันี ้
ระดับการรับรู ้ (Perception)หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลรับรู ้ว่ามีการใช้

หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการปฏิบตักิารพยาบาล แตย่งัไมมี่การน าไปใชใ้นทางปฏิบตัดิว้ยตนเอง  
ระดับความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลเข้าใจถึง

ความส าคญัของการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบตัิการพยาบาล สามารถอธิบายขอ้มูล
ทั่วไปและขัน้ตอนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้  

ระดับการตอบสนอง (Response) หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีการน า
หลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใชใ้นทางปฏิบตัิการพยาบาลตามท่ีอาจารยแ์นะน าและสามารถใหเ้หตผุล
ในการปฏิบตักิารพยาบาลนัน้ได ้ 

ระดับการผสานจิต (Merged Mind) หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีการน า
หลักฐานเชิงประจักษ์ไปใชใ้นการปฏิบัติการพยาบาลไดด้ว้ยตนเอง สามารถให้เหตุผลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลนั้น และสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลกับผู้อ่ืนเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบัติการ
พยาบาลได ้ 

ระดบัลักษณะนิสยั (Character) หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลใชห้ลักฐานเชิง
ประจกัษใ์นการแกปั้ญหาทางการพยาบาลและน าไปปฏิบตัิการพยาบาลอย่างมีเหตผุลดว้ยตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับนักศึกษา
พยาบาล หมายถึง แบบแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีจิตประจักษ์
หลกัฐาน โดยการกระตุน้ผูเ้รียนเห็นถึงประโยชน ์ความส าคญั เห็นคณุค่าของการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ ตัง้เปา้หมายในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ สามารถตัง้ค  าถามจากสถานการณน์ าไปสู่
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การสืบคน้ พิสจูนห์ลกัฐาน และสะทอ้นคิดปลกูฝังใหอ้ยู่ในจิตของผูเ้รียน โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ของรูปแบบ 5 ขัน้ตอน หรือ ACSAM ดงันี ้

ข้ันที่  1 ตั้ งเป้ าหมาย (Attending of purpose: A) เป็นขั้นการช่วยให้ผู้ เรียน
ตัง้เป้าหมายการใชข้อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการพยาบาลผูป่้วยท่ีสอดคลอ้งกับขัน้ตอน
ตา่ง ๆ ของกระบวนการพยาบาล 

ข้ันที่ 2 สงสัยใคร่รู้ (Curiosity in situations: C) เป็นขัน้การช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
ระบุปัญหา ตัง้ค  าถามท่ีสงสัยในสถานการณ์ และในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล  
ก าหนดค าส าคญัเพื่อคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษส์  าหรบัการแกไ้ขปัญหาท่ีระบไุว ้  

ข้ันที่ 3 สืบค้นหลักฐาน (Searching for evidence: S) เป็นขัน้การช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถคน้หา สืบคน้ขอ้มูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากแหล่งต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ ทัง้ขอ้มูลใน
สถานการณห์รือของผูป่้วย หนงัสือต าราเรียน ขอ้มลูในเว็บไซตห์รือฐานขอ้มลูทางวิชาการ รวบรวม
ไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นปัจจบุนั  

ข้ันที่  4 พิ สูจน์หลักฐาน (Attesting evidence: A) เป็นขั้นการช่วยให้ผู้เรียน
ประเมิน ตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีสืบคน้ว่ามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ รวมทัง้
สามารถประเมินผลการใชข้อ้มลูจากหลกัฐานเชิงประจกัษว์า่สามารถน าไปใชใ้นทางปฏิบตัไิด ้

ข้ันที่ 5 สานจิตประจักษ์หลักฐาน (Making evidence mind: M) เป็นขัน้การช่วย
ใหผู้เ้รียนสามารถ ทบทวน/สะทอ้นคิดกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ในแต่ละกิจกรรมของ
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใช้การ
วิพากษว์ิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล 

ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตประจักษ์หลักฐาน
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง
จิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล ตอบสนองวตัถปุระสงคก์ารเรียนรูต้ามท่ีก าหนดไว ้
โดยมีเกณฑป์ระเมินประสิทธิผลดงันี ้

1. ค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลกัฐานท่ีผูว้ิจัยประเมินและผูเ้รียนประเมินตนเอง
หลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่รอ้ยละ 60-79.99 ถือว่า
นกัศกึษาพยาบาลมีจิตประจกัษห์ลกัฐานอยูใ่นระดบัสงู หรือระดบัผสานจิต ซึ่งถือวา่ผา่นเกณฑ ์

2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษาพยาบาลท่ี
ผูว้ิจยัประเมินผูเ้รียน และผูเ้รียนประเมินตนเองมีแนวโนม้สงูขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบ
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การจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนหนึ่งตวัประกอบ
แบบมีการวดัซ า้ (One-Way Analysis of Variance: Repeated Measures)  

3. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
เสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐานส าหรบันกัศึกษาพยาบาล มีค่าคะแนนตัง้แต่ 3.51 คะแนนขึน้ไป 
ถือวา่ผูเ้รียนมีความพงึพอใจในระดบัมาก ซึ่งถือวา่ผา่นเกณฑ ์

สมมุตฐิานการวิจัย   
1. จิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาล ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการ

จดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล มีคา่เฉล่ียคะแนนตัง้แต่
รอ้ยละ 60-79.99 อยูใ่นระดบัสงู หรือระดบัผสานจิต 

2. จิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาล ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการ
จดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน มีพฒันาการเพิ่มขึน้ตามชว่งระยะเวลาท่ีทดลอง 

3. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล อยูใ่นระดบัมาก 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตประจักษ์

หลกัฐานส าหรบันักศึกษาพยาบาล โดยท่ีจิตประจกัษ์หลกัฐานเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของ
นกัศึกษาพยาบาลต่อการรูค้ิด ตระหนักถึงความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ดว้ยตนเอง มีการ
สืบเสาะหลกัฐานจากแหลง่ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือ และตรวจสอบความถกูตอ้งของหลกัฐานเพ่ือน าไปสู่
การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล ดงันัน้แนวคิดและทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งและสามารถ
น ามาเป็นฐานคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลจึงประกอบดว้ย ทฤษฎีจิต (Mind Theory) และทฤษฎีพทุธิปัญญานิยม 
(Cognitivism) ท่ีไดก้ล่าวถึงจิตว่าเป็นคุณลักษณะภายในท่ีเป็นตัวก าหนดความรูค้ิด ความเช่ือ 
ความตอ้งการแสดงพฤติกรรมออกมา เช่นเดียวกับทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้น (Folk Psychology) ท่ี
ใหค้วามส าคญักับองคป์ระกอบทางจิต ท่ีประกอบดว้ยความเช่ือ  ความตอ้งการ และความตัง้ใจ 
เป็นตวัขบัเคล่ือนใหแ้สดงพฤติกรรม ทฤษฎีหลักฐานเชิงประจักษ์ของอิริคสัน (Eriksson, 2010) 
และแนวคิดการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice) กล่าวถึงองค์
ความรูข้องหลกัฐานเชิงประจกัษไ์วอ้ยา่งครบถว้นทัง้ดา้นความหมาย และกระบวนการขัน้ตอนการ
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ท าใหไ้ดอ้งคป์ระกอบของจิตประจกัษห์ลกัฐาน 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ความ
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ตัง้ใจ วิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน และความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ จากนัน้
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรูโ้ดย
ผูว้ิจยับรูณาการรูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรู ้(BSCS 5Es model) ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้
มีความกระตือรือรน้ ช่างสงสยั พยายามคน้หาหลักฐานดว้ยตนเอง กระบวนการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ (Evidence-based process) กระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกัถึงการใชข้อ้มูล หลกัฐานเชิง
ประจักษ์และงานวิจัยท่ีถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ เป็นปัจจุบันทุกขัน้ตอน ร่วมกับทฤษฎีแรงจูงใจ 
ARCS Model เพ่ือสรา้งแรงจูงใจใหก้ับผูเ้รียนทัง้ภายในตวัเองจากการตัง้เป้าหมาย ชีป้ระเด็นให้
เห็นความส าคญั คณุคา่ และแรงจูงใจภายนอกเช่นการชมเชย การใหร้างวลัมาออกแบบขัน้ตอน
ของกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ ACSAM ไดแ้ก่ขัน้ท่ี 1 ตัง้เป้าหมาย (Attending of purpose: A) ขัน้
ท่ี 2 สงสัยใคร่รู ้(Curiosity in situations: C) ขั้นท่ี 3 สืบคน้หลักฐาน (Searching for evidence: 
S) ขั้น ท่ี  4 พิสูจน์หลักฐาน (Attesting evidence: A) และขั้นท่ี  5 สานจิตประจักษ์หลักฐาน 
(Making evidence mind: M) ซึ่งการใชท้ฤษฎีและรูปแบบการสอนเหล่านีจ้ะช่วยเสริมสรา้งให้
ผูเ้รียนพฒันาระบบการรูค้ิด เช่ือว่าการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์สรา้งประโยชน ์มีความส าคญัต่อ
การดแูลรกัษาพยาบาลผูป่้วย สรา้งคณุคา่ใหก้บัตนเองและวิชาชีพพยาบาลเกิดความตอ้งการ และ
ตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ดว้ยตนเอง กระตุน้ใหผู้เ้รียนตัง้เปา้หมาย ท าการสืบคน้หลกัฐานมา
แกไ้ขปัญหา โดยพิจารณาก่อนว่าหลกัฐานท่ีน ามาใชน้ัน้มีความน่าเช่ือถือ และรว่มกันสะทอ้นคิด
กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือได้ข้อสรุปการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูใ้หดี้ยิ่งขึน้ เม่ือมีการฝึกฝนบ่อยๆ ท าซ า้ๆ จนเกิดความช านาญจะท าใหผู้เ้รียน
สามารถใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ไดด้ว้ยตนเอง และมีประสิทธิภาพ ต่อมาน ารูปแบบการจดัการ
เรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ไปใชก้บันกัศกึษาพยาบาล เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
โดยประเมินจากองคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐาน 3 องคป์ระกอบ สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ไดด้งัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐาน
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล ผูว้ิจยัไดน้  าทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์
เนือ้หา และสงัเคราะห ์โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิการพฒันาจิตประจกัษห์ลกัฐาน (Evidence Mind) 
1.1 แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิต 

1.1.1 แนวคดิเก่ียวกบัจิตการรูค้ิด 
1.1.2 ทฤษฎีพทุธิปัญญานิยม 
1.1.3 ทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้น 

1.2 แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
1.2.1 แนวคดิการปฏิบตัติามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

1.2.2 ทฤษฎีหลกัฐานเชิงประจกัษข์องอิรคิสนั 

1.3 จิตประจกัษห์ลกัฐาน (Evidence Mind) 
1.3.1 ความหมายจิตประจกัษห์ลกัฐาน 
1.3.2 กลไกการเกิดจิตประจกัษห์ลกัฐาน 
1.3.3 องคป์ระกอบของจิตประจกัษห์ลกัฐาน 
1.3.4 การวดัจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

2. แนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

2.1 การจดัการศกึษาทางการพยาบาลในการประยกุตใ์ชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
2.2 ทฤษฎีการเรียนรูพ้ทุธิปัญญานิยม 
2.3 ทฤษฎีแรงจงูใจ ARCS Model 
2.4 กระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
2.5 รูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรู ้
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน
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3. การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
เสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล  

3.1 หลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ 
3.2 วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ 
3.3 กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ACSAM 
3.4 แนวทางปฏิบตักิารใชก้ระบวนการเรียนรู ้ACSAM ในกระบวนการพยาบาล 
 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. แนวคิดการพัฒนาจิตประจักษห์ลักฐาน (Evidence Mind) 
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษา

พยาบาลครั้งนี ้ เริ่มต้นจากการพัฒนาองค์ประกอบจิตประจักษ์หลักฐาน (Evidence Mind) 
เน่ืองจากยังไม่เคยปรากฏการใชค้  านีใ้นท่ีใดทัง้จากเอกสารและงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ 
ผู้วิจัยไดน้  าแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับจิต (Mind) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) มา
สงัเคราะหร์ว่มกนั โดยมีความเช่ือว่าเม่ือพยาบาลเห็นความส าคญั คุณค่าของการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจักษ์ เกิดความตอ้งการ และความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
แล้วมาอา้งอิงเพ่ือตัดสินใจ หรือน าไปปฏิบัติให้การพยาบาลกับผู้ป่วยดว้ยตนเอง จะสามารถ
พฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาพยาบาลผูป่้วยได ้ซึ่งการพัฒนาจิตประจกัษ์หลักฐาน (Evidence 
Mind) ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้เป็นการบูรณาการรว่มกันระหว่างทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตคือทฤษฎี
พุทธิปัญญานิยม (Cognitivism) และทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้น (Folk psychology) กับทฤษฎีและ
แนวคิดหลกัฐานเชิงประจกัษ์คือแนวคิดการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-based 
Practice) และทฤษฎีหลักฐานเชิงประจักษ์ของอิริคสัน (Eriksson, 2010) โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้  

1.1 แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับจิต 
การจะท าใหน้กัศกึษาพยาบาลมีจิตรูค้ิด ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชห้ลกัฐาน  

จนเกิดความต้องการ ความตั้งใจในการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการเรียนและการ
ปฏิบตัิการพยาบาลไดน้ัน้มีความเก่ียวขอ้งสัมพันธก์ับจิต (Mind) เน่ืองดว้ยจิต ท าหนา้ท่ีคิด รูจ้  า 
วางแผน มีอารมณ์ ความรูส้ึก เข้ามาร่วมในการตัดสินใจ ควบคุมร่างกายให้แสดงพฤติกรรม
ออกมาตามท่ีจิตก าหนด (วิโรจ นาคชาตรี,  2553; Feser, 2010, p. 20) โดยพฤตกิรรมท่ีแสดงออก
เกิดจากการเรียนรูท่ี้ตรงกบัความสนใจของแตล่ะบคุคล (Attention) มีแรงขบั (Drive) หรือแรงจงูใจ 
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(Motivation) โดยมีรากฐานมาจากอารมณ์ ความรูส้ึกท่ีตอ้งการท าใหพ้ฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม (สวนา พรพัฒนก์ุล, 2522, น. 7) ซึ่งจิตท่ีมีคณุภาพนัน้จะเป็นส่วนส าคญัในการพัฒนา
ศกัยภาพของบคุคลดา้นตา่ง ๆ  

ความหมายของจิต ความหมายของจิต (Mind) ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
ฉบบัออกซฟ์อรด์ (ออนไลน)์ หมายถึงกระบวนการทางปัญญา (cognitive) ประกอบดว้ยจิตรูส้  านึก 
(consciousness) การรับรู ้ (perception) การรูค้ิด (thinking) ความจ า (memory) การใช้ภาษา 
(language) และการตดัสินใจ (judgement) โดยมีอารมณแ์ละความรูส้ึกเป็นตวัควบคมุใหแ้สดง
พฤติกรรมทัง้ทางรา่งกายและอารมณอ์อกมา รวมทัง้มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ
จิตไว ้สรุปไดด้งันี ้จิตหมายถึง สิ่งท่ีท าหนา้ท่ีรูค้ิด เป็นท่ีตัง้ของปัญญาและความจ า เริ่มตัง้แต่การ
รบัรู ้การใส่ใจ การคิดตดัสินใจ รว่มกับมีอารมณ ์ความรูส้ึกเช่นความเช่ือ (beliefs) ความตอ้งการ 
(desires) ความตัง้ใจ (intents) ประกอบการตัดสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมทั้งทางร่างกายและ
อารมณ์ออกมา (พาสนา จุลรัตน์, 2563; วิทยากร เชียงกูล , 2552; วิโรจ นาคชาตรี , 2553; 
Henriques, 2011; Oxford Dictionaries, online)  

1.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับจิตการรู้คิด  
จิต เป็นคุณลักษณะของพฤติกรรม ท่ี เกิดขึ ้นภายในจิตใจ เก่ียวข้องกับ

กระบวนการรูค้ดิ  อารมณแ์ละความรูส้ึกของบคุคลในระดบัจิตรูส้  านึก (consciousness) และการ
ท างานของกระบวนการทางปัญญา (cognitive) (Aglen. 2016, p. 256; Sackett et al., 1996, p. 
71) เม่ือบคุคลมีความสนใจ ใส่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะถกูใส่รหสัและเก็บไวอ้ยู่ในความจ าระยะ
ยาว (Long term memory) หรือความจ าระยะท างาน (Working Memory) เม่ือประสบกับ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งจะถอดรหัสเรื่องนั้นจากความจ าระยะยาวน ามาประมวลผลและดึงเอา
ความรูเ้รื่องนัน้ออกมาประกอบการตดัสินใจ หรือน าไปปฏิบตัิได ้ซึ่งนกัจิตวิทยาท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ปรชัญาจิตท่ีส าคญัคือ เรอเน เดการต์ (Descartes, R.  1596-1650) เป็นนกัปรชัญาชาวฝรั่งเศสได้
ช่ือว่าเป็นบิดาแห่งปรชัญาสมยัใหม่ เน่ืองจากเขามกัจะช่างสงสยั ตัง้ค  าถามและคน้หาค าตอบอยู่
เสมอ ทั้งเรื่องทางดา้นจิตและทางวิทยาศาสตรไ์ด้อธิบายปรชัญาจิตไวด้ังนี ้(วิโรจ นาคชาตรี , 
2553; Feser, 2018)  

การรบัรู ้(Perception) เป็นกระบวนการแรกของจิต หมายถึงการรบัรูส้ิ่งต่าง ๆ  
ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ไดแ้ก่การมองเห็น การไดย้ิน การสมัผัส การรบัรสและการไดก้ลิ่น โดย
เป็นการท างานของสมองในระยะสมัผสั ถา้สิ่งท่ีผ่านการสมัผสัมีความหมาย บุคคลใหค้วามสนใจ 
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ใส่ใจจะเก็บขอ้มลูตอ่ในความจ าระยะสัน้ และความจ าระยะยาว เป็นความรู ้หรือประสบการณต์ิด
ตวับคุคล 

การเป็นทวินิยม (Dualism) คือความแท้จริงของมนุษย์มี 2 อย่างเป็นสิ่งคู่กัน
ไดแ้ก่จิตกบักาย หรือเรียกว่าจิตและสสาร ทัง้สองมีความสมัพนัธก์นั โดยจิตหรือจิตสารมีลกัษณะ
เป็นความคิด เป็นพลังงานก าหนดจุดมุ่งหมาย ความตอ้งการ ส่วนกายหรือวตัถุสารเป็นวตัถุท่ีมี
รูปรา่ง เคล่ือนไหวได ้ทัง้สองมีการท างานรว่มกันนั่นคือจิตท าหนา้ท่ีรบัรูถ้ึงความรูส้ึก รบัประสาท
สมัผสัทัง้ 5 แสดงความคิดต่อสิ่งเรา้และกายท าหนา้ท่ีแสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งมีสมองท างานคู่
กบัจิตและสมองสง่ตอ่ความคดิไปยงัรา่งกาย 

จิตส านึก (Consciousness) คือสภาวะท่ีมีสติ รูต้วั รูว้่าก าลงัท าสิ่งใดหรือก าลัง
จะท าอะไร อยู่ท่ีไหน รูจ้ักตนเอง รูถ้ึงความตอ้งการของตนเอง แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ตามหลัก
เหตุผล โดยมีความคิด (Thought) ความจ า (Memory) อารมณ์  (Emotion) การหาเหตุผล 
(Reasoning) และความตัง้ใจ (Intentional) เป็นภาวะท่ีเกิดขึน้ในจิตใจหรือเป็นพฤติกรรมภายใน
ตวัมนษุย ์เช่ือมโยงกนัและน าไปสูก่ารแสดงพฤตกิรรมหรือการกระท าออกมาใหเ้ห็นภายนอก 

ความคิด (Thought) ความคิดเป็นสว่นหนึ่งของจิต จากหลกัการสงสยัของเดการ์
ตพบว่าสิ่งท่ีคิดนัน้คือ สิ่งท่ีสามารถสงสัย รบัรู ้ยืนยัน ปฏิเสธ มีเจตนารมย ์มีจินตนาการ และมี
ความรูส้กึ ความคิดจงึเป็นตวัตนของจิต ซึ่งความคดิในระดบัจิตส านกึเป็นการคดิตามหลกัเหตแุละ
ผล โดยมีการเช่ือมโยงเหตกุารณใ์หม่กบัประสบการณเ์ดิมในการแสดงความรูส้ึก และพฤติกรรม
ออกมา 

ความตั้งใจ  ( Intentionality) มีความหมายว่าการมุ่ งสู่ เป้ าหมายของจิ ต 
ประกอบดว้ยความเช่ือ (belief) ความตอ้งการ (desire) ความคาดหวงั (expectance) เม่ือบุคคล
มีความตัง้ใจจะแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งหวงัออกมาดว้ยตนเอง โดยมีความเช่ือถือขอ้มูลหรือเรื่องท่ี
เก่ียวขอ้ง มีความคดิเห็นดว้ย มีความตอ้งการ มุง่มั่น เพียรพยายามกระท าเรื่องนัน้ใหส้  าเรจ็ 

ส าหรบัทฤษฎีทางจิตนกัจิตวิทยาท่ีส าคญัคือซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud, 
1856-1939 อ้า ง อิ งจ าก  สุ รางค์  โค้วต ระกู ล , 2548, น . 33) คิ ดค้น ทฤษ ฎี จิ ต วิ เค ราะห์
(Psychoanalysis) ได้แบ่งจิตออกเป็น 3 ระดับคือ จิตรูส้  านึก (Conscious Mind) จิตกึ่งส านึก 
(Subconscious Mind) และจิตไรส้  านึก (Unconscious Mind) พบว่าจิตระดบัรูส้  านึกเป็นระดบัท่ี
บุคคลรูต้ัว เช่น รูส้ึกอย่างไร อารมณ์เป็นเช่นไร ต้องการอะไร แล้วใช้ความคิดตามหลักเหตุ  
และผล แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา จอหน์ ล็อค (John Locke, 1632-1704 อา้งอิงจาก วิโรจ  
นาคชาตรี, 2553) เป็นนักปรชัญาฝ่ังประจกัษ์นิยม หรือประสบการณ์นิยม (Empiricism) แต่ก็มี
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ความคิดเห็นคลอ้ยตามกบัฝ่ังเหตผุลนิยม (Rationalism) โดยเช่ือว่าความรูไ้ดม้าจากประสบการณ์
ทางประสาทสมัผสั และการไตรต่รองดว้ยเหตผุล นั่นคือความเห็นหรือความเช่ือต่าง ๆ ตอ้งน ามา
วิเคราะห์ไตร่ตรองด้วยเหตุผลก่อน และไม่ควรใช้อารมณ์ ความรู้สึกมาตัดสิน จอห์น ล็อค
ท าการศึกษาเก่ียวกับจิตซึ่งมีการท างานคล้ายกับกระบวนการทางปัญญา (Cognitive) นั่นคือ
สมรรถภาพขัน้แรกของจิตเป็นการรบัภาพของสิ่งต่าง ๆ ท่ีเรียกว่าขอ้มูลทางผสัสะ (Sense Data) 
โดยผ่านประสาทสัมผัสและข้อมูลท่ีผ่านมานั้นคือ สี เสียง กลิ่น รส เย็น รอ้น อ่อน แข็ง ฯลฯ 
จากนัน้จิตก็มีปฏิบตัิการภายในดว้ยการส านึกถึงกิจกรรมของผสัสะ และส านึกถึงการรบัรูห้รือการ
คิดไตร่ตรอง (Reflection) ในสิ่งท่ีผ่านประสาทสัมผัสเขา้มา จะเห็นว่าปรชัญาจิตของเรอเน เด
การต์ มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีจิตของทัง้ซิกมนัด ์ฟรอยด ์และจอหน์ ล็อค กล่าวคือศกึษาจิตใน
ระดบัรูส้  านึก เป็นระดบัท่ีแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาโดยมีการท างานรว่มกันกับกระบวนการ
ทางปัญญา เริ่มจากการท่ีประสาทสัมผัสรบัรูถ้ึงสิ่งเรา้ท่ีเขา้มา ผ่านกระบวนการคิด พิจารณา 
ไตร่ตรองตามหลักเหตุและผล มีความเช่ือในสิ่งเรา้นัน้ เกิดความตอ้งการ และความตัง้ใจแสดง
พฤติกรรมออกมา สอดคลอ้งกบัการศกึษาวิจยัครัง้นีท่ี้ศกึษาจิตในระดบัรูส้  านึก และกระบวนการ
ทางปัญญา รว่มกบัปลกูฝังใหมี้ความตั้งใจใชห้ลกัฐาน เม่ือบุคคลพบกบัสถานการณต์า่ง ๆ จะดึง
ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบักระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษอ์อกมา คดิพิจารณาขอ้มลู หลกัฐานตามหลกั
เหตุผลก่อนแลว้จึงตดัสินใจ หรือปฏิบตัิกิจกรรมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีท้ฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่ทฤษฎีพทุธิปัญญานิยม (Cognitivism) และทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้น (Folk psychology) 

1.1.2 ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม (Cognitivism) 
ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม หรือทฤษฎีเก่ียวกับความรูค้วามเขา้ใจ เป็นทฤษฎีท่ีอยู่

บนฐานของกระบวนการคิดก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา เก่ียวขอ้งกับการท างานของจิตและ
สมอง นักจิตวิทยากลุ่มนี ้เช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
กระบวนการตอบสนองของสิ่งเรา้เพียงเท่านี ้ แต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้น การเรียนรูเ้ป็น
กระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการสะสมขอ้มลู การสรา้งความหมาย และความสมัพนัธข์อง
ขอ้มูลและการดึงขอ้มูลออกมาใชใ้นการกระท า หรือแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยมีกระบวนการของการ
รับ รู ้ (perception) ความสนใจ ใส่ใจ  (attention) ความจ า (memory) การระลึกหรือจ าได ้
(remember) การคิดอย่างมีเหตุผล (reason) จินตนาการหรือการวาดภาพในใจ ( image) การ
ตัดสินใจ (decision) (ทิศนา แขมมณี , 2557, น. 59; สุรางค ์โค้วตระกูล, 2548, น. 198) ซึ่งใน
ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมมีนกัจิตวิทยาท่ีส าคญัอยู่ 2 ท่านคือเพียเจต ์และบรูนเนอร ์บรูนเนอรเ์ป็น
นกัจิตวิทยาท่ีสนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทางสติปัญญาต่อเน่ืองจากเพียเจต ์บรูนเนอร์
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เช่ือว่าบคุคลเลือกท่ีจะรบัรูส้ิ่งท่ีตนเองสนใจ ใส่ใจตอ่สิ่งนัน้ ๆ จึงมีความตอ้งการ อยากรูอ้ยากเห็น
ดว้ยตนเอง เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีจะสืบคน้ ส ารวจสิ่งแวดลอ้มรอบตวั คน้หาขอ้มูล 
และประมวลผลหาค าตอบ หรือสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ดว้ยตนเองไดม้ากกว่าการเรียนรูท่ี้เกิดจาก
สถานการณท่ี์ผูอ่ื้นเป็นผูก้  าหนด ดงันัน้การจดักระบวนการเรียนรูค้วรท าใหผู้เ้รียนมีความสนใจ ใส่
ใจบทเรียนตัง้แต่เริ่มตน้ เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความตอ้งการอยากเรียนรู ้และตัง้ใจในการเรียนสามารถ
จดจ าขอ้มลูส าคญัได ้ 

ตอ่มานกัจิตวิทยาคลอสไมเออร ์(Klauameier, 1985 อา้งอิงจากทิศนา แขมมณี, 
2557, น. 81-83; สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2548, น. 221-226) ไดค้ิดคน้ทฤษฎีกระบวนการประมวล
สารสนเทศ (Information Processing Theory) เป็นการน าแนวทางของทฤษฎีพทุธิปัญญานิยมมา
อธิบายการประมวลผลสารสนเทศ หรือขอ้มูลข่าวสาร โดยใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการท างานของ
สมองมีความคลา้ยคลึงกับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร ์อธิบายถึงการเรียนรูข้องมนุษย์
เปรียบเทียบการท างานของสมองว่ามีความคลายคลึงกับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร ์
กระบวนการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้เม่ือสมองมีการรบั และประมวลผลขอ้มูลตา่งๆ แลว้จึงแสดงออกมา
เป็ น พ ฤ ติ ก ร รม  ซึ่ ง มี ก า รท า ง า น เป็ น ขั้ น ต อ น คื อ  1) ก า ร รับ ข้ อ มู ล  (Input) 2)ก า ร
เขา้รหสั (Encoding) 3) การเก็บขอ้มูล (storage) และ 4) การส่งขอ้มูลออก (Output) ดงัแสดงใน
ภาพประกอบ 2 

 

ภาพประกอบ 2 หลกัการประมวลผลขอ้มลูของทฤษฎีกระบวนการประมวลสารสนเทศ  
(Information Processing Theory) 

ท่ีมา : Klausmeier, H., J. (1985). Educational Psychology (5th ed.). NY: Harper & 
Row. 
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อธิบายไดว้่าเริ่มตน้จากการท่ีบุคคลรบัสิ่งเรา้เขา้มาทางประสาทสมัผัสทัง้ 5 สิ่ง
เรา้จะได้รับการบันทึกไว้ในความจ าระยะสัมผัส (sensory Memory) จะเก็บข้อมูลไว้ได้เพียง
ช่วงเวลาสัน้ ๆ ไม่ก่ีวินาที ความจ านัน้จะหายไปถา้ไม่ไดร้บัการสนใจ การบนัทึกนีจ้ะขึน้อยู่กบัการ
รูจ้กั (recognition) และความใส่ใจ (attention) ของบุคคล บุคคลจะเลือกรบัสิ่งเรา้ท่ีตนรูจ้ักและ
สนใจส่งผ่านต่อไปเพ่ือบันทึกลงในความจ าระยะสั้น (short-term memory) ซึ่งจะคงอยู่ใน
ระยะเวลาท่ีจ ากัดเช่นกัน ขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเก็บไวใ้ชง้าน ตอ้งมีการทบทวน ใชซ้  า้ ๆ อยู่
บอ่ย ๆ (rehearsal) จะสามารถช่วยจดจ าขอ้มลูนัน้ไวใ้ชง้านได ้การเก็บขอ้มลูไวใ้ชภ้ายหลงัจะตอ้ง
มีการประมวลผล และเปล่ียนรูปโดยการเขา้รหสั (encoding) เพ่ือน าไปเก็บไวใ้นความจ าระยะยาว 
(long-term memory) โดยการท่องซ า้หลาย ๆ ครัง้ การท าขอ้มูลใหมี้ความหมายกับตนเอง และ
การแบ่งขอ้มูลท่ีตอ้งการจ าออกเป็นกลุ่มๆ (Chunking) การสรา้งความสมัพนัธส์ิ่งท่ีเรียนรูใ้หม่กับ
สิ่งเก่าท่ีได้เรียนรู้มาก่อน เรียกว่าเป็นกระบวนการขยายความคิด (elaborative operations 
process) เม่ือขอ้มูลไดร้บัการบนัทึกไวใ้นความจ าระยะยาวแลว้ บุคคลจะเรียกคืนขอ้มูลออกมา
ใช้ได้โดยการถอดรหัสข้อมูล (decoding) จากความจ าระยะยาว และส่งต่อไปสู่ตัวก าเนิด
พฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งจะเป็นแรงขบัหรือกระตุน้ใหบ้คุคลมีการเคล่ือนไหว หรือพดูตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะเห็นไดว้่าความจ าแต่ละระยะมีความส าคัญต่อการประมวลผลขอ้มูลใน
ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลผลขอ้มลู (Information Processing) จึงขออธิบายถึง
ความจ าในแต่ละระยะดังนี ้(พาสนา จุลรตัน์, 2563, น. 121-124; สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2548, น. 
221-224) 

1. ความจ าระยะสัมผัส (sensory Memory) เป็นความจ าจากการสัมผัส
ประสาททัง้ 5 นกัจิตวิทยาพทุธิปัญญานิยมอธิบายว่า โดยปกติแมว้่าบุคคลจะอยู่ท่ามกลางสิ่งเรา้
ตา่ง ๆ และสิ่งเรา้เหล่านีม้ากระทบประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือตา ห ูจมกู ปากหรือลิน้ และทางสมัผัส 
สิ่งเรา้จะผ่านกระบวนการสมัผสั ซึ่งมีหนา้ท่ีเก็บขอ้มลูตา่ง ๆ เพียงระยะเวลาสัน้มากไม่ก่ีวินาที ซึ่ง
สิ่งเรา้ท่ีบคุคลสนใจ ใส่ใจท่ีจะรบัรูเ้ท่านัน้จะคงอยู่นานพอเพ่ือน าไปบนัทึกเก็บไวใ้นความจ าระยะ
สัน้ และความจ าระยะยาวต่อไป กระบวนการท่ีขอ้มูลจะถูกน าไปเก็บไวใ้นความจ าระยะสัน้มี 2 
อยา่งคือ การรูจ้กั (recognition) และความใสใ่จ (attention) 

1.1 การรูจ้กั (recognition) เป็นการดงึขอ้มูลท่ีมีอยู่ในความจ าระยะยาว
มาใช้อา้งอิงกับขอ้มูลใหม่ท่ีไดร้บัจากประสาทสัมผัส ถ้าข้อมูลใหม่ตรงกับขอ้มูลท่ีมีอยู่เดิมใน
ความจ า จะท าใหบ้คุคลท าความเขา้ใจขอ้มลูใหมไ่ดง้่าย และประมวลผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.2 ความใส่ใจ (attention) เป็นการเลือกข้อมูลท่ีได้รับจากประสาท
สมัผสั ซึ่งเป็นขอ้มลูท่ีมีความสนใจ ตอ้งการเก็บไวใ้นความจ าระยะสัน้ 

2. ความจ าระยะสัน้ (Short-Term Memory หรือ STM) เป็นความจ าท่ีเกิดขึน้
หลังจากเก็บขอ้มูลท่ีสนใจไวใ้นความจ าระยะสัมผัส ความจ าระยะสัน้มีความส าคญัต่อสิ่งท่ีจะ
เรียนรูม้าก เป็นความจ าท่ีมีระยะเวลาจ ากัดเช่นกัน ประมาณ 15-30 วินาที หรือเรียกว่าความจ า
ระยะท างาน (Working Memory) เน่ืองจากตอ้งมีการท างานดงึขอ้มลูจากความจ าระยะยาวมาใช ้
ถา้มีการทบทวน หรือดึงขอ้มูลเรื่องใดมาใชง้านบ่อย ๆ (Rehearsal) จะท าใหข้อ้มูลเรื่องนัน้ไม่ถูก
ลืม และกระท าจนเป็นนิสยั ความจุของความจ าระยะสัน้มีอยู่จ  ากดั จึงตอ้งเพิ่มความจกุารจดัเก็บ
ขอ้มลูเรียกวา่ Chunking คือการรวมสิ่งท่ีอยูแ่ยกกนัใหเ้ป็นกลุม่ เพ่ือใหจ้  าไดง้่ายและนานขึน้ 

3. ความจ าระยะยาว (Long-Term Memory หรือ LTM) เป็นความจ าท่ีมี
ความคงทน มีขนาดและความจุไม่จ  ากัดสามารถคงอยู่ไดเ้ป็นเวลานานและเม่ือตอ้งการใชง้าน
สามารถเรียกคืนความจ านัน้กลบัมาได ้โดยจะเก็บขอ้มูลจากความจ าระยะสัน้ ประมวลผลและ
เปล่ียนรูปเข้ารหัส (encoding) หรือใช้วิธีกระบวนการขยายความคิด (elaborative operations 
process) ท่ี ใช้การเรียนรู้ถึงข้อมูล ท่ี มีความหมาย (meaningful learning) เป็นวิธีการสร้าง
ความสมัพันธข์องขอ้มูลใหม่กับขอ้มูลเก่าท่ีอยู่ในความจ าระยะยาว เพ่ือใหท้  าความเขา้ใจขอ้มูล
ใหม่ไดง้่ายขึน้  นกัจิตวิทยาบางท่านเช่ือว่าขอ้มูลท่ีอยู่ในความจ าระยะยาวจะอยู่ถาวร การคิดไม่
ออกหรือการลืมเกิดจากการท่ีไม่สามารถเรียกข้อมูลส่วนนั้นออกมาอยู่ในระดับจิตรูส้  านึกได ้
ความจ าระยะยาวแบง่ออกเป็น 2 ชนิดคือ 

 3.1 ความจ าภายนอก (Explicit Memory) เป็นความจ าท่ีผูจ้  ารูต้วั มีสติ
หรือตระหนกัรูใ้นขณะท่ีระลึกถึงความจริง เหตกุารณท่ี์เคยเรียนรู ้หรือมีประสบการณท์ดสอบดว้ย
การระลกึ ไดแ้ก่ 

3.1.1 ความจ าท่ีเป็นความหมาย (Semantic Memory) หมายถึง
ความจ าเก่ียวกบัสญัลกัษณ ์ภาษาในการเขา้ใจความหมายของความจริงตา่ง ๆ  ความคดิรวบยอด 
ความรู ้หลกัการและทฤษฎีตา่ง ๆ  

3.1.2 ความจ า ท่ี เป็น เหตุการณ์  (Episodic Memory) หมายถึ ง
ความจ าเก่ียวกับเหตกุารณต์า่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนั และเหตกุารณพ์ิเศษทัง้สิ่งแวดลอ้มหรือเวลา 
เหตกุารณเ์ก่ียวกบัประวตัสิว่นตวั 
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3.2 ความจ าภายใน (Implicit Memory) เป็นความจ าท่ีผูจ้  าไม่รูต้ัวหรือ
ตระหนักรูว้่าจ  าได ้ความจ าเหล่านีเ้กิดจากการด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีไดเ้รียนรูม้าจนช านาญ 
และแสดงพฤตกิรรมออกมาโดยอตัโนมตั ิแบง่เป็น 3 ชนิดไดแ้ก่ 

3.2.1 ความสามารถในการท างานหรือแสดงออกด้วยการกระท า
เก่ียวกบังานท่ีตอ้งใชท้กัษะ ไม่วา่จะเป็นทกัษะดา้นการรบัรู ้(perceptual skill) ทกัษะดา้นการรูค้ิด 
(cognitive skill) หรือทกัษะทางปฏิบตั ิ(motor skill) 

3.2.2 ความสามารถในการจ าไดเ้ม่ือไดร้บัการเอือ้ โดยการใชเ้ครื่องชี ้
แนะ เรียกว่า Priming เช่น คนไขโ้รค Amnesia ดคู  าว่าประต ูคนไขจ้ะจ าไม่ไดเ้อง แต่ถา้มีเครื่องชี ้
แนะคือค าวา่ประ- คนไขจ้ะจ าไดว้า่เป็นค าวา่ ประต ู

3.2.3 ความสามารถในการจ าได้โดยการวางเง่ือนไขคลาสสิก 
ความคดิความจ าประเภทนี ้มกัเป็นความจ าทางดา้นอารมณ ์(emotional) 

ซึ่งกระบวนการทางสมองในการประมวลผลขอ้มลูขา้งตน้ จะไดร้บัการควบคมุอีก
ชัน้หนึ่งก็คือการท่ีบุคคลรูถ้ึงการคิดของตน และสามารถควบคุมการคิดของตนใหเ้ป็นไปตามท่ี
ตนเองตอ้งการ เรียกว่าการรูค้ิด (metacognition) เก่ียวกับความรูแ้ละความสามารถของตนเอง 
และใชค้วามเขา้ใจในการรูด้งักล่าว เพ่ือจัดการควบคุมกระบวนการคิด การท างานของตนดว้ย
กลวิธีต่าง ๆ ใหก้ารเรียนรูแ้ละงานท่ีท าประสบความส าเร็จ องคป์ระกอบส าคญัของการรูค้ิดและ
ทางจิตก็คือแรงจูงใจ ความตัง้ใจ และความมุ่งหวงั รวมทัง้เทคนิค กลวิธีท่ีบุคคลใชใ้นการบริหาร
ควบคมุตนเองใหแ้สดงพฤตกิรรม 

1.1.3 ทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บ้าน (Folk psychology) 
ทฤษฎีจิตวิทยาพื ้นบ้าน (Folk psychology) เป็นทฤษฎีทางจิต (Theory of 

Mind) ประเภทหนึ่ง (Goldman, 2013, p. 19) ท่ีนกัวิชาการทางการศกึษาไดน้  ามาประยกุตใ์ชก้ับ
การจัดการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเพ่ือพัฒนาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจตนเอง รบัรูถ้ึงประโยชน ์
คณุคา่ของการเรียน และเกิดความเช่ือ ความตอ้งการอยากเรียนรู ้(Grover, 2015; Ilic, Bojovic, & 
Sudzilovski, 2016, p. 96; Wellman & Lagattuta, 2004, p. 481) ใน ป รัชญ าท า ง จิ ต แ ล ะ
กระบวนการทางปัญญาทางวิทยาศาสตรก์ล่าวว่า ทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้นเป็นความสามารถของ
บคุคลท่ีช่วยอธิบายและท านายพฤตกิรรมของตนเอง และผูอ่ื้นในชีวิตประจ าวนั ท่ีเกิดขึน้จากภาวะ
ภายในจิตใจเช่น ความเช่ือ ความตอ้งการ ความหวงั การตัง้เปา้หมาย และความรูส้ึก มีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้นจึงเขา้ไปช่วยพฒันาผูเ้รียนในกระบวนการเรียนรู้
คือ ประเด็นแรกผูเ้รียนเกิดความเบื่อหน่าย และความเช่ือท่ีผิดใหป้รบัเป็นความสนใจ ตัง้ใจในการ
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เรียน เปล่ียนความเช่ือใหถู้กตอ้ง และประเด็นท่ีสองเรื่องการพัฒนาใหผู้เ้รียนมีการรูค้ิด (Meta-
cognition) มีการตระหนกัรูแ้ละควบคมุกระบวนการรูค้ิดของตนเอง เป็นการรูว้่าตนเองรูอ้ะไร คิด
อย่างไร และคิดถึงการบรรลุเป้าหมายว่าจะท าไดอ้ย่างไร (Wellman & Lagattuta, 2004, p. 480) 
โดยองค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีจิตวิทยาพื ้นบ้านประกอบด้วยความเช่ือ (belief) ความ
ตอ้งการ (desire) และความตัง้ใจ (intention) (Kashima, McKintyre, & Clifford, 1998; Malle & 
Knobe, 1997) ซึ่งความเช่ือเป็นการก าหนดความคิดเก่ียวกับวิธีการหรือแนวทางใดท่ีสามารถท า
ใหบ้รรลเุปา้หมาย โดยมีความรูแ้ละประสบการณเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญัในการก าหนดความเช่ือ 
ส่วนความตอ้งการคือการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงคท่ี์อยากให้เกิดขึน้ และความตัง้ใจคือ
ความสนใจ มุ่งมั่น เพียรพยายาม ตดัสินใจหรือเลือกวิธีการตามความเช่ือของตนเอง จากการท่ี
บุคคลมีความตอ้งการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค ์ต่อมาไดค้น้หาแนวทาง หรือวิธีการ
ปฏิบตัติา่ง ๆ จากความรูแ้ละประสบการณเ์ดมิ รวมถึงประเพณี คา่นิยมในสงัคม จนมีความเช่ือว่า
วิธีการนัน้จะท าใหส้  าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งความตอ้งการและความเช่ือจะไปมีอิทธิพล เป็น
ตวักระตุน้ส่งผลใหเ้กิดความตัง้ใจ มีความพยายามและตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาดงั
แสดงในภาพประกอบ 3 

 

ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบจิตวิทยาพืน้บา้น  

ท่ีมา: Kashima, Y., McKintyre, A. & Clifford, P. (1998). The Category of the Mind: 
Folk Psychology of Belief, Desire, and Intention. Asian Journal of Social Psychology, 
1,289-313. 

 



 25 

การขยายความถึงความเช่ือนัน้ ธีระพร อุวรรณโณ (2558, น. 239-245) อธิบาย
ไวว้่า ความเช่ือมีความส าคญัต่อชีวิตของบุคคลมาก อาจจะเป็นความเช่ือท่ีเก่ียวกับขอ้เท็จจริง 
ความเช่ือทางศาสนา เรื่องโชคลาง ของขลงั หรือเรื่องเหนือธรรมชาติ หากบคุคลมีความเช่ือในเรื่อง
นัน้ ๆ ก็จะมีอิทธิพลตอ่ความคิด เจตคติ คา่นิยม และการแสดงพฤติกรรมได ้ความเช่ือจึงหมายถึง
การยอมรบัเรื่องราวตา่ง ๆ หรือการเช่ือมโยงความสมัพันธร์ะหว่างเปา้หมายกบัลกัษณะบางอย่าง
ท่ีส่งผล หรือท าใหเ้กิดเป้าหมายนัน้ ซึ่งนกัจิตวิทยาท่ีอธิบายถึงความเช่ือมี 2 กลุ่มหลกัคือฟิชไบน์
และไอเซ่น (Ajzen & Fishbein, 1975) กับรอคีช (Rokeach) ไดแ้บ่งลกัษณะความเช่ือเป็นปัจจัย
ภายนอกเช่น กลุ่มบุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ และปัจจัยภายในตัวบุคคลเช่น ลักษณะนิสัย 
ความคิด เจตคติ คุณค่าในตนเอง เม่ือบุคคลมีความเช่ือในเรื่องใดจะส่งผลต่อความคิด เจตคต ิ
และพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ถา้ความเช่ือของบคุคลตรงกบัความจริง บุคคลก็จะมีความคิดคลอ้ย
ตาม มีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบตัิตามความจริงนั้น แต่ถ้าบุคคลมีความเช่ือท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง 
บุคคลก็จะมีปฏิสมัพันธก์ับความเช่ือของตนเอง อาจเป็นความเช่ือท่ีผิดท าใหส้่งผลต่อการแสดง
พฤตกิรรมท่ีไมถ่กูตอ้งตามมาได ้ 

ส่วนความต้องการเป็นคุณลักษณะภายในตัวบุคคลเช่นกันท่ีแสดงถึงความ
คาดหวงั หรือความปรารถนาท่ีอยากจะท าใหเ้ป้าหมายหรือวตัถปุระสงคส์  าเร็จ (Miller, 1994) เป็น
แรงขบั กระตุน้ใหเ้กิดความตัง้ใจเพ่ือแสดงพฤติกรรมตา่ง ๆ ใหส้  าเร็จตามเปา้หมาย ปรียาพร วงศ์
อนตุรโรจน.์ (2535).กล่าวว่าความตอ้งการเป็นแรงจงูใจอย่างหนึ่ง ท่ีเกิดจากการขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ของบคุคลเป็นการขาดความสมดลุ ทัง้ทางรา่งกายและสิ่งแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดแรงขบั (drive) ขึน้มา
ส่งผลใหบุ้คคลตดัสินท่ีจะกระท าเพ่ือตอบสนองใหเ้กิดความสมดลุในชีวิต สอดคลอ้งกับมาสโลว ์
(Maslow, 1943, อ้างถึงใน สุรางค ์โคว้ตระกูล,  2548, น. 158-162) กล่าวว่าความตอ้งการเป็น
แรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในการตอบสนองให้บรรลุความต้องการหรือ
เป้าหมายนัน้ ซึ่งความตอ้งการของบุคคลมีล าดบัของความส าคัญแตกต่างกัน ความตอ้งการมี
หลายดา้น บุคคลมีการแบ่งระดบัความส าคญั ความเร่งด่วนต่อชีวิตแตกต่างกัน และจะแสดง
พฤตกิรรมท่ีน าไปสูค่วามตอ้งการท่ีมีความส าคญัมากกว่าก่อนเสมอ  

จะเห็นไดว้่าทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้นหรือ Folk psychology จะช่วยพฒันาบุคคล
ใหก้ระท าสิ่งตา่ง ๆ ดว้ยความตัง้ใจ มีความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบตัิเพ่ือใหส้  าเรจ็ตามจดุมุง่หมาย
ท่ีตัง้ไว ้โดยมีความตอ้งการและความเช่ือเป็นตวัแปรส่งเสริมใหเ้กิดความตัง้ใจ เป็นคุณลกัษณะ
ทางจิตอยู่ภายในตวับคุคล และตอ้งพฒันาใหเ้กิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเวลแมนและลากสัตสัตา 
(Wellman & Lagattuta, 2004, p. 491-492) อธิบายถึงความส าคัญของการน าทฤษฎีจิตวิทยา
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พืน้บา้นมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนโดยสามารถน ามาใชไ้ดท้ัง้ดา้นจิตวิทยา สังคมศึกษา
รวมทัง้วิทยาศาสตรห์รือคณิตศาสตร ์ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์นัน้ดเูหมือนว่า
ไม่เก่ียวขอ้งกับดา้นจิตวิทยาโดยตรง เนือ้หาวิชาเป็นเรื่องอธิบายปรากฎการณท์างกายภาพ มวล
สสาร โมเลกุล มากกว่าเรื่องความเช่ือ ความต้องการ แรงจูงใจ แต่ผู้สอนสามารถน าทฤษฎี
จิตวิทยาพืน้บา้นมาใชช้่วยในเรื่องการสรา้งความเช่ือว่าแตล่ะปรากฎการณเ์กิดขึน้ ไดอ้ย่างไร จาก
การใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบตัิเพ่ือเห็นผลลพัธ์ดว้ยตนเอง หรือการใชห้ลักฐานท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบาย
ความเช่ือนัน้ตามหลักเหตุผล และก าหนดเป้าหมายในการเรียน เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความตอ้งการ
อยากเรียน รู้มากขึ ้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าตัวแปรความตั้งใจของทฤษฎีจิตวิ ทยาพื ้นบ้าน  
(Folk psychology) มาเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการเสรมิสรา้งใหน้กัศกึษาพยาบาลมีจิตประจกัษ์
หลกัฐาน โดยการสรา้งความเช่ือใหก้บันกัศกึษาพยาบาลเห็นถึงความส าคญั ประโยชน ์และคณุคา่
ของการน าหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือมาใชอ้า้งอิงช่วยในการตดัสินใจ ก่อนเช่ือขอ้มลูหรือเหตกุารณต์า่ง 
ๆ และการปฏิบัติทางการพยาบาล สรา้งแรงจูงใจ ความตอ้งการเพ่ือให้ผู้เรียนมีความตัง้ใจใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง 

 
1.2 แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับหลักฐานเชิงประจักษ ์ 

หลกัฐานเชิงประจกัษเ์ป็นส่วนส าคญัท่ีชว่ยใหก้ารพิจารณา ตดัสินใจ ลงมือกระท าสิ่ง
ใดเป็นไปอย่างถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ โดยการน าหลกัฐานมาใชอ้า้งอิง หรือน าไปใชเ้ป็นแบบอย่างใน
การปฏิบตัิ ซึ่งหลักฐานท่ีสามารถน ามาใชไ้ดน้ัน้ ตอ้งเป็นหลักฐานท่ีเป็นจริงอยู่ในปัจจุบนั ไดร้บั
การตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้จึงจะน าไปใชไ้ด ้หลายสาขาอาชีพไดน้  าหลกัฐานเชิงประจักษไ์ปใช้
ให้เกิดประโยชน ์เช่น ต ารวจน าหลักฐานมาใชใ้นการด าเนินคดีความ องคก์รต่าง ๆ ทั้งในดา้น
การศึกษา การวิจัย ดา้นเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองมีการน าข้อมูลหลักฐานท่ีถูกตอ้งมา
พิจารณา วางแผน วิสยัทศัน ์ก าหนดนโยบาย แผนด าเนินงานเพ่ือพฒันาหน่วยงาน รวมถึงการน า
หลกัฐานมาใชใ้นชีวิตส่วนบุคคล จะเห็นไดว้่าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มีความส าคญักับบุคคลในทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีเป็นโลกของเทคโนโลยี สารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ถูก
น ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจ แสดงความคิดเห็น หรือน าไปด าเนินการเพ่ือประโยชนต์ามบริบท
ของแตล่ะบคุคล ในทางการแพทยผ์ูเ้ริ่มตน้น าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชคื้อ อารชี์ โคชเรน (Archie 
Cochrane) แพทยแ์ละนกัระบาดวิทยาชาวองักฤษ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นผูร้ิเริ่มตัง้ค  าถามว่า มี
งานวิจัยทางการแพทยม์ากมายแต่ไม่ไดน้  ามาใชป้ระโยชนท์างการแพทยอ์ย่างจริงจัง อารชี์  โค
ชเรน (Archie Cochrane) จึงเป็นผูร้เิริ่มใหมี้การรวบรวมงานวิจยัทางสขุภาพ มีการวิเคราะหอ์ย่าง
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เป็นระบบและมีการเผยแพร่เพ่ือการน าไปใช ้โดยจดัตัง้ The Cochrane Collaboration และ The 
Cochrane Library ซึ่งเป็นจดุเริ่มตน้ของการปฏิบตัโิดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษเ์ป็นตน้มา (ฟองค า 
ติ ล ก ส กุ ล ชั ย , 2553, น .  11; Mackey & Bassendowski, 2017, p. 52; Fineout-Overholt, 
Melnyk, & Schultz, 2005, p. 336) ส่วนทางการพยาบาลเริ่มพฒันาจากยคุของมิสฟอรเ์รน ไนติง
เกลตัง้แต่ปี 1800 โดยเริ่มตน้จากการท่ีมิสฟอรเ์รน ไนติงเกลสงัเกตเห็นทหารท่ีไดร้บับาดเจ็บยงัมี
ผิวหนงัสกปรก ถึงแมจ้ะท าความสะอาดรา่งกายแลว้ก็ตาม และเป็นแหล่งสะสมของเชือ้โรคท าให้
บาดแผลของผูป่้วยหายชา้ จึงเปรียบเทียบวิธีการท าความสะอาดรา่งกาย 3 วิธีคือ การใชน้  า้เย็นไม่
ใชส้บู่ถตูวั การใชน้  า้เย็นกับใชส้บูถู่ตวั และการใชน้  า้อุ่นกบัสบูถู่ตวั พบว่าการใชน้  า้อุ่นกับสบู่ถูตวั
ชว่ยช าระลา้งสิ่งสกปรกไดดี้ท่ีสดุ จึงเป็นหลกัการของ “steaming and rubbing of skin” (Mackey 
& Bassendowski, 2017, p. 52) จะเห็นว่ามิสฟอรเ์รน ไนติงเกลได้น ากระบวนการของการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ดูแลให้การพยาบาลกับทหารท่ีไดร้บับาดเจ็บ เริ่มตั้งแต่การสังเกต 
มองเห็นปัญหา คน้หาวิธีการ และน าวิธีการเหล่านัน้มาทดลองเปรียบเทียบกันเพ่ือหาวิธีท่ีท าให้
เกิดผลลพัธท์างการพยาบาลท่ีดีท่ีสุดกับผูป่้วย ต่อมาปลายปีค.ศ. 1990 องคก์รทางการพยาบาล
ในตา่งประเทศไดผ้ลกัดนัใหมี้การน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชป้ฏิบตัิการพยาบาล และตดัสินใจ
ดูแลรักษาผู้ป่ วยมากขึ ้นจนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นการฝึกฝนให้พยาบาลวิชาชีพ เห็นคุณค่า 
คณุประโยชนข์องการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีมีต่อคณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วย และตอ่ตนเอง
นัน้จงึมีความส าคญัอยา่งยิ่ง 

ความส าคัญของหลักฐานเชิงประจักษ ์
สถานการณ์ปัจจุบนัมีการขับเคล่ือน และผลักดนัใหบุ้คลากรทางการแพทยใ์ช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาผลของการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มี
ประสิทธิภาพ ป้องกันความเส่ียง และลดค่าใช้จ่าย (Melnyk & Fineout-Overholt, 2014, p. 5)  
โดยสถาบนัทางการแพทยข์องสหรฐัอเมริกา (National Academy of Medicine) ไดต้ัง้เป้าหมาย
ไวว้่าในปีค.ศ.2020 แพทยจ์ะใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ช่วยสนับสนุนการตดัสินใจใหก้ารรกัษาถึง
รอ้ยละ 90 (Sin & Bliquez, 2017, p. 447) ส าหรบัวิชาชีพพยาบาลไดเ้ห็นความส าคญัของการน า
หลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชช้่วยในการตดัสินใจ และปฏิบตัิการพยาบาลเช่นเดียวกัน โดยในการ
ประชุมสภาพยาบาลระหว่างประเทศ ( International Council of Nurses, ICN) ปีค.ศ.2017  
มีนโยบายสนบัสนนุใหพ้ยาบาลใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการแกปั้ญหา และปฏิบตัิการพยาบาล
ผูป่้วย (Heale & Smith, 2017) สอดคล้องกับสภาการพยาบาลของประเทศไทย (2553, น. 5-6) 
เห็นความส าคญัของการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใช ้โดยก าหนดสมรรถนะผูป้ระกอบวิชาชีพ
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การพยาบาลและการผดงุครรภใ์หมี้ความรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลู ความรูเ้ชิงประจกัษม์าใช้
ในการวางแผนการพยาบาล การปฏิบตัิการพยาบาล และน ามาพฒันางานดา้นวิชาการและการ
วิจัย กล่าวไดว้่าการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ มีความส าคญัสรุปไดด้งันี ้
(ฟองค า ติลกสกุลชยั, 2553; ปานทิพย ์ปรูณานนท ์และ ทศันีย ์เกริกกลุธร, 2553, น. 9; Fineout-
Overholt, Melnyk, & Schultz, 2005, p. 335-336) 

1. พัฒนาตวับุคคลใหมี้ความสามารถในการช่างสงสัย ใคร่รู ้คิดวิเคราะห ์
วิจารณญาณ พิจารณาไตร่ตรองตามหลักเหตุผล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ช่วยอ้างอิงการ
ตดัสินใจ การลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ท าใหบ้คุคลมีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรบัของผูอ่ื้น และ
เกิดความภาคภมูิใจ  

2. พฒันาระบบการดแูลรกัษาพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น ผูป่้วย
ไดร้บัการดแูลท่ีมีคณุภาพ ลดความเส่ียง หรือชว่ยใหค้า่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลลดลง จากการ
ใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีคน้พบใหม่ รวมทั้งช่วยพัฒนาการส่ือสารของพยาบาลกับผูป่้วยและ
ญาติ และกับสหสาขาวิชาชีพในการตดัสินใจน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาปฏิบตัิกับผูป่้วย เพ่ือให้
ไดร้บัความยินยอมและพงึพอใจของผูป่้วยและญาต ิและทีมรว่มดแูลรกัษาพยาบาล 

3. พัฒนาวิชาชีพพยาบาล เน่ืองจากผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งทีมสหสาขา
วิชาชีพใหก้ารยอมรบัตอ่การดแูลเอาใจใส่ ความสนใจช่วยเหลือของพยาบาลในการสืบคน้ คน้หา
หลักฐานเชิงประจักษ์มาร่วมช่วยดูแลผูป่้วย และเห็นความส าคญัของวิชาชีพพยาบาล รวมทั้ง
แสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทอิสระ เพิ่มความเป็นเอกสิทธ์ิในการใชอ้งคค์วามรูข้องพยาบาลแบบเชิงรุก  

ความหมายของหลักฐานเชิงประจักษ ์
แนวคิดของหลักฐานเชิงประจักษ์มีรากฐานมาจากขอ้เท็จจริง หรือสิ่งท่ีเป็นอยู่

จริง เป็นการน าความรูท่ี้มีอยู่มาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งน่าเช่ือถือก่อนน าไปใช ้หลกัฐาน
เชิงประจักษ์ในภาษาอังกฤษใช้ค  าว่า “Evidence” มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือค าว่า 
evidentis และ eviden’tia แปลว่าการเห็นและตระหนักถึงความจริงโดยการพิสูจน์ ตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือ (see and realize) (Eriksson, 2010, p. 276) ฟองค า ติลกสกลุชยั (2553, น. 16) 
ไดร้วบรวมความหมายของหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นบรบิทของการปฏิบตัติามหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ทางการแพทยแ์ละการพยาบาลจากนกัวิชาการหลายท่านไวด้งันี ้หลกัฐานเชิงประจกัษ์หมายถึง 
ความรู ้ขอ้มูลหรือความจริงท่ีเป็นอยู่ ผลงานวิจยัท่ีเป็นผลจากการท าวิจยัดว้ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดม้าจากงานวิจยั แตม่าจากความคดิเห็น ประสบการณ ์หรือขอ้มลู
ทางประวตัิศาสตร ์ท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในระบบบริการสขุภาพได ้ประเภทของ
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หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ียอมรบัได ้ไดแ้ก่ ความรูจ้ากงานวิจยั ความรูจ้ากประสบการณท์างคลินิก 
ความรู้จากผู้ป่วย ผู้ร ับบริการ ผู้ดูแล และความรู้จากบริบทท้องถ่ิน หลักฐานในบริบทการ
รกัษาพยาบาลแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ (Melnyk & Fineout-Overholt, 2014, p. 11) 

1. หลักฐานภายใน (Internal Evidence) หมายถึง หลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับ
การรกัษา เชน่ขอ้มลูอาการ อาการแสดงของผูป่้วย ขอ้มลูการรกัษาของผูป่้วย  

2. หลักฐานภายนอก (External Evidence) หมายถึง หลักฐานท่ีมาจาก
ขอ้มลูตา่ง ๆ ความรู ้หรืองานวิจยั 

ดงันัน้จากความหมายหลักฐานเชิงประจกัษ์ท่ีกล่าวไว ้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าหมายถึง 
ข้อเท็จจริง ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ความรู้ ข้อมูล เอกสารจากต ารา อินเตอร์เน็ต ผลงานจาก
กระบวนการท าวิจยั ขอ้มูลจากความคิดเห็น ประสบการณ ์ขอ้มูลทางประวตัิศาสตร ์ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ขอ้มูลการรกัษาพยาบาล รวมถึงอาการ อาการแสดงจากการบอกเล่า ตรวจรา่งกายของ
ผูป่้วย และญาต ิท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการสนบัสนนุ อา้งอิงในการตดัสินใจโดยขอ้มลูเหล่านัน้
ไดผ้่านการตรวจสอบความถกูตอ้ง น่าเช่ือถือแลว้ และน ามาใชไ้ดใ้นปัจจบุนั (ฟองค า ตลิกสกลุชยั, 
2553, น .  16; Eriksson, 2010, p. 276; Mackey, & Bassendowski, 2017, p. 52) แ น ว คิ ด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ในการศึกษาครัง้นี ้มาจากแนวคิดการปฏิบัติตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-based Practice) และทฤษฎีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ของอิริคสัน 
(Eriksson, 2010) 

1.2.1 แนวคิดการปฏิ บั ติตามห ลักฐาน เชิ งประจักษ์  (Evidence-based 
Practice) 

การปฏิบตัติามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เป็นการบรูณาการหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ดี
ท่ีสุดจากงานวิจยัท่ีมีอยู่ ร่วมกับขอ้มูลค่านิยม/ความเช่ือของผูป่้วย/ผูร้บับริการ ความเช่ียวชาญ
ของนกัปฏิบตัิทางคลินิก และทรพัยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือตดัสินใจเก่ียวกบัการดแูลหรือการแกไ้ขปัญหา
ของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ (ฟองค า ติลกสกุลชัย , 2553, น. 12; Scott & McSherry, 2008, p. 
1088; Fineout-Overholt, Melnyk, & Schultz, 2005, p. 335) จ า ก ค ว า ม ห ม า ย ดั ง ก ล่ า ว 
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาปฏิบัติกับผูป่้วยนั้น ไดแ้ก่ 
หลกัฐานจากงานวิจยัและหลกัฐานตามทฤษฎี ความเช่ียวชาญของนกัปฏิบตัิทางคลินิก เชน่แพทย ์
พยาบาลในการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช ้ความยินยอม พึงพอใจของผูป่้วยและญาติ และ
ความเพียงพอของทรพัยากรท่ีมีอยู ่มาใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใชก้บั
ผูป่้วย เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภัยและผลลัพธก์ารดแูลผูป่้วยท่ีมีคุณภาพ โดยค านึงถึงสิทธิผูป่้วย
และความคุม้คา่ของการใชท้รพัยากร ดงัแสดงในภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 แสดงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าปฏิบตัิ 
ในบรบิททางการพยาบาล 

ท่ี ม า : Melnyk, B., M & Fineout-Overholt, E. (2011). Evidence-based practice in 
nursing and healthcare. A guide to best practice. Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins. 

การท่ีจะปลกูฝังใหพ้ยาบาลและนกัศกึษาพยาบาลน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใช้
ตดัสินใจ หรือปฏิบตัิการพยาบาลกับผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง พยาบาลและนกัศึกษาพยาบาลตอ้งมี
ความรูแ้ละทกัษะการสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ นั่นคือสามารถสืบคน้ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
โดยรูว้ิธีการเขา้ถึงหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เช่น การซกัประวตั ิตรวจรา่งกายผูป่้วย การสมัภาษณจ์าก
ผูเ้ช่ียวชาญ และการสืบคน้ในฐานขอ้มลูออนไลนท่ี์น่าเช่ือถือ เช่นเดียวกบัการศกึษาของลดัดาวลัย ์
พุทธรกัษา รชันีภรณ์ ทรพัยก์รานนท ์และประนอม โอทกานนท ์(2559, น. 100) ศึกษาปัจจัยสู่
ความส าเร็จในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ พบว่าทกัษะใน
การสืบคน้งานวิจยั/หลกัฐานเชิงประจกัษ์ เป็นปัจจยัดา้นลกัษณะของพยาบาลวิชาชีพ ท่ีมีความ
จ าเป็นในระดบัมากท่ีสดุ แตก่ารใหค้วามรูเ้พียงอย่างเดียวนัน้อาจจะช่วยพฒันาเพียงชั่ วคราว เม่ือ
ศึกษาถึงการพัฒนาทักษะการสืบคน้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้เกิดความยั่งยืนกับพยาบาลและ
นักศึกษาพยาบาลพบว่า นักวิชาการของแนวคิดการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจกัษ์ศึกษาถึง
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องค์ประกอบการสืบเสาะหลักฐาน เป็นแรงขับเคล่ือนให้เกิดความต้องการสืบค้นหลักฐาน  
เชิงประจกัษ์ดว้ยตนเอง เช่นเมลนิคและคณะ (Melnyk et al., 2014, p. 6) ไดก้ าหนดขัน้ตอนการ
ปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีขั้นตอน 0 (Zero) เป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบ คือการ
ปลกูฝังจิตวิญญาณของการสืบเสาะ ใฝ่รูร้ว่มกบัวฒันธรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ถือว่าเป็น
ขัน้ตอนส าคัญ ตอ้งสรา้งให้เกิดขึน้ก่อนเพ่ือใหบุ้คคลมีคุณลักษณะช่างสงสัย ใฝ่รู ้และตอ้งการ
ค้นหาวิธีการมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับโคชเครน -สมิทและคณะ 
(Cochran-Smith & Team, 2009, p. 458) กล่าวว่าการเป็นคนช่างสงสยั หมั่นตัง้ค  าถามและการ
วิพากษว์ิจารณข์อ้มลูจะช่วยสรา้งวฒันธรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซึ่งตอ้งควบคูก่บัการสรา้ง
วฒันธรรมการสืบเสาะ ใฝ่รู ้รวมทัง้ริชารด์ รีเกลแมน (Riegelman, 2012, p. 54,56) อธิบายไวว้่า
การแก้ปัญหาโดยใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์มีความส าคญัเพิ่มมากขึน้ส าหรบันักศึกษาในสาขา
ทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เช่นเดียวกับสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ โดยมีทักษะการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร ์และการคิดเชิงเหตุผลเป็นทักษะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียน การสืบเสาะหลักฐานจึงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของบุคคลท่ีตอ้งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ดว้ยตนเอง และควรปลกูฝังใหมี้
ติดตวับุคคลตัง้แต่แรกเริ่ม เน่ืองจากการไดม้าซึ่งหลกัฐานต่าง ๆ ตอ้งใชก้ารช่างสงัเกต สืบเสาะ 
สืบคน้ คน้หาขอ้มูลท่ีอยู่บริเวณโดยรอบ และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่นขอ้มูลในเว็บไซต ์เอกสารทาง
วิชาการ เพ่ือใหไ้ดห้ลักฐานมาพิจารณาความถูกตอ้งต่อไป ดงันั้นผูว้ิจัยไดน้  าองคป์ระกอบการ
สืบเสาะหลกัฐานมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบของจิตประจกัษห์ลกัฐานของงานวิจยันี ้และออกแบบการ
จดัการเรียนรูเ้พ่ือปลกูฝังใหน้กัศกึษาพยาบาลมีคณุลกัษณะการสืบเสาะหาหลกัฐานควบคูก่บัการ
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์  

ทั้งนีน้ักวิชาการของแนวคิดการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบท่ีมีความจ าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบท่ีช่วยให้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มี
ประสิทธิภาพ นั่นคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นคณุลกัษณะหนึ่งท่ีมีความจ าเป็น และส าคญัส าหรบับุคคลท่ีมีจิตประจกัษ์หลกัฐาน ปัจจุบัน
เป็นยคุของขอ้มูลข่าวสารไรพ้รมแดน มีขอ้มลูเกิดขึน้ใหม่หมนุเวียนไปในทุก ๆ วนั ทัง้จากเว็บไซต ์
ฐานข้อมูลทางวิชาการ ข่าวสาร หรือข้อมูลจากการท างาน ท าให้มีข้อมูลอยู่เป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับการเขา้ถึงขอ้มูลของบุคคลนัน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย ซึ่งขอ้มลูเหล่านั้นมีทัง้
ส่วนท่ีเช่ือถือได ้และเช่ือถือไม่ได ้บุคคลจึงตอ้งใชส้ติ การคิดพิจารณา ไตร่ตรองดว้ยเหตผุลอย่าง
รอบคอบก่อนทุกครัง้ ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนตัดสินใจเช่ือ หรือน าข้อมูลนั้นมาใช้
ประโยชนต์่อไป เช่นเดียวกันกับวิชาชีพพยาบาลท่ีตอ้งเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้จากอาการ
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เจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย การพัฒนาระบบงาน หรือการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันนัน้ตอ้ง
อาศยัขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ เป็นหลักฐานเชิงประจกัษ์น ามาใชอ้า้งอิง เพ่ือพัฒนาระบบการ
ดแูลรกัษาผูป่้วย และการแก้ปัญหาส่วนบุคคล โปรเฟทโต-แมคเกรซ ์(Profetto-McGrath, 2005, 
p. 364) อธิบายว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะจ าเป็นของพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลตามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีไดร้บัการพิจารณา ตรวจสอบขอ้มลูว่า
มีความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ได้ในปัจจุบัน จะเป็นข้อมูลส าคัญ ท่ีช่วยพัฒนาการดูแล
รกัษาพยาบาลผูป่้วยใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ และตอ้งปลกูฝังการคิดอย่างมีวิจารณญาณตัง้แต่
ยงัเป็นนกัศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรี ใหต้ิดตวัเป็นลกัษณะนิสยัเพ่ือจบไปเป็นพยาบาลท่ีมี
คณุภาพ สอดคลอ้งกบัริชารด์ รีเกลแมน (Riegelman, 2012, p. 56) และแอคเลน (Aglen, 2016, 
p. 256) อธิบายไวเ้ช่นกนัวา่การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะท่ีส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์โดยพยาบาลจะใชท้กัษะนีต้ัง้แตข่ัน้ตอนแรกของกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษคื์อ
การตัง้ค  าถามจากสถานการณ์ผูป่้วย พิจารณาว่าปัญหาของผูป่้วยท่ีจะน ามาตัง้เป็นค าถามคือ
เรื่องใด ตรวจสอบความถกูตอ้ง น่าเช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์จนถึงการประเมินผลหลงัจาก
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษว์่าเป็นอยา่งไร เปรียบเทียบกบัอะไร ซึ่งขัน้ตอนท่ีตอ้งใชก้ารคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นอย่างมากคือขัน้ตอนการประเมิน และตรวจสอบขอ้มูลท่ีสืบคน้มา โดยเฉพาะ
ขอ้มลูเก่ียวกบังานวิจยัตา่ง ๆ ว่ามีความถกูตอ้ง น่าเช่ือถือหรือไม ่ระดบัใด (Lapointe et al., 2015, 
p. 492-493) สอดคลอ้งกับการศึกษาของลัดดาวัลย ์พุทธรกัษา รชันีภรณ์ ทรพัยก์รานนท ์และ
ประนอม โอทกานนท ์(2559, p. 100) พบว่าปัจจยัดา้นความสามารถในการประเมิน คณุภาพของ
หลกัฐานเชิงประจกัษห์รือประเมินผลการวิจยั เป็นปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสดุท่ีช่วยใหก้ารใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ประสบความส าเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
องคป์ระกอบของจิตประจกัษห์ลกัฐานของงานวิจยันี ้

1.2.2 ทฤษฎีหลักฐานเชิงประจักษข์องอิริคสัน (Eriksson, 2010)  
อิริคสนั (Eriksson, 2010) น าเสนอทฤษฎีหลกัฐานเชิงประจกัษไ์วว้่าเป็นรูปแบบ

กระบวนการคิดในการมองเห็นและการตระหนัก (see and realize) ถึงความจริงของหลักฐาน  
โดยแนวคิดของหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์มีการพิสจูน ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและเป็นจริงอยู่ในปัจจุบนั อิริคสัน (Eriksson, 2010) น าเสนอ
กรอบแนวคิดของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไวว้่าเก่ียวกับความจริงโดยแทจ้ริง (Truth) เช่นความจริงท่ี
เกิดจากธรรมชาติ และความจริงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั (Reality) ซึ่งสามารถแปรเปล่ียนไดเ้ม่ือมีการ
พิสูจน ์หรือตรวจสอบขอ้มูลว่าความจริงนัน้ไม่ไดมี้ความถูกตอ้งในปัจจุบนั เช่นความรู ้หลกัฐาน
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ทางกฎหมาย ดงันัน้จึงตอ้งมีการพิสูจนค์วามจริงอยู่เป็นประจ าโดยการมองใหเ้ห็นหลกัฐานและ
ตรวจสอบหลกัฐานนัน้  

อิริคสนั (Eriksson, 2010) คิดคน้ขัน้ตอนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีขั้นตอนท่ี 1 การมองเห็น
เหตกุารณ ์(Vision) เป็นการวิเคราะหเ์ก่ียวกับเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ว่าเป็นอย่างไร มีขอ้มูลใดบา้งท่ี
เป็นปัญหา หรือตอ้งการพิสูจนค์วามจริง ขัน้ตอนท่ี 2 การมองหาหลักฐานหรือความรู ้(Seeing 
insight knowledge) เป็นการสืบค้นหลักฐาน ขั้นตอนท่ี  3 การยืนยันว่าหลักฐานถูกต้อง 
(Attestation) เป็นการพิสูจน ์ตรวจสอบหลักฐานท่ีสืบคน้ และขัน้ตอนท่ี 4 การแก้ไข (Revision) 
เป็นการน าหลกัฐานท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือแลว้มาอา้งอิงกับขอ้มูลในเหตกุารณ์นัน้ 
เพ่ือช่วยยืนยันว่าขอ้มูลนัน้ถูกตอ้งหรือไม่ หรือเป็นการน าแนวทาง วิธีปฏิบตัิของหลักฐานมาใช้
แก้ปัญหาในเหตุการณ์ อิริคสัน (Eriksson, 2010) กล่าวว่าทั้ง 4 ขั้นมีความส าคัญต่อการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ใหมี้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 เป็นขัน้ตอนท่ีพยาบาล
ตอ้งมีความช่างสงสยั วิเคราะหค์วามจรงิของขอ้มลูท่ีมีอยูว่า่มีปัญหาใด หรือมีความถกูตอ้งหรือไม ่
และมองหาหลักฐานหรือความรูม้าตอบข้อสงสัยนี ้รวมทั้งขั้นตอนท่ี 3 การยืนยันว่าหลักฐาน
ถกูตอ้ง ควรพิจารณาพิสจูนก์่อนว่าหลกัฐานหรือความรูท่ี้หามามีความถกูตอ้ง น่าเช่ือถือเพียงพอ
น าไปใชห้รือไม่ ซึ่งผูว้ิจยัสรุปไดว้่าจ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบของการสืบเสาะหาหลกัฐาน และการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงจะสามารถปฏิบัติขั้นตอนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.3 จิตประจักษห์ลักฐาน (Evidence Mind) 

จิตประจักษ์หลักฐานเป็นการท างานของกระบวนการรู้คิด และทางปัญญา 
(cognitive) รว่มกบัการมีความตัง้ใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมใชห้ลกัฐานอย่างสม ่าเสมอ โดยมีความ
เช่ือว่าการใช้หลักฐานท าให้ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ท าประโยชน์ให้กับตนเองคิด
ตดัสินใจไดเ้หมาะสม ผูป่้วยไดร้บัการดแูลรกัษาท่ีมีประสิทธิภาพ และสรา้งคณุคา่ ความกา้วหนา้
ใหก้ับวิชาชีพพยาบาล รวมทัง้มีความตอ้งการท่ีจะคน้หาและพิสูจนห์ลกัฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ และทางการพยาบาล หรือกล่าวไดว้่าจิตประจกัษ์
หลักฐานเป็นกระบวนการท างานทางสมองและจิตเพ่ือควบคุมบุคคลใหแ้สดงพฤติกรรมการใช้
หลักฐานดว้ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (พาสนา จุลรตัน,์ 2563; สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2548, น. 



 34 

198; Aglen, 2016, p. 256; Goldman, 2013, p. 19; Kashima, McKintyre, & Clifford, 1998; 
Malle, & Knobe, 1997; Sackett et al., 1996, p. 71) 

 
1.3.1 ความหมายจิตประจักษห์ลักฐาน 

จากทฤษฎีหลกัฐานเชิงประจกัษข์องอิรคิสนั (Eriksson, 2010) ใหค้วามหมายค า
ว่าหลักฐานหรือ “evidence” ไว้ว่าการเห็นและตระหนักถึงความจริงหรือความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐาน “see and realize” ส าหรบังานวิจยันีผู้ว้ิจยัใชค้  าวา่ “ประจกัษห์ลกัฐาน” มีความหมายว่า 
การตระหนักหาหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือ (to realize evidence) ซึ่งมีความหมายใกลเ้คียงกับค าว่า 
“evidence” ส่วนความหมายของจิตประจักษ์หลักฐานเป็นการสรุปความหมายของจิตและ
หลกัฐานเชิงประจกัษเ์ขา้ดว้ยกนั ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ความหมายของจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

ความหมาย การสงัเคราะหค์วามหมายของจิต
ประจกัษ์หลกัฐาน จิต หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

สิ่งที่ท  าหน้าที่ รู ้คิด เป็นที่ตั้งของ
ปัญญาและความจ า มีอารมณ ์
ความรูส้ึกเช่นความเช่ือ (beliefs) 
ความต้องการ (desires) ความ
ตั้ ง ใ จ  ( intents) ป ระ ก อ บ ก า ร
ตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมทั้ง
ทางรา่งกายและอารมณอ์อกมา 

ข้อ เท็ จจริง  ข้อมูลต่าง ๆ  ได้แก่
ความรู้ ข้อมูล เอกสารจากต ารา 
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  ผ ล ง า น จ า ก
กระบวนการท าวิจัย ข้อมูลจาก
ความคิดเห็น ประสบการณ์ ขอ้มูล
ทางประวัติ ศาสตร์ ภูมิ ปัญญา
ทอ้งถ่ิน ขอ้มูลการรกัษาพยาบาล 
รวมถึงอาการ อาการแสดงจากการ
บอกเล่า ตรวจร่างกายของผู้ป่วย 
และญาติ ที่สามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการสนับสนุน อ้างอิงในการ
ตดัสินใจโดยขอ้มูลเหลา่นัน้ไดผ้่าน
ก า รต รว จ สอบ ค ว าม ถู ก ต้ อ ง 
น่าเช่ือถือแลว้ และน ามาใช้ได้ใน
ปัจจบุนั 

การรูค้ิดค านึงถึงการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์  มีความเช่ือ ความ
ต้องการเป็นแรงผลักดันให้เกิด
ความตั้ งใจในการค้นหา  และ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐานทัง้หลกัฐานจากงานวิจัย 
แล ะห ลัก ฐ านอื่ น  ๆ  น า ม า ใช้
สนับสนุนการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาอยา่งสม ่าเสมอ 
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ความหมายของจิตประจกัษห์ลกัฐานจากการทบทวนสรุปแลว้หมายถึงการรูค้ิด
ค านึงถึงการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ มีความเช่ือ ความตอ้งการเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดความตัง้ใจ
ในการคน้หา และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทัง้หลกัฐานจากงานวิจยั และหลกัฐาน
อ่ืน ๆ น ามาใชส้นบัสนนุการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาอย่างสม ่าเสมอ 

 
1.3.2 กลไกการเกิดจิตประจักษห์ลักฐาน 

กลไกการเกิดจิตประจกัษ์หลกัฐาน เก่ียวขอ้งกับกระบวนการรูค้ิด อารมณ์และ
ความรูส้ึกของบุคคลในระดบัจิตรูส้  านึก (consciousness) และการท างานของกระบวนการทาง
ปัญญา (cognitive) บูรณาการจากทฤษฎีจิตวิทยาพื ้นบ้าน (Folk psychology) ทฤษฎีพุทธิ
ปัญญานิยม (Cognitivism) ทฤษฎีกระบวนการประมวลสารสนเทศ (Information Processing 
theory) และกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ อธิบายไดว้่าเม่ือบุคคลไดร้บัขอ้มูลเรื่องการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษท์างประสาทสมัผสัทัง้ 5 ท าใหบ้คุคลรูจ้กั และจดจ าไวใ้นความจ าระยะสมัผสั 
(sensory Memory) ช่วงเวลาสัน้ ๆ ถา้บุคคลไม่สนใจใชห้ลกัฐานก็จะลืม และไม่แสดงพฤติกรรม
การใชห้ลกัฐาน แตถ่า้บคุคลไดร้บัการจงูใจ เช่นไดร้บัขอ้มลูเพิ่มถึงประโยชน ์ความส าคญั ทดลอง
ปฏิบตัจินเกิดความสนใจ ใสใ่จ จะจดจ าการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์วใ้นความจ าระยะสัน้(Short-
Term Memory หรือ STM) จากนั้นมีการทบทวน ใชซ้  า้ ประยุกตใ์ชห้ลักฐานกับเหตุการณ์อ่ืน ๆ 
เป็นประจ า จึงจดจ ากระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ไวใ้นความจ าระยะยาว (Long-Term 
Memory หรือ LTM) เม่ือบคุคลไดส้ะทอ้นความคดิของตนเอง มองเห็นคณุคา่ มีความเช่ือวา่การใช้
หลกัฐานมีความจ าเป็นท าใหต้นเองตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ย่างถกูตอ้ง และเกิดความตอ้งการใช้
หลักฐาน จึงมีความตัง้ใจใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ดว้ยตนเอง ร่วมกับการสืบคน้และตรวจสอบ
หลักฐานก่อนใชทุ้กครัง้ เรียกว่ามีจิตประจักษ์หลักฐาน ดังนั้นเม่ือมีเหตุการณ์ใหม่บุคคลจะดึง
ขอ้มลูกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก็บไวใ้นความจ าระยะยาวออกมาใชใ้นความจ าระยะ
ท างาน และแสดงพฤติกรรมการใชห้ลกัฐานเพ่ือช่วยการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา และวางแผน
การปฏิบตักิารพยาบาลเป็นประจ าจนกลายเป็นลกัษณะนิสยัดงัแสดงภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 กลไกการเกิดจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

เวลแมน (Wellman, 2017) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาจิต โดยนกัวิจยั
หลายท่านท่ีศึกษาจิตกล่าวว่าเป็นการท าความเขา้ใจเรื่องของความตัง้ใจในการแสดงพฤติกรรม
ท่ีมาจากระบบความเช่ือและความต้องการ ทั้งความเช่ือท่ีถูกและผิด จะมีอิทธิพลท าใหบุ้คคล
แสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งการพัฒนาความเช่ือให้ถูกตอ้งสามารถท าไดเ้ช่นการให้บุคคลเห็น
เหตกุารณห์รือสืบคน้ดว้ยตนเอง หรือลงมือปฏิบตัิใหเ้ห็นผลลพัธด์ว้ยตนเอง บคุคลจะปรบัเปล่ียน
ความเช่ือเดิมท่ีผิดใหเ้ป็นความเช่ือท่ีถกูตอ้งได ้รว่มกบัการพฒันาจิตจะเก่ียวขอ้งกบัการเช่ือมโยง
ในสมองส่วนหนา้ สมองส่วนกลางทัง้ดา้นซา้ยและขวา เรื่องของความจ า ประสบการณ์เดิม ถ้า
บคุคลมีภาพจ าของเหตกุารณท่ี์ส าคญั มีความตอ้งการใชข้อ้มลูนัน้ก็จะดงึเอาขอ้มลูออกมาใช ้โดย
แสดงพฤติกรรมออกมาไดง้่าย สอดคลอ้งกบักลไกการเกิดจิตประจกัษ์หลกัฐานท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ 
โดยการพฒันาจิตประจกัษห์ลกัฐานเป็นการท างานของกระบวนการทางปัญญารว่มกบัจิตการรูค้ิด 
เม่ือผู้เรียนสามารถจดจ าขอ้มูลการใช้หลักฐานไวใ้นความจ าระยะยาว ร่วมกับมีความตัง้ใจใช้
หลักฐานก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาด้วยตนเอง ซึ่งการสรา้งให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยการใช้
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หลักฐานเป็นประจ านอกจากการปลูกฝังด้านจิตแล้ว ต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอยู่เสมอ 
สอดคล้องกับการศึกษาของลาลล่ีและคณะ (Lally et al., 2010) ศึกษาการสรา้งนิสัยกับบุคคล 
โดยการใหท้  าพฤติกรรมนัน้ทกุวนัอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งท าการศกึษากลุ่มตวัอย่าง 96 ราย ใหก้ระท า
พฤติกรรมท่ีต้องการซ า้ ๆ เป็นเวลา 84 วัน กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถาม Self-Report-Habit-
Index (SRHI) หลงัจากแสดงพฤตกิรรมแลว้ทกุวนั กลุ่มตวัอย่าง 82 รายส่งขอ้มลูมาใหโ้ดยใชเ้วลา
แสดงพฤติกรรม 47-84 วนั เฉล่ียเป็น 70 วนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
เพิ่มขึน้โดยอตัโนมตั ิจนเป็นนิสยั 

1.3.3 องคป์ระกอบของจิตประจักษห์ลักฐาน  
จิตประจักษ์หลักฐานเป็นคุณลักษณะของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจ 

เก่ียวขอ้งกบัความคิด ความรูส้ึก อารมณข์องบคุคล โดยมีองคป์ระกอบหลายดา้นมาประกอบกัน
เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลมีจิตประจกัษ์หลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกับจิตประจักษ์หลักฐานยังไม่มีนักวิชาการสรา้งทฤษฎีจิตประจักษ์หลักฐานโดยตรง 
ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับทฤษฎีจิตและทฤษฎีหลักฐานเชิงประจักษ ์
พบวา่มีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาจิตประจกัษห์ลกัฐานดงัแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 องคป์ระกอบของจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

องคป์ระกอบของจิต องคป์ระกอบของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
นกัวิชาการ ความตัง้ใจ นกัวิชาการ การสืบเสาะหลกัฐาน การคดิอย่างมี
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จากตาราง 2 พบวา่องคป์ระกอบของจิตประจกัษห์ลกัฐานไดแ้ก่ 
1. ความตั้งใจ (Intention) ความตัง้ใจเป็นคณุลกัษณะทางจิตอยู่ภายในตวั

บคุคล ซึ่งเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าใหบ้คุคลแสดงพฤติกรรมตา่ง ๆ ออกมา ความตัง้ใจเป็นแรงจูงใจ 
และเป็นตัวก าหนดอย่างใกล้ชิดในการท่ีบุคคลจะเลือกกระท าพฤติกรรม หรือไม่เลือกกระท า
พฤติกรรมนัน้ (Ajzen, 1991, p. 181) เม่ือบคุคลมีความตัง้ใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
จะมีความสนใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่น เพียรพยายาม ไม่ย่อทอ้ตอ่อปุสรรค และแสดงพฤติกรรมเรื่องนัน้
ออกมา ความหมายของความตัง้ใจตามรูปศพัทจ์ากพจนานุกรมเวบสเตอร ์(Webster, 1968) ได้
ระบคุวามหมายไว ้3 ขอ้ดงันี ้

ก. ความตั้งใจคือ ปรากฎการณ์ท่ีแสดงออกมาเม่ือบุคคลมีความคิด 
ความรูส้ึกและจิตใจ ซึ่งเต็มไปดว้ยความมุ่งหมายอย่างแน่นอน เด่นชดั ตอ่เป้าหมายใดเป้าหมาย
หนึ่ง และเป็นความมุง่หมายท่ียดึแนน่ในจิตใจท่ียากตอ่การเปล่ียนแปลง 

ข. ความตัง้ใจคือ ทิศทางท่ีแน่วแน่ของจิตท่ีมีต่อจุดมุ่งหมาย เป็นความ
ตอ้งการอยา่งแนน่อนท่ีจะกระท าสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจงดว้ยแบบแผนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง 

ค. ความตัง้ใจท่ีมีต่อสิ่งใด ๆ ก็คือจุดมุ่งหมายสุดทา้ย หรือจุดมุ่งหมาย
สงูสดุของบคุคล 

ซึ่งทฤษฎีท่ีกล่าวถึงความตัง้ใจว่าเป็นปัจจัยหลักของการแสดงพฤติกรรมก็คือ
ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory Reasoned Action) ของไอเซ่นและฟิชไบน์ (Ajzen & 
Fishbein, 1975) กับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของไอเซ่น 
(Ajzen, 1991) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นทฤษฎีท่ีขยายผลมาจากทฤษฎีการกระท าด้วย
เหตผุล โดยทัง้สองทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกนัคือความตัง้ใจเป็นตวัแปรส าคญัในการท านายการ
แสดงพฤติกรรม เม่ือบคุคลมีความตัง้ใจมากเพียงพอก็จะมีความพยายามแสดงพฤติกรรมนัน้มาก
ขึน้ มีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจไดแ้ก่ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward behavior) 
และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) นั่นคือถ้าบุคคลมีทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรม 
พฤติกรรมนีจ้ะใหผ้ลลพัธท์างบวก และกลุม่อา้งอิงหรือกลุม่ท่ีมีอิทธิพลทางสงัคมของบคุคลนัน้เห็น
ดว้ย คาดหวงัว่าบคุคลจะกระท า ก็จะส่งผลใหเ้กิดความตัง้ใจ แสดงพฤติกรรมออกมา ในส่วนของ
ทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผนท่ีเป็นทฤษฎีขยายผลของทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล ไดเ้พิ่มตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจอีก 1 ตัวแปรคือการรับรูถ้ึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceive behavior 
control) เป็นการท่ีบุคคลรบัรูว้่าตนเองนัน้มีความสามารถในการกระท ามากนอ้ยเพียงใด ท าให้
อธิบายคณุลกัษณะของความตัง้ใจไดล้ะเอียดมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชท้ฤษฎีพฤติกรรมตาม
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แผนเป็นทฤษฎีหลกัในการอธิบายคณุลกัษณะของความตัง้ใจ ซึ่งมีโครงสรา้งความสมัพนัธข์องตวั
แปรดงัแสดงภาพประกอบ 6 
 

 

ภาพประกอบ 6 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะความตัง้ใจ ตามทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน 

ท่ีมา : Ajzen. I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior 
and human decision processes, 50(2), 179-211. 

จากภาพประกอบ 6 พบวา่ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุลกัษณะความตัง้ใจไดแ้ก่ 
1. ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward behavior) เป็นความคิดเห็น 

ความรูส้ึกท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ว่าบุคคลมีความคิดเห็น หรือ
ความรูส้ึกในทางท่ีเห็นดว้ยหรือคดัคา้นกบัสถานการณน์ัน้ ซึ่งทศัคติตอ่พฤติกรรมจะเป็นทิศทางใด
นัน้ ขึน้อยู่กับความเช่ือเก่ียวกับพฤติกรรม และการประเมินผลของพฤติกรรมนัน้ ตามทฤษฎีนีถ้า้
บคุคลเช่ือว่าการแสดงพฤติกรรมจะน าไปสู่ผลลพัธท์างบวก (Positive outcome) เช่นท าใหเ้กิดผล
ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เกิดคุณค่า มีความส าคัญ บุคคลก็จะมีทัศนคติในทางท่ีดี เห็นด้วยต่อ
พฤติกรรมนัน้ ในทางตรงกนัขา้มถา้บคุคลเช่ือว่าการแสดงพฤติกรรมนัน้จะน าไปสู่ผลลพัธท์างลบ 
(Negative outcome) เช่นส่งผลเสียตอ่ตนเองและผูอ่ื้น ลดคณุคา่ หรือท าใหไ้ม่น่าเช่ือถือ บุคคลก็
จะมีทศันคตใินทางท่ีไมดี่ ไมเ่ห็นดว้ย หรือตอ่ตา้นพฤตกิรรมนัน้ 

2. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective norm) เป็นการรบัรูข้องบุคคลต่อ
ผูอ่ื้น หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น บุคคลในครอบครวั เพ่ือน เพ่ือนรว่มงาน ครู อาจารย ์
หรือบคุคลในสงัคม ซึ่งมีความส าคญัท าใหบ้คุคลคลอ้ยตามท่ีจะแสดงพฤตกิรรมหรือไม่ การคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งอิงขึน้อยู่กบัความเช่ือเก่ียวกบักฎเกณฑข์องกลุ่มอา้งอิง และแรงจงูใจท่ีจะคลอ้ยตาม
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กลุ่มอ้างอิง นั่นคือการรับรูข้องบุคคลต่อความคิดเห็น หรือความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงว่า
ตอ้งการใหบ้คุคลนัน้แสดงพฤติกรรม เช่นกลุ่มอา้งอิงมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมนีเ้ป็นกฎเกณฑท่ี์
ควรปฏิบัติ ปฏิบตัิแลว้จะท าใหสุ้ขภาพดี บุคคลก็จะมีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมนัน้ ถ้ากลุ่ม
อา้งอิงคิดวา่พฤติกรรมนีเ้ป็นสิ่งท่ีไมดี่ ไม่ควกระท า จะส่งผลเสียตอ่บคุคลและสงัคม ไม่ตอ้งการให้
บคุคลแสดงพฤตกิรรม บคุคลก็มีแนวโนม้ท่ีจะไมแ่สดงพฤตกิรรมนัน้ออกมา 

3. การรบัรูถ้ึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceive behavior control) เป็นการ
รบัรูข้องบุคคลตอ่ความสามารถท่ีตนเองจะแสดงพฤติกรรม และสามารถควบคมุพฤติกรรมนัน้ให้
กระท าไดส้  าเร็จหรือไม่ ซึ่งมีส่วนคล้ายกับทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self-Efficacy Theory) 
ของอลัเบิรต์ แบนดรูา (Ajzen, 1991, p. 184). จะขึน้อยู่กับความเช่ือเก่ียวกับความสามารถของ
ตนเอง และปัจจยัควบคมุ เป็นความเช่ือว่าตนเองสามารถใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์ได ้
และมีปัจจยัตา่ง ๆ เพียงพอหรือไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุน หรือขดัขวางต่อการแสดงพฤติกรรมนัน้ 
ๆ เช่นเม่ือบุคคลมีทรพัยากร เช่นมีข้อมูล ข่าวสาร มีประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้นให้ดูเป็น
แบบอย่าง หรือโอกาสในการแสดงพฤติกรรม หากบุคคลเช่ือว่ามีทรพัยากรหรือโอกาสมาก และมี
อปุสรรคนอ้ย บคุคลก็จะสามารถแสดงและควบคมุพฤตกิรรมนัน้ได ้

จากการอธิบายองคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนพบว่า
มีความสอดคล้องกับความตัง้ใจตามทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้นหรือ Folk psychology เน่ืองจาก
องคป์ระกอบของความตัง้ใจตามทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้นไดแ้ก่ความเช่ือและความตอ้งการ มีความ
เก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีมีอิทธิพล ส่งผลให้เกิดความตั้งใจของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนได้แก่ 
ทศันคติตอ่พฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรบัรูถ้ึงการควบคมุพฤติกรรม กลา่วคือตวั
แปรทั้ง 3 ตัวแปรนีมี้ความเช่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดความตั้งใจขึน้ในทุกตัวแปร จึงกล่าวได้ว่า
องคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจนัน้ เม่ือผสมผสานทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้นหรือ Folk psychology กบั
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน จะมีองคป์ระกอบย่อยคือความเช่ือและความตอ้งการ โดยความเช่ือมี
ตวัแปรย่อยไดแ้ก่ ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรบัรูถ้ึงการควบคุม
พฤติกรรม ซึ่งในแต่ละตวัแปรมีความเช่ือเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดความตัง้ใจ และแสดงพฤติกรรม
ตามท่ีตัง้ใจไว ้ดงัเช่นอินทิรา ไชยณรงค ์(2561) ท าการศกึษาโดยใชท้ฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เพ่ือ
ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความตัง้ใจในการออกก าลงักายดว้ยการเดิน กับเจตคติต่อการออก
ก าลงักายดว้ยการเดินโดยมีความคิดเห็นดว้ยกับการออกก าลงักายดว้ยการเดิน เน่ืองจากรบัรูถ้ึง
ความส าคญั ประโยชนช์่วยเสริมสรา้งความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นของกลา้มเนือ้ กระตุน้
การท างานของระบบประสาท และลดการกลับเป็นซ า้ได้ อีกทั้งยังมีความปลอดภัย ไม่หนัก
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จนเกินไปสามารถท าไดทุ้กวนั การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงนั่นคือบุคคลในครอบครัว บุคลากรทาง
การแพทยส์นับสนุน เห็นดว้ยกับการออกก าลังกาย และการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมหมายถึงผูป่้วยรบัรูว้่าตนเองมีความสามารถเพียงพอตอ่การออกก าลงักายดว้ยการเดิน 
พบว่ามีความสมัพันธท์างบวกกับความตัง้ใจออกก าลงักายดว้ยการเดินในผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมอง ผูป่้วยออกก าลงักายดว้ยการเดินมากขึน้ ผูว้ิจยัจึงน าองคป์ระกอบเหล่านีม้าใชใ้นงานวิจยั
ดงันี ้ 

องคป์ระกอบด้านความตั้งใจหมายถึงความสนใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่น มีความ
พยายาม อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพ่ือท่ีจะด าเนินการแสดงพฤติกรรมการใช้กระบวนการ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ใหส้  าเร็จ โดยมีความเช่ือว่ากระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์จะช่วยให้
ตนเองสามารถตดัสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ และช่วยใหผู้ป่้วย
ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิท ธิภาพ  และมีความต้องการอยากใช้หลักฐาน โดยมี
องคป์ระกอบยอ่ยคือ 

ทศันคตติอ่พฤตกิรรม หมายถึงบคุคลมีความคิดเห็น ความรูส้ึกทางบวก เห็นดว้ย
กับกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเป็นสิ่งส าคัญ ให้ประโยชน์ต่อตัวบุคคลโดยช่วย
พัฒนาการคิดช่างสงสัย ใฝ่รู ้พิจารณา ไตร่ตรองดว้ยเหตุผล สามารถตัดสินใจเช่ือ หรือไม่เช่ือ
ขอ้มูล และปฏิบัติกิจกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งจากการมีหลักฐานอา้งอิง สรา้งคุณค่า เป็นบุคคลท่ี
น่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรบัของผูอ่ื้น ช่วยพฒันาระบบการดแูลรกัษาพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ขึน้ รวมทัง้เป็นการพฒันาวิชาชีพพยาบาล ผูป่้วย และสหสาขาวิชาชีพเห็นความส าคญัของวิชาชีพ
พยาบาล และแสดงให้เห็นถึงบทบาทอิสระ เพิ่มความเป็นเอกสิทธ์ิในการใช้องคค์วามรูข้อง
พยาบาลแบบเชิงรุก 

การคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง หมายถึงบคุคลรบัรูว้า่กลุม่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งเช่น เพ่ือน 
อาจารย ์ผู้ป่วย กลุ่มวิชาชีพทางสาขาสุขภาพ ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ใชห้ลักฐานเชิง
ประจกัษ ์

การรบัรูถ้ึงการควบคมุพฤติกรรม หมายถึงบคุคลรบัรูว้่าตนเองมีความสามารถใน
การแสดงพฤติกรรมของกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง มีทรพัยากรเพียงพอ
เช่นการเขา้ถึงฐานขอ้มูลของห้องสมุดในมหาวิทยาลัย ขอ้มูลในเว็บไซตต์่าง ๆ ระบบความเร็ว
อินเตอรเ์น็ต และมีโอกาสในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
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1) การสืบเสาะหลักฐาน (Inquiry evidence)  
การสืบเสาะหลกัฐานเป็นองคป์ระกอบส าคญัของบุคคลท่ีมีจิตประจกัษ์

หลกัฐานเชน่กนั และควรปลกูฝังใหมี้ตดิตวับคุคลตัง้แตแ่รกเริ่ม เน่ืองจากการไดม้าซึ่งหลกัฐานตา่ง 
ๆ ตอ้งใชก้ารช่างสงัเกต สืบเสาะ สืบคน้ คน้หาขอ้มูลท่ีอยู่บริเวณโดยรอบ และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ 
เช่นข้อมูลในเว็บไซต ์เอกสารทางวิชาการ เพ่ือให้ไดห้ลักฐานมาพิจารณาความถูกต้องต่อไป 
สอดคล้องกับเมลนิคและคณะ (Melnyk et al., 2014, p. 6) ได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีขั้นตอน 0 (Zero) เป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบ คือการปลูกฝังจิต
วิญญาณของการสืบเสาะ ใฝ่รูร้่วมกับวัฒนธรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ถือว่าเป็นขัน้ตอน
ส าคญั ตอ้งสรา้งใหเ้กิดขึน้ก่อนเพ่ือใหบ้คุคลมีคณุลกัษณะชา่งสงสยั ใฝ่รู ้และตอ้งการคน้หาวิธีการ
มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับโคชเครน-สมิทและคณะ (Cochran-Smith & 
Team, 2009, p. 458) กล่าวว่าการเป็นคนช่างสงสยั หมั่นตัง้ค  าถามและการวิพากษว์ิจารณข์อ้มลู
จะช่วยสรา้งวัฒนธรรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งตอ้งควบคู่กับการสรา้งวัฒนธรรมการ
สืบเสาะ ใฝ่รู ้รวมทัง้ริชารด์ รีเกลแมน (Riegelman, 2012, p. 54,56) อธิบายไวว้่าการแก้ปัญหา
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มีความส าคัญเพิ่มมากขึน้ส าหรับนักศึกษาในสาขาทางด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ เช่นเดียวกบัสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ โดยมีทกัษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์และ
การคดิเชิงเหตผุลเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียนองคป์ระกอบการสืบเสาะหลกัฐานเป็นคณุลกัษณะ
ท่ีส าคญัของนกัวิทยาศาสตรเ์ช่นกนั ท าใหบุ้คคลเกิดความอยากรูอ้ยากเห็น ช่างสงัเกต สงสยั ตัง้
ค  าถาม และพยายามคน้หาค าตอบซึ่งก็คือการคน้หาขอ้มูล หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือมาตอบขอ้สงสยั
ดงักล่าว จึงเป็นการพัฒนาความสามารถในการคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง สามารถรวบรวม
ขอ้มูลและจัดระเบียบขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสม ช่วยใหแ้ก้ปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
(Suchman, 1962) วแูละไฮซ ์(Wu & Hsieh, 2006, p. 1290) อธิบายความหมายของการสืบเสาะ
ไวคื้อ เป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้ขับเคล่ือนดว้ยการตัง้ค  าถาม และท าการคน้หาค าตอบ ออกแบบ
การส ารวจขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูล การวิเคราะหข์อ้มูลท่ีสืบคน้ การสรุปผล และการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ส่ือสารอธิบายผลท่ีไดร้บั ซึ่งมีคณุลกัษณะส าคญั 5 ประการดงันี ้(กมลวรรณ กันยา
ประสิทธ์ิ, 2558, น. 2-3; National Research Council, 2000) 

1. การตัง้ค  าถาม การตัง้ค  าถามเกิดจากการสงัเกต ปัญหา หรือมีขอ้
สงสัยต่าง ๆ ขึน้ในแต่ละสถานการณ์เช่นอะไร ท าไม เม่ือไหร่ อย่างไร เม่ือมีค าถามเกิดขึน้ก็จะ
น าไปสูก่ารส ารวจ คน้หาขอ้มลู เพ่ือหาค าตอบ การตัง้ค  าถามจงึเป็นหวัใจของการสืบเสาะ 
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2. การใหค้วามส าคญักับหลักฐานหรือประจักษ์พยาน ในการตอบ
ค าถามหรือสรา้งค าอธิบาย จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์หรือพยานอา้งอิง จงึตอ้ง
มีการรวบรวมขอ้มลูท่ีครบถว้น และมีความน่าเช่ือถือ ไม่วา่จะเป็นขอ้มลูจากการสงัเกต การส ารวจ 
หรือจากการสืบคน้ 

3. การสรา้งค าอธิบายจากขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี ค  าอธิบายจะตอ้ง
สอดคล้องกับข้อมูลหรือหลักฐานท่ีมี โดยผ่านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง วิธีการท่ี
เหมาะสม มีความซ่ือสตัยแ์ละเก่ียวขอ้งกบัค าถามหรือปัญหาท่ีตัง้ไว ้

4. การเช่ือมโยงค าอธิบายไปสู่องค์ความรูท่ี้มีอยู่ ค  าอธิบายหรือ
ค าตอบของค าถาม เม่ือน ามาสงัเคราะหห์รือรวมกนัอย่างมีเหตผุลจนเป็นค าอธิบายของตนเอง ถา้
ค าอธิบายนัน้ยงัมีขอ้สงสยัอยู่ บุคคลควรสืบคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม แลว้รวบรวมเป็นค าอธิบายของ
ตนเอง เพ่ือพิจารณาความสอดคลอ้งหรือความแตกต่างจากองคค์วามรูท่ี้มีอยู่ เช่นหลักการ กฎ 
ทฤษฎี หรือวิธีการ 

5. การส่ือสารค าอธิบายหรือค าตอบกับผูอ่ื้นอย่างมีเหตุผล เป็นการ
ใหบุ้คคลไดส่ื้อสารกับสิ่งท่ีตนเองคน้พบกับบุคคลอ่ืน เปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนไดว้ิพากษ์วิจารณ ์
หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูก้ัน ช่วยให้เกิดการเรียนรู ้ฝึกการให้และรับ
ขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น เติมเต็มความรูท่ี้ยงัไม่สมบรูณใ์หดี้ยิ่งขึน้ และท าใหบ้คุคลเปิดใจท่ีจะรบัฟัง
ความคดิเห็นจากผูอ่ื้นดว้ย 

จะเห็นว่าคณุลกัษณะส าคญัของการสืบเสาะจะตอ้งมีการตัง้ค  าถาม และ
ค้นหาข้อมูลหรือหลักฐานมาเป็นค าตอบ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกับองค์ประกอบของจิต
ประจกัษ์หลกัฐาน ดงันัน้บุคคลจะมีจิตประจกัษ์หลกัฐานไดน้ัน้จะตอ้งมีการสืบเสาะหาหลกัฐาน
เป็นองคป์ระกอบดว้ย สอดคล้องกับการศึกษาของเคฟเฟอร ์(Keiffer, 2018) ท าการศึกษาการ
จดัการเรียนรูร้ายวิชาการวิจยัส าหรบันักศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรี ใหมี้ความสามารถใช้
กระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปปฏิบตัิการพยาบาลกบัผูป่้วย 
เพ่ือใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลรกัษาท่ีดีขึน้ จากการศึกษาพบว่าการปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีการสืบเสาะ 
คน้หาหลกัฐานโดยการบูรณาการกับการใชเ้ทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีทนัสมยั
จะช่วยให้การจัดการเรียนรูมี้คุณภาพมากขึน้ และให้ข้อเสนอแนะว่าควรสรา้งให้ผู้เรียนมีจิต
วิญญาณของการสืบเสาะในตนเอง โดยการสืบเสาะภาษาองักฤษใชค้  าว่า Inquiry เม่ือน ามาใช้
เป็นภาษาไทยมีค าท่ีใช้แทนกันอยู่หลายค าแต่ให้ความหมายใกล้เคียงกัน เช่นความสนใจใฝ่รู ้
อยากรูอ้ยากเห็น ส าหรบังานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัใชค้  าว่า การสืบเสาะหลักฐาน ซึ่งนกัวิชาการหลาย
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ทา่นไดใ้หค้วามหมายไวต้วัอย่างเช่น ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544, น. 114) ใหค้วามหมายของ
การกระตือรือรน้ ใฝ่รูว้่ามีความกระตือรือรน้ อยากรูอ้ยากเห็น ใฝ่รู ้อยากท าในสิ่งแปลกใหม่ ไม่
ชอบหยดุนิ่งอยูก่บัท่ี ตอ้งการแสวงหาความจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิ่งตา่ง ๆ มกัจะมีค าถามเกิดขึน้ในใจ
เม่ือพบเห็นเหตกุารณ ์หรืออยู่ในสถานการณ ์เป็นคนช่างสงสยั และพรอ้มท่ีจะคิดคน้หาค าตอบใน
สิ่งท่ีสงสัย เป็นคนกล้าเส่ียง กลา้ทดลอง บนพืน้ฐานของความมีเหตุผล ศศิธร จนัทมฤก (2554) 
และสุรตัิยา ค าศรี (2558) ศกึษาการพฒันาจิตวิทยาศาสตรพ์บว่ามีคณุลกัษณะการสืบเสาะ หรือ
ความสนใจใฝ่รูเ้ป็นองคป์ระกอบเช่นเดียวกัน ให้ความหมายไวคื้อ เป็นลักษณะของบุคคลท่ีมี
ความรูส้ึกชอบ เอาใจใส่ ความพอใจอยากรูอ้ยากเห็น อยากแสวงหา สงัเกต ช่างสงสยั ช่างถาม
และมีการตัง้ค  าถามเพ่ือตอ้งการค าตอบท่ีชดัเจนในสิ่งท่ีตนสนใจ มีความกระตือรือรน้ การส ารวจ 
แสวงหาขอ้มูลในสิ่งท่ีสนใจดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และมีความสนใจในการลองท าหรือ ทดลอง
สิ่งตา่ง ๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 

ดังนั้นองค์ประกอบด้านการสืบเสาะหลักฐานส าหรับงานวิจัยนี ้จึง
หมายถึงความกระตือรือรน้ อยากรูอ้ยากเห็น ช่างสงสยั ซักถาม ตัง้ค  าถามจากเหตุการณต์่าง ๆ  
เพ่ือคน้หาขอ้มูล หลกัฐานเชิงประจกัษ์ โดยการสงัเกต ซกัประวตัิ สืบคน้จากแหล่งท่ีมาไดห้ลาย
แหล่งทั้งจากเอกสาร ต าราวิชาการ และในเทคโนโลยีส่ือดิจิตอล เช่น เวปไซด ์ฐานข้อมูลทาง
วิชาการท่ีน่าเช่ือถือ น ามาตอบค าถามในประเด็นท่ีสงสยั พรอ้มท่ีจะคิดคน้หาค าตอบในสิ่งท่ีสงสยั
อยูเ่สมอ  

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบย่อยของการสืบเสาะหลักฐาน ผูว้ิจยัท าการ
สังเคราะหจ์ากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสืบเสาะและคุณลักษณะการใฝ่รูไ้ดแ้ก่ 
National Research Council  (2000) และกมลวรรณ กันยาประสิทธ์ิ (2558) อธิบายคณุลกัษณะ
และความสามารถการสืบเสาะ นิภา วงศส์ุรภินันท ์(2548) ท าการวิจยัศึกษาคณุลักษณะใฝ่รูใ้ฝ่
เรียนโดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัและบรูบาเซอรแ์ละคณะ (Brubacher et al., 1994)
อธิบายถึงคณุลกัษณะการสืบเสาะดงัแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบย่อยการสืบเสาะหลกัฐาน 

แนวคิดท่ีน ามาสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบยอ่ยการสืบเสาะหลกัฐาน องคป์ระกอบย่อยการ
สืบเสาะหลกัฐาน (National Research 

Council, 2000; 

กมลวรรณ กนัยา
ประสิทธ์ิ, 2558) 

นิภา วงศส์รุภินนัท ์
(2548) 

บรูบาเชอรแ์ละคณะ 
(Brubacher et al.,  

1994) 

คณุลกัษณะการ
สืบเสาะ 

- ชา่งสงสยั สงัเกต 

คณุลกัษณะการ
สืบเสาะ 

- อยากรูอ้ยากเห็น  

คณุลกัษณะการ
สืบเสาะ 

- มีความอยากรูอ้ยาก
เห็น 

คณุลกัษณะการ
สืบเสาะ 

- มีความอยากรูอ้ยาก
เห็น 

- แสวงหาความรู ้
หลกัฐานดว้ยตนเอง 

- กลา้คิดกลา้ท า 

- มีเหตผุล 

 

- แสวงหาหลกัฐาน
หรือประจกัษพ์ยาน 

- ศกึษาความรูด้ว้ย
ตนเอง 

   

- ชอบศกึษาหาความรู ้

 

 - กลา้คดิรเิริ่ม  - ชอบความทา้ทาย 
- มีเหตผุล - มีเหตผุล - มีเหตผุล 

  - มีแรงจงูใจ 

 - เห็นคณุคา่  
 - ตัง้ใจอยา่งมีสต ิ  

 - เพียรพยายาม  
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ตาราง 3 (ตอ่) 

แนวคิดท่ีน ามาสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบยอ่ยการสืบเสาะหลกัฐาน องคป์ระกอบย่อยการ
สืบเสาะหลกัฐาน (National Research 

Council, 2000; 

กมลวรรณ กนัยา
ประสิทธ์ิ, 2558) 

นิภา วงศส์รุภินนัท ์
(2548) 

บรูบาเชอรแ์ละคณะ 
(Brubacher et al.,  

1994) 

ทกัษะการสืบเสาะ
หลกัฐาน 

- การตัง้ค  าถาม ระบุ
ปัญหา 

  ทกัษะการสืบเสาะ
หลกัฐาน 

 

- การตัง้ค  าถาม ระบุ
ปัญหา 

 

- การสืบคน้ขอ้มลู 
หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ 

- การรวบรวมขอ้มลู 

 
 

- การสรุปอา้งอิงจาก
หลกัฐาน 

 

- การส่ือสารค าอธิบาย
หรือค าตอบ 

- การสืบคน้ขอ้มลู 
หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ 

  

- การรวบรวมขอ้มลู 
เพ่ือสรา้งค าอธิบาย
จากขอ้มลูหรือ
หลกัฐานท่ีมี 

  

- การเช่ือมโยง
ค าอธิบายจาก
หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ
ไปสูอ่งคค์วามรูใ้หม่ 

  

- การส่ือสาร
ค าอธิบายหรือค าตอบ
กบัผูอ่ื้นอย่างมีเหตผุล 

  

  

จากตาราง 3 สรุปองคป์ระกอบย่อยของการสืบเสาะหลักฐานแบ่งเป็น
ดา้นคณุลกัษณะการสืบเสาะหลกัฐาน และทกัษะการสืบเสาะหลกัฐานอธิบายไดด้งันี ้
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ด้านคุณลักษณะการสืบเสาะหลักฐาน  
1. มีความอยากรูอ้ยากเห็น หมายถึงเป็นคนช่างสงสยั สงัเกตเหตกุารณ์

รอบตวั ช่างซักถาม กระตือรือรน้ อยากรู ้อยากคน้ควา้ตลอดเวลา มีความตอ้งการท่ีจะรูใ้นเรื่อง
รอบตวัและเหตกุารณท่ี์ตนเองสนใจ  

2. แสวงหาความรู ้หลกัฐานดว้ยตนเอง หมายถึงมีความสนใจแสวงหา
ความรู ้หลักฐานด้วยตนเอง ต้องการค้นคว้าแสวงหาความจริง ค้นหาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และมีจดุมุง่หมายในการตดิตามคน้หาความจรงิ 

3. กลา้คิดกลา้ท า หมายถึงมีความเป็นตวัของตวัเอง กลา้คิดและลงมือ
ปฏิบัติ กลา้ตัดสินใจ มีความมั่นใจในเหตุผลของตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นและน าความรู้ 
หลกัฐานใหม ่ๆ มาใชส้นบัสนนุการตดัสินใจ 

4. มีเหตุผล หมายถึงการเห็นความส าคญัของการใชเ้หตผุลเพ่ืออธิบาย 
สรุปขอ้มลูท่ีคน้พบแสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตผุล และรบัฟังความคิดเห็นท่ีมีเหตผุลของผูอ่ื้น ไม่
เช่ือเรื่องท่ีขาดประจักษ์หลักฐานท่ีน่าเช่ือถือ ยอมรบัในค าอธิบายเม่ือมีหลักฐานหรือขอ้มูลมา
สนบัสนนุอยา่งเพียงพอ  

ด้านทักษะการสืบเสาะหลักฐาน 
1. การตัง้ค  าถาม ระบุปัญหา หมายถึงการตัง้ค  าถามหรือระบุปัญหาใน

เหตกุารณท่ี์ตนเองเกิดความสงสยัใครรู่ ้ตอ้งการคน้หาค าตอบ 
2. การสืบคน้ขอ้มลู หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ หมายถึงการคน้หาขอ้มลูต่าง ๆ 

หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้จากการส ารวจ และสืบคน้แหลง่ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือ 
3. การรวบรวมข้อมูล หมายถึงการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น

อยา่งเพียงพอ เพ่ือสรา้งขอ้สรุปหรือค าอธิบายจากขอ้มลูและหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือ 
4. การสรุปอ้างอิงจากหลักฐาน หมายถึงการเช่ือมโยงค าอธิบายจาก

หลักฐาน ข้อคน้พบ หรือสิ่งท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและมีหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือ
อา้งอิง ท าใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หมห่รือขอ้สรุปท่ีถกูตอ้ง 

5. การส่ือสารค าอธิบายหรือค าตอบ หมายถึงการใชว้ิธีการส่ือสาร แสดง
ความคิดเห็นหรืออธิบายตามหลักเหตุผล จากหลักฐานท่ีไดจ้ากการสืบคน้ มีการส่ือสารด้วย
ท่าทางเป็นมิตร เป็นทัง้ผูพู้ดและผูร้บัฟังท่ีดี เปิดโอกาสใหบ้คุคลอ่ืนไดว้ิพากษ์วิจารณ ์หรือโตแ้ยง้
อยา่งมีเหตผุล เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูก้นั เตมิเต็มขอ้มลู ความรูท่ี้ยงัไม่สมบรูณใ์หดี้ยิ่งขึน้ และท าให้
บคุคลเปิดใจท่ีจะรบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น 
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ส าหรบัองคป์ระกอบย่อยดา้นการเห็นคุณค่า เพียรพยายาม และการ
ตัง้ใจอย่างมีสติเป็นคณุลักษณะท่ีมีอยู่ในองคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจ จึงไม่ไดแ้ยกออกมาเป็น
องคป์ระกอบยอ่ยอีกเพ่ือไมใ่หเ้กิดการซ า้ซอ้นกนั 

2) การคิดอย่ างมี วิ จารณญ าณ  (Critical thinking) การคิดอย่ าง มี
วิจารณญาณเป็นคุณลักษณะหนึ่งท่ีมีความจ าเป็น และส าคัญส าหรบับุคคลท่ีมีจิตประจักษ์
หลกัฐาน วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีตอ้งใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ตลอดเวลา ทัง้จาก
อาการเจ็บป่วยของผูป่้วยแต่ละราย ขอ้มูลการดแูลรกัษาพยาบาลท่ีตอ้งถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
รวมทัง้สืบคน้ความรูแ้ละหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ทนัสมยัมีความนา่เช่ือถือมาประยกุตใ์ชว้างแผนให้
การพยาบาล หรือการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันนั้นตอ้งอาศัยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ เป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์น ามาใชอ้้างอิง โปรเฟทโต-แมคเกรซ ์(Profetto-McGrath, 2005, p. 364) 
อธิบายว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะจ าเป็นของพยาบาลในการปฏิบตัิการพยาบาล
ตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีไดร้บัการพิจารณา ตรวจสอบขอ้มูลว่ามีความ
ถูกตอ้ง สามารถน าไปใชไ้ดใ้นปัจจุบนั จะเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีช่วยพัฒนาการดแูลรกัษาพยาบาล
ผูป่้วยใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ และตอ้งปลกูฝังการคิดอย่างมีวิจารณญาณตัง้แตย่งัเป็นนกัศกึษา
พยาบาลระดบัปรญิญาตรี ใหต้ดิตวัเป็นลกัษณะนิสยัเพ่ือจบไปเป็นพยาบาลท่ีมีคณุภาพ  

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือการคิดเชิงวิพากษ์มีรากฐานมาจาก
แนวคดิและการสอนของโสเครติส (Socrates) เป็นการสอนใหรู้จ้กัการตัง้ค  าถามส าหรบัปัญหา สิ่ง
ท่ียงัสบัสน สิ่งท่ีมีหลกัฐานไมเ่พียงพอ สอนใหรู้ว้า่ไมส่ามารถไวว้างใจในสิ่งท่ีมีผูรู้ม้าก่อนบอกกลา่ว
ไดท้ัง้หมด หรือค าพดูของผูท่ี้มีอ านาจสงูกว่าไดเ้สมอไป จนกวา่จะมีการตัง้ค  าถามอยา่งลึกซึง้ และ
การคิดอย่างมีเหตผุลก่อนจะเช่ือถือสิ่งนัน้ ค  าว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือ critical thinking 
มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกโบราณสองค าคือ kriticos หมายถึงการพิจารณาไตรต่รองและชาญ
ฉลาด กับค าว่า criterion หมายถึงมาตรฐาน ดงันัน้เม่ือมารวมกันจึงหมายถึงการพิจารณาอย่าง
ไตร่ตรองและชาญฉลาด บนฐานของมาตรฐาน (ไพฑูรย ์สินลารตัน ์และคณะ , 2558, น. 72) มี
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หน้ิยามไวซ้ึ่งใกลเ้คียงกับความหมายของรากศพัทท์ัง้สองค าเช่น สไคร
เวนและพอล (Scriven & Pual, 1996) ให้นิยามว่าเป็นกระบวนการฝึกฝนทางปัญญาอย่าง
กระตือรือรน้และมีทกัษะในการสรา้งกรอบแนวคิด การน าไปประยกุต ์การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์
และ/หรือการประเมินขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมมาหรือสรา้งขึน้จากการสงัเกต ประสบการณ ์การสะทอ้น
ความคดิ การคดิอยา่งมีเหตผุล หรือจากการส่ือสาร และน ามาเป็นตวัชีน้  าความเช่ือและการกระท า 
สอดคลอ้งกบัไพฑรูย ์สินลารตัน ์และคณะ (2558, น. 74) ใหน้ิยามว่าเป็นกระบวนการทางปัญญา
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เช่นกันในการไตร่ตรองปัญหา ข้อกล่าวอ้าง หรือสมมติฐาน อย่างมีตรรกะและมีเหตุผล โดย
ท าการค้นคว้าข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุน หรือท าการตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง 
น่าเช่ือถือของขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีสนับสนุนอย่างไม่มีอคติก่อนลงขอ้สรุป หรือเช่ือความคิดเห็น 
ขอ้สมมติ หรือความรูท่ี้ไดร้บันั้น ส าหรบังานวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยให้ความหมายของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ดังนี ้หมายถึงความสามารถในการคิด พิจารณาจ าแนก แยกแยะข้อมูลและ
หลักฐานต่าง ๆ ตีความ สรุปความ และประเมินผลได้อย่างถูกตอ้ง โดยไม่มีความล าเอียงจาก
ตนเอง และบุคคลอ่ืน ไม่ยอมรับหรือเลือก ตัดสินใจทันทีโดยท่ียังไม่มีการพิสูจน์ ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง ใครค่รวญ ไตรต่รอง พินิจพิเคราะหข์อ้มูล หลกัฐานเชิงประจกัษ์อย่างรอบดา้น และ
ตามกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ เพ่ือพิสจูนว์่าข้อมลูเหล่านัน้ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และเป็น
จริงอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งในดา้นคณุลกัษณะและทกัษะของบุคคลท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนัน้ 
นกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญในศาสตรนี์ไ้ดท้  าการศึกษาโดยก าหนดเป้าหมายและคณุลกัษณะไว้
ดงันี ้

 ชุมชนนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ (The Critical Thinking Community, 
2012) ตัง้เปา้หมายในการพฒันาบคุคลใหมี้พืน้ฐานท่ีส าคญัตอ่การคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งันี ้

1. สามารถยกประเด็นปัญหาและค าถามท่ีส าคัญอย่างชัดเจน 
ถกูตอ้ง 

2. สามารถรวบรวมและประเมินขอ้มลู สารสนเทศ โดยการพิจารณา
ไตรต่รองอยา่งมีเหตผุล ท าการทดสอบแนวคดิ กฎเกณฑ ์หรือมาตรฐานตา่ง ๆ ก่อนลงขอ้สรุป 

3. เป็นผู้มีใจกวา้ง รบัฟังความคิดเห็น หรือทางเลือกท่ีหลากหลาย 
รบัรูแ้ละประเมินสมมตฐิาน การน าไปใช ้และผลลพัธท่ี์ตามมาไดอ้ยา่งดี 

4. สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผูอ่ื้นเพ่ือร่วมกันประเมิน
ปัญหาท่ีซบัซอ้น และรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 

 เอนนิส (Ennis, 1985 อ้างอิงจากทิศนา แขมมณีและคณะ , 2544, น. 
54-56) ไดก้ล่าวถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวว้่า เป็นการคิดพิจารณา ไตรต่รองอย่างมีเหตผุล 
ท่ีมุ่งเพ่ือการตัดสินใจ วิเคราะห์ว่าสิ่งใดควรเช่ือ สิ่งใดควรกระท า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ประกอบดว้ย 

1. ลกัษณะของผูท่ี้มีการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
2. ทกัษะความสามารถการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
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1. ลักษณะของผู้ทีม่ีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.1 เป็นผูมี้ใจกวา้ง คือยอมรบัฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่

ยดึมั่นถือมั่นความคดิของตนเองเป็นหลกั และตดัสินใจดว้ยขอ้มลูประกอบเพียงพอ 
1.2 มีความไวตอ่ความรูส้กึของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น 
1.3 เปล่ียนความคิดเห็นของตนเองได้ ถ้ามีหลักฐานอ่ืนท่ีมีเหตุผล

มากกวา่ 
1.4 กระตือรือรน้ในการคน้หาขอ้มลูและความรู ้
1.5 เป็นผูมี้เหตผุล 

2. ทักษะความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 12 
ทักษะดังนี ้

2.1 สามารถก าหนดหรือระบปุระเดน็ค าถามหรือปัญหา 
2.1.1 ระบปัุญหาส าคญัไดช้ดัเจน 
2.1.2 ระบเุกณฑเ์พ่ือตดัสินค าตอบท่ีเป็นไปได ้

2.2 สามารถคดิวิเคราะหข์อ้โตแ้ยง้ 
2.2.1 ระบขุอ้มลูท่ีมีเหตผุลหรือนา่เช่ือถือได ้
2.2.2 ระบขุอ้มลูท่ีไมมี่เหตผุลหรือไมน่า่เช่ือถือได ้
2.2.3 ระบุความเหมือนและความแตกต่างของความคิดเห็นหรือ

ขอ้มลูท่ีมีอยูไ่ด ้
2.2.4 สรุปไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกัเหตผุล และขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือ 

2.3 สามารถตั้งค  าถามดว้ยค าถามท่ีท้าทายและตอบค าถามได้อย่าง
ชดัเจน เช่นประเด็นส าคญัคือเรื่องอะไร ขอ้ความท่ีก าหนดนีห้มายถึงอะไร ความคดิเห็นของท่านใน
เรื่องนีคื้ออะไร 

2.4 สามารถพิจารณาความนา่เช่ือถือของแหลง่ขอ้มลู 
2.4.1 เป็นขอ้มลูจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีนา่เช่ือถือ 
2.4.2 เป็นขอ้มลูท่ีไมมี่ขอ้โตแ้ยง้ 
2.4.3 เป็นขอ้มลูท่ีไดร้บัการยอมรบั 
2.4.4 เป็นขอ้มลูท่ีสามารถใหเ้หตผุลวา่เช่ือถือได ้

2.5 สามารถสังเกตและตัดสินผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตดว้ยตนเอง 
โดยใชเ้กณฑต์อ่ไปนี ้
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2.5.1 เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกตดว้ยตนเอง โดยใชป้ระสาทสมัผสั 
ทัง้ 5  

2.5.2 การบนัทึกขอ้มูลเป็นผลจากการสังเกตดว้ยตนเอง และมีการ
บนัทกึทนัที ไมป่ลอ่ยทิง้ไวน้านแลว้มาบนัทกึภายหลงั 

2.6 สามารถคิดแบบนิรนัยและตัดสินผลการคิดได้ คือสามารถน า
หลกัการใหญ่ไปแตกเป็นหลกัยอ่ย ๆ ได ้หรือน าหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณต์า่ง ๆ ได ้

2.7 สามารถคิดแบบอปุนยัและตดัสินผลการคิดได ้คือการสรุปอา้งอิงไป
ยงักลุ่มประชากรนัน้ กลุ่มตวัอย่างตอ้งเป็นตวัแทนของประชากรและก่อนท่ีจะสรุปผลการคิดแบบ
อุปนัย ตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างถูกตอ้งตามแผนท่ีก าหนด และมีขอ้มูลเพียงพอต่อการ
สรุปแบบอปุนยั 

2.8 สามารถตดัสินคณุคา่ได ้ 
2.8.1 สามารถพิจารณาทางเลือก โดยมีขอ้มลูพืน้ฐานเพียงพอ 
2.8.2 สามารถชั่งน า้หนกัระหว่างดีและไม่ดี หรือผลดีและผลเสียก่อน

ตดัสินใจ 
2.9 สามารถใหค้วามหมายค าตา่ง ๆ และตดัสินความหมาย 

2.9.1 สามารถบอกค าเหมือน ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั 
2.9.2 สามารถจ าแนก จดักลุม่ได ้
2.9.3 สามารถใหค้  านิยามเชิงปฏิบตัไิด ้
2.9.4 ยกตวัอยา่งท่ีใชแ่ละไมใ่ชไ่ด ้

2.10 สามารถระบขุอ้สนันิษฐานได ้
2.11 สามารถตดัสินใจเพ่ือน าไปปฏิบตัไิด ้ 

2.11.1 การก าหนดปัญหา 
2.11.2 การเลือกเกณฑต์ดัสินผลท่ีเป็นไปได ้
2.11.3 ก าหนดทางเลือกอยา่งหลากหลาย 
2.11.4 เลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบตั ิ
2.11.5 ทบทวนทางเลือกอยา่งมีเหตผุล 

2.12 การปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
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ซึ่งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก 12 ทักษะน ามาพิจารณาสรุปได้
เป็น 4 หลกัการคือ 

1. ขอ้มลูมีความชดัเจน (Clarity) 
2. ขอ้มูลและความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ มีความสมเหตสุมผลเป็นท่ียอมรบั 

(Basic) 
3. การสรุปอา้งอิง (Inference) กระบวนการสรุปท่ีใชคื้อ 1) การคิดแบบ

นิรนัย 2) การคิดแบบอุปนัย และในการสรุปอ้างอิงตอ้งค านึงถึงการตัดสินคุณค่าดว้ย (Value 
Judgment) 

4. การปฏิสมัพนัธอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
พอล (Paul, 1993) กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กับ

การแก้ปัญหา (Problem solving) การแก้ปัญหาส่วนใหญ่ตอ้งใชก้ารคิดอย่างมีวิจารณญาณมี
องคป์ระกอบดงันี ้

1. จุดมุ่งหมาย คือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเชน่ การคดิเพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหา การคดิเพ่ือหาความรู ้

2. ประเด็นค าถาม คือปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งการรู ้เป็นความสามารถ
ระบคุ  าถามของปัญหาตา่ง ๆ รวมทัง้ระบปัุญหาส าคญัท่ีตอ้งการแกไ้ข หรือค าถามส าคญัท่ีตอ้งการ
รูค้  าตอบ 

3. สารสนเทศ คือขอ้มูล ขอ้ความรูต้่าง ๆ เพ่ือใชป้ระกอบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ขอ้มลูท่ีไดม้าควรมีความกวา้ง ลกึ ชดัเจน และมีความถกูตอ้ง 

4. ขอ้มลูเชิงประจกัษ ์คือขอ้มลูท่ีไดม้าตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ถกูตอ้ง และ
เพียงพอตอ่การใชเ้ป็นพืน้ฐานการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 

5. แนวคิดอย่างมีเหตุผล คือแนวคิดทัง้หลายท่ีมีอาจรวมถึงกฎ ทฤษฎี 
หลักการ ซึ่งจ  าเป็นส าหรบัการคิดอย่างมีเหตผุล และแนวคิดท่ีไดม้านัน้ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกับ
ปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งการหาค าตอบและตอ้งเป็นแนวคิดท่ีถกูตอ้งดว้ย 

6. ข้อสันนิ ษ ฐาน  เป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ของการคิดอย่ าง มี
วิจารณญาณ เพราะผู้คิดตอ้งมีความสนใจในการตัง้ขอ้สันนิษฐานให้มีความชัดเจน สามารถ
ตดัสินได ้เพ่ือประโยชนใ์นการหาขอ้มลู  

7. การน าไปใชแ้ละผลท่ีตามมา ผูค้ิดตอ้งค านึงถึงผลกระทบ ตอ้งมีการ
คดิไกล มองถึงผลท่ีตามมารวมกบัการน าไปใชไ้ดห้รือไม ่เพียงใด 
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พอล  (Paul, 1993) ยังได้ส รุปคุณ ลักษณ ะของผู้ ท่ี มี ก ารคิดอย่ าง มี
วิจารณญาณไวด้งันี ้

1. คดิอยา่งอิสระ 
2. กลา้คดิกลา้ท า 
3. อยากรูอ้ยากเห็น 
4. รูข้อ้จ  ากดัในความคดิของตน 
5. ใชเ้หตผุล 
6. ใสใ่จในความคดิเห็นของผูอ่ื้น 
7. ซ่ือสตัย ์
8. มีคณุธรรม ยดึถือความถกูตอ้ง 
9. ขยนัหมั่นเพียร 
10. รบัผิดชอบ 

จากแนวคิดในด้านคุณลักษณะและทักษะของบุคคลท่ีมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัวิชาการหลายท่านไดแ้ก่ เอนนิส (Ennis, 1985 อา้งอิงจากทิศนา แขมมณีและ
คณะ, 2544, น. 54-56) พอล (Paul, 1993) และฟาซิออง (Facione, 2015) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
องคป์ระกอบยอ่ยของการคดิอยา่งมีวิจารณญาณดงัแสดงในตาราง 4 

ตาราง 4 การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบย่อยของการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

แนวคิดท่ีน ามาสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบยอ่ยของการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

องคป์ระกอบย่อยของ
การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ เอนนิส (Ennis, 1985) พอล (Paul, 1993) ฟาซิออง (Facione, 

2015) 

คณุลกัษณะของผูท่ี้มี
การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

- กระตือรือรน้ในการ
คน้หาขอ้มลู 

คณุลกัษณะของผูท่ี้มี
การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

- อยากรูอ้ยากเห็น 

 

คณุลกัษณะของผูท่ี้มี
การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

- ความอยากรูอ้ยาก
เห็น  

คณุลกัษณะของผูท่ี้มี
การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

- ความอยากรูอ้ยากเห็น  
 

-ความมั่นใจในตนเอง  
 

 - คดิอยา่งอิสระ 

- กลา้คิดกลา้ท า 
- ความมั่นใจใน
เหตผุลของตนเอง  
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แนวคิดท่ีน ามาสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบยอ่ยของการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

องคป์ระกอบย่อยของ
การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ เอนนิส (Ennis, 1985) พอล (Paul, 1993) ฟาซิออง (Facione, 

2015) 

- แสวงหาความจรงิ  
- มีความพยายาม 
มุง่มั่น 

 - การชอบคน้หาความ
จรงิ  
 

- การชอบคน้หาความ
จรงิ 

 
 

- ความมีเหตผุล  
 
 
 

- การคิดอยา่งเป็นระบบ 
รอบคอบ 

 
 

- การคิดวิเคราะห ์ 
 
 

- ความใจกวา้ง  
 
 
 

- ความซ่ือสตัย ์ขยนั 
รบัผิดชอบ และยดึถือ
ความถกูตอ้ง 

 

- มีเหตผุล 

- เปล่ียนความคิดของ
ตนเองได ้เม่ือมี
หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ
เพียงพอ  

- ใชเ้หตผุล 

- รูข้อ้จ  ากดัใน
ความคดิของตน 

 

- ความมีเหตผุล  

- ค านงึถึงสถานการณ์
ทัง้หมด 

 

 - การคิดอยา่งเป็น
ระบบ ระเบียบ มีการ
วางแผน มีความ
รอบคอบในการใช้
เหตผุล 

- ใชแ้หลง่ขอ้มลูท่ี
นา่เช่ือถือและน ามา
อา้งอิง 

 - การคิดวิเคราะห ์
วิเคราะหข์อ้มลูอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- ไวตอ่ความรูส้กึของ
ผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น 

- ใจกวา้ง ยอมรบัฟัง
ความคดิเห็นของผูอ่ื้น 

-ใสใ่จในความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 

- มีใจกวา้ง ยอมรบัฟัง
ความคดิเห็นของผูอ่ื้น 
ไวตอ่ความรูส้ึกของ
ผูอ่ื้น 

 - ซ่ือสตัย ์

- มีคณุธรรม ยดึถือ
ความถกูตอ้ง 

- ขยนัหมั่นเพียร 

- รบัผิดชอบ 
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แนวคิดท่ีน ามาสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบยอ่ยของการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

องคป์ระกอบย่อยของ
การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ เอนนิส (Ennis, 1985) พอล (Paul, 1993) ฟาซิออง (Facione, 

2015) 

ทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

- ก าหนดหรือระบุ
ประเดน็ค าถามหรือ
ปัญหาไดช้ดัเจน  
- สามารถระบขุอ้
สนันิษฐานได ้

ทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

- ก าหนดจดุมุง่หมาย 

- ตัง้ประเดน็ค าถาม/
ปัญหา 

- ตัง้ขอ้สนันิษฐานได ้

 

ทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

- การตีความ การท า
ความเขา้ใจถึง
ความหมาย 
ความส าคญั 

- การวิเคราะห ์การ
ระบปุระเด็นปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งในเหตกุารณ ์ 

ทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

- ระบปุระเดน็ค าถาม
หรือปัญหา ขอ้
สนันิษฐาน 

 
 
 
 

- วิเคราะหแ์ยกแยะ
ขอ้มลูและพิจารณา
ความถกูตอ้งของขอ้มลู 

 
 
 
 

- ก าหนดทางเลือกใน
การแกปั้ญหา 

- พิจารณาทางเลือกท่ี
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

- คดิวิเคราะหข์อ้
โตแ้ยง้ ระบขุอ้มลูท่ีมี
เหตผุลหรือนา่เช่ือถือ 

- สามารถพิจารณา
ความนา่เช่ือถือของ
แหลง่ขอ้มลู 

- ตรวจสอบความ
นา่เช่ือถือ ความ
ถกูตอ้ง และมีความ
เพียงพอของขอ้มลูเชิง
ประจกัษ ์

- ใชแ้นวคิดอย่างมี
เหตผุล 

- คน้หาขอ้มลู
สารสนเทศไดต้รง
ประเดน็ 

- การประเมินความ
นา่เช่ือถือของขอ้มลู 
ความคดิเห็น ความ
เช่ือของบคุคล 

 

- สามารถสงัเกตและ
ตดัสินผลขอ้มลูท่ีได้
จากการสงัเกตดว้ย
ตนเอง 

- สามารถคิดแบบนิร
นยัและตดัสินผลการ

- สรุปอา้งอิงตามหลกั
เหตผุล 

- การสรุปอา้งอิง การ
ระบขุอ้มลูท่ีจ  าเป็น
ส าหรบัใชใ้นการสรุป
ขอ้สมมตฐิานอย่าง
สมเหตสุมผล 

- การอธิบาย การ
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แนวคิดท่ีน ามาสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบยอ่ยของการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

องคป์ระกอบย่อยของ
การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ เอนนิส (Ennis, 1985) พอล (Paul, 1993) ฟาซิออง (Facione, 

2015) 

คดิได ้

- สามารถคิดแบบ
อปุนยัและตดัสินผล
การคิดได ้

- สามารถตดัสิน
คณุคา่ได ้พิจารณา
ทางเลือก โดยมีขอ้มลู
พืน้ฐานเพียงพอ 

 - สามารถตดัสินใจ
เพ่ือน าไปปฏิบตัไิด ้ 
- ก าหนดทางเลือก
อยา่งหลากหลาย  
- เลือกทางเลือกเพ่ือ
ปฏิบตัิ 

บรรยายและให้
เหตผุลโดยมีหลกัฐาน
ยืนยนั 
 

 
 
 

 
 

- ประเมินผลทางเลือก 

    

- ทบทวนทางเลือก
อยา่งมีเหตผุล 

- ระบกุารน าไปใชแ้ละ
ผลท่ีตามมาได ้
 

- การควบคมุตนเอง   
การก ากบัตดิตาม 
ตรวจสอบ และแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของ
ตนเอง 

 
จากตาราง 4 สรุปองคป์ระกอบย่อยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดย

แบ่งเป็น 2 ดา้นคือคุณลักษณะของผูท่ี้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมีรายละเอียดดงันี ้
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ด้านคุณลักษณะของผู้ทีม่ีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1. ความอยากรูอ้ยากเห็น หมายถึงการมีลกัษณะช่างสงสยัใครรู่ ้มีความ

กระตือรือรน้ มีสว่นรว่มในเหตกุารณอ์ยา่งตื่นตวั ชา่งซกัถาม ชอบคน้หาค าตอบอยู่ตลอดเวลา 
2. ความมั่นใจในตนเอง หมายถึงมีความเป็นตวัของตนเอง กลา้คิด กลา้

ท า กล้าตดัสินใจ มั่นใจในเหตุผลของตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็นหรือผลงานต่าง ๆ และน า
ความรู ้หลกัฐานใหม ่ๆ มาใชส้นบัสนนุการตดัสินใจ 

3. การชอบค้นหาความจริง หมายถึงมีความตอ้งการค้นหา แสวงหา
ความจริง มีจุดมุ่งหมายในการติดตามพิสูจนข์อ้มูล หลักฐานต่าง ๆ อย่างมุ่งมั่น มีความสนใจ
คน้ควา้หาความรู ้หลกัฐานดว้ยตนเอง 

4. ความมีเหตุผล หมายถึงการเห็นความส าคญัของการใช้เหตุผลเพ่ือ
อธิบาย สรุปขอ้มูลท่ีคน้พบ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล และรบัฟังความคิดเห็นท่ีมีเหตผุล
ของผูอ่ื้น ใชเ้หตผุลในการพิจารณาทางเลือก ความคิดเห็น มีหลกัฐานน่าเช่ือถือและเพียงพอใน
การเลือกตดัสินใจหรือวิธีแกปั้ญหา 

5. การคิดวิเคราะห ์และการคิดอย่างเป็นระบบ รอบคอบ หมายถึงการ
คิดวางแผน จ าแนก แยกแยะขอ้มูลทัง้หมด ก าหนดหมวดหมู่หรือเกณฑท่ี์ใชใ้นการวิเคราะห ์มอง
ข้อมูลอย่างรอบด้าน น าข้อมูลท่ีแยกแยะแล้วประเมินความถูกตอ้ง ความเพียงพอและความ
นา่เช่ือถือของขอ้มลูท่ีจะใชใ้นแง่ของหลกัเหตผุล  

6. ความใจกวา้ง หมายถึงการยอมรบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น ใส่ใจและ
ไวตอ่ความรูส้กึของผูอ่ื้น เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดโ้ตแ้ยง้ วิพากษว์ิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล  

7. ความซ่ือสัตย ์ขยัน รบัผิดชอบ และยึดถือความถูกต้อง หมายถึงมี
ความซ่ือสตัยต์อ่ความคิด ผลการปฏิบตัิงานของตนเอง ไม่บิดเบือนขอ้มลู หรือหลกัฐานท่ีคน้พบ มี
ใจเป็นกลางไมล่  าเอียง มีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีหรืองานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1. ระบปุระเด็นค าถามหรือปัญหา ขอ้สนันิษฐาน หมายถึงความสามารถ

ระบคุ  าถามหรือปัญหาท่ีส าคญัไดอ้ย่างถกูตอ้ง ชดัเจน ตรงกบัสถานการณ ์ตัง้ค  าถามในประเด็นท่ี
สงสยัหรือเป็นปัญหาอยู่เป็นประจ า มีสต ิพิจารณาสถานการณอ์ยา่งรอบคอบก่อน ยงัไม่เช่ือขอ้มลู
ในสถานการณน์ัน้ทนัที 

2. วิ เคราะห์แยกแยะข้อมูลและพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล 
หมายถึงความสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลท่ีรวบรวมไดเ้ป็นหมวดหมู่ พิจารณาข้อมูลท่ี
นา่เช่ือถือและไมน่า่เช่ือถือได ้ระบคุวามเหมือนความตา่ง ความเป็นเหตผุลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3. ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา หมายถึงความสามารถในการ
พิจารณาไตร่ตรองข้อมูลท่ีรวบรวมไว้ ตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ก าหนดเป็นทางเลือกไว้หลาย
ทางเลือก 

4. พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม หมายถึงความสามารถในการพิจารณา
วา่ทางเลือกใดเหมาะสม สามารถใชแ้กปั้ญหาหรือตอบค าถามท่ีตอ้งการไดม้ากท่ีสดุ โดยพิจารณา
จากหลกัฐานมีความถกูตอ้ง นา่เช่ือถือ มีขอ้มลูเพียงพอท่ีจะสรุปไดว้า่ทางเลือกนีมี้ความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มลูสว่นใหญ่ท่ีนา่เช่ือถือ และเกิดผลลพัธท่ี์ดี บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งพงึพอใจตอ่ทางเลือกดงักล่าว 

5. ประเมินผลทางเลือก หมายถึงความสามารถในการทบทวนทางเลือก
อย่างมีเหตุผล ก ากับติดตาม ตรวจสอบทางเลือกท่ีตัดสินใจจากการสังเกต การสอบถาม และ
ประเมินผลของทางเลือกนัน้วา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 

2. วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน (Critical Inquiry Evidence)  
จากการสังเคราะหอ์งคป์ระกอบย่อยของการสืบเสาะหลักฐานและการคิด

อย่างมีวิจารณญาณพบว่ามีองคป์ระกอบย่อยเหมือนกันหลายองคป์ระกอบ ในดา้นคณุลกัษณะ
เช่นความอยากรูอ้ยากเห็น ความมีเหตผุล ส่วนดา้นทกัษะเช่นการระบุประเด็นค าถามหรือปัญหา 
การรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล เน่ืองจากการสืบเสาะหลกัฐานและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นกระบวนการแกปั้ญหา และเป็นกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรเ์หมือนกัน ตอ้งมีการคน้หา
ขอ้มลู หลกัฐาน พิสจูนข์อ้มลูและหลกัฐานวา่มีความนา่เช่ือถือเพ่ือน ามาใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาหรือ
ไดอ้งคค์วามรูใ้หม่ มีการใชก้ารคิดเชิงเหตผุลส าหรบัการตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐาน (ชาตรี เกิด
ธรรม, 2545, น. 36) รวมทัง้การสืบเสาะหลกัฐานและการคดิอยา่งมีวิจารณญาณเป็นองคป์ระกอบ
รว่มกนัท่ีท าใหก้ารใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับโคชเครน -สมิทและคณะ 
(Cochran-Smith & Team, 2009, p. 458) กล่าวว่าการเป็นคนช่างสงสัย หมั่นตัง้ค  าถาม สืบคน้
ขอ้มลูและการวิพากษว์ิจารณข์อ้มลูจะชว่ยสรา้งวฒันธรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงน าองคป์ระกอบการสืบเสาะหลกัฐานกบัองคป์ระกอบการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมาสงัเคราะหร์วมกนัแลว้ใชค้  าว่า วิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน  เป็น
องคป์ระกอบหลกัแทน ผูว้ิจยัสงัเคราะหค์วามหมายของวิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐานไวใ้น
ตาราง 5  
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ตาราง 5 ความหมายของวิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน  

ความหมาย การสงัเคราะหค์วามหมายของ
วิจารณญาณในการสืบเสาะ

หลกัฐาน  
การสืบเสาะหลกัฐาน การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

ความกระตือรือร้น  อยาก รู้
อยากเห็น ช่างสงสัย ซักถาม 
ตัง้ค  าถามจากเหตกุารณต์า่ง ๆ  
เพ่ือคน้หาข้อมูล หลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยการสังเกต ซัก
ประวัติ สืบค้นจากแหล่งท่ีมา
ไดห้ลายแหล่งทั้งจากเอกสาร 
ต า ร า วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ใ น
เทคโนโลยีส่ือดิจิตอล เช่น เวป
ไซด ์ฐานข้อมูลทางวิชาการท่ี
นา่เช่ือถือ น ามาตอบค าถามใน
ประเด็นท่ีสงสัย พรอ้มท่ีจะคิด
คน้หาค าตอบในสิ่งท่ีสงสัยอยู่
เสมอ 

 

ค วาม ส าม า รถ ใน ก า รคิ ด
พิ จารณ าจ าแนก แยกแยะ
ข้อมูลและหลักฐานต่าง  ๆ 
ตี ค ว า ม  ส รุป ค ว า ม  แ ล ะ
ประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
โดยไม่ มีความล าเอียงจาก
ตน เอ ง  แล ะบุ ค ค ล อ่ื น  ไม่
ยอมรับหรือเลือก ตัดสินใจ
ทันทีโดยท่ียังไม่มีการพิสูจน ์
ต ร ว จ ส อ บ ค ว าม ถู ก ต้ อ ง 
ใค ร่ค รวญ  ไตร่ต รอง  พิ นิ จ
พิเคราะห์ข้อมูล หลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างรอบด้าน และ
ตามกระบวนการใช้หลักฐาน
เชิ งประจักษ์  เพ่ื อพิ สูจน์ว่า
ข้ อ มู ล เห ล่ า นั้ น ถู ก ต้ อ ง 
น่าเช่ือถือ และเป็นจริงอยู่ใน
ปัจจบุนั  

หมายถึงความกระตือรือร้น 
ช่ า งส งสั ย  ตั้ งค  าถ าม จาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ค้นหาและ
สืบค้นข้อมูล  หลักฐานโดย
พิ จารณ า ตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล หลักฐาน
อย่างรอบดา้น ไม่ยอมรบัหรือ
เลือก ตดัสินใจทนัทีโดยท่ียงัไม่
มี ก า ร พิ สู จ น์  ต ร ว จ ส อ บ
ความถกูตอ้ง 

 

จากตาราง 5 ความหมายของวิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน หมายถึง 
ความกระตือรือรน้ ชา่งสงสยั ตัง้ค  าถามจากเหตกุารณต์า่ง ๆ คน้หาและสืบคน้ขอ้มลู หลกัฐานโดย
พิจารณา ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล หลักฐานอย่างรอบด้าน ไม่ยอมรับหรือเลือก 
ตดัสินใจทนัทีโดยท่ียงัไม่มีการพิสจูน ์ตรวจสอบความถกูตอ้ง จากนัน้สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบย่อย
ของวิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน ไวใ้นตาราง 6 
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ตาราง 6 การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบย่อยของวิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน  

องคป์ระกอบย่อย องคป์ระกอบย่อยของ
วิจารณญาณในการสืบเสาะ

หลกัฐาน  
การสืบเสาะหลกัฐาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ด้านคุณลักษณะการสืบเสาะ
หลักฐาน 
ความอยากรูอ้ยากเห็น 

ด้านคุณลักษณะของผู้ที่มีการ
คดิอย่างมีวิจารณญาณ 
ความอยากรูอ้ยากเห็น 

ด้านคุณลักษณะ 
 
ความอยากรูอ้ยากเห็น 
ก า ร ช อ บ แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู ้
หลกัฐาน 
 
กลา้คิดกลา้ท า 
มีเหตผุล 
การคิดวิเคราะห์และคิดอย่าง
เป็นระบบ 
ความใจกวา้ง 
ความซื่อสตัยแ์ละรบัผิดชอบ 

แสวงหาความรู ้ หลักฐานด้วย
ตนเอง 

การชอบคน้หาความจริง 

กลา้คิดกลา้ท า ความมั่นใจในตนเอง 
มีเหตผุล ความมีเหตผุล 
 การคิด วิเคราะห์ และการคิด

อย่างเป็นระบบ รอบคอบ 
 ความใจกวา้ง 
 ความซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบ 

และยดึถือความถกูตอ้ง 
ด้ า น ทั ก ษ ะก า ร สื บ เส า ะ
หลักฐาน 
 
การตัง้ค  าถาม ระบปัุญหา 

ด้ านทั กษ ะการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ 
ระบุประเด็นค าถามหรือปัญหา 
ขอ้สนันิษฐาน 

ด้านทกัษะ 
 
การตัง้ค  าถาม ระบปัุญหา 
 
การรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลู 
 
 
 
ก า ห น ด ท า ง เลื อ ก ใ น ก า ร
แกปั้ญหา 
พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม 
ประเมินผลทางเลือก 

การสืบค้นข้อมูล  หลักฐาน ท่ี
น่าเช่ือถือ 

 

การรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลและ
พิจารณาความถกูตอ้งของขอ้มลู 

การสรุปอา้งอิงจากหลกัฐาน ก า ห น ด ท า ง เลื อ ก ใ น ก า ร
แกปั้ญหา 
พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ก า รสื่ อ ส า รค า อ ธิ บ ายห รื อ
ค าตอบ 

ประเมินผลทางเลือก 
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จากตาราง 6 สรุปไดว้่าองคป์ระกอบย่อยของวิจารณญาณในการสืบเสาะ
หลักฐาน แบ่งเป็น 2 ดา้นไดแ้ก่ดา้นคุณลักษณะคือมีความอยากรูอ้ยากเห็น การชอบแสวงหา
ความรู ้หลกัฐาน กลา้คิดกลา้ท า มีเหตผุล การคิดวิเคราะหแ์ละคิดอย่างเป็นระบบ ความใจกวา้ง 
และความซ่ือสัตย์และรับผิดชอบ ด้านทักษะคือการตั้งค  าถาม ระบุปัญหา การรวบรวมและ
วิเคราะหข์อ้มลู การก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา การพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม และการ
ประเมินผลทางเลือก  

ดังนั้นจากการบูรณาการและสังเคราะหท์ฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับ
องคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานสรุปไดว้า่จิตประจกัษห์ลกัฐานมี 2 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ความ
ตัง้ใจ และวิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน  มี 14 องคป์ระกอบยอ่ยอธิบายไดด้งันี ้

 1. ความตั้งใจ (Intention) หมายถึงความสนใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่น มีความ
พยายาม อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพ่ือท่ีจะด าเนินการแสดงพฤติกรรมการใช้กระบวนการ
หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ส  าเร็จ โดยมีความเช่ือ และความต้องการอยากใช้หลักฐานเป็น
องคป์ระกอบยอ่ยดงันี ้

1.1 ความเช่ือ (Belief) หมายถึงการยอมรับ มีความรูส้ึกทางบวก 
รูส้ึกเห็นดว้ยกับการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ว่ามีความส าคญั ใหป้ระโยชนต์่อตนเอง ผูป่้วยและ
วิชาชีพพยาบาล มีองคป์ระกอบยอ่ยคือ 

1.1.1 ความเช่ือต่อทัศนคติทางบวก หมายถึงบุคคลมีความ
คิดเห็น ความรูส้ึกทางบวก เห็นดว้ยกับกระบวนการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ว่าเป็นสิ่งส าคญั ให้
ประโยชน์ต่อตัวบุคคลโดยช่วยพัฒนาการคิดช่างสงสัย ใฝรู ้พิจารณา ไตร่ตรองด้วยเหตุผล 
สามารถตัดสินใจเช่ือ หรือไม่เช่ือขอ้มูล และปฏิบัติกิจกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งจากการมีหลักฐาน
อ้างอิง สรา้งคุณค่า เป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับของผู้อ่ืน ช่วยพัฒนาระบบการดูแล
รกัษาพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้เป็นการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ผูป่้วย และสห
สาขาวิชาชีพเห็นความส าคญัของวิชาชีพพยาบาล และแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทอิสระ เพิ่มความเป็น
เอกสิทธ์ิในการใชอ้งคค์วามรูข้องพยาบาลแบบเชิงรุก 

1.1.2 ความเช่ือตอ่การคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง หมายถึงบคุคลรบัรู ้
ว่ากลุ่มบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งเช่น เพ่ือน อาจารย ์ผูป่้วย กลุ่มวิชาชีพทางสาขาสขุภาพ ใหค้วามส าคญั
และสนบัสนนุใหใ้ชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

1.1.3 ความเช่ือต่อการรับรู ้ถึงการควบคุมพฤติกรรมตนเอง 
หมายถึงบุคคลรบัรูว้่าตนเองมีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมของกระบวนการใชห้ลกัฐาน
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เชิงประจักษ์ได้อย่างถูกต้อง มีทรัพยากรเพียงพอเช่นการเข้าถึงฐานข้อมูลของห้องสมุดใน
มหาวิทยาลยั ขอ้มลูในเว็บไซตต์า่ง ๆ ระบบความเร็วอินเตอรเ์น็ต และมีโอกาสในการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

1.2 ความต้องการ (Desire) หมายถึงความสนใจ ใส่ใจ อยากใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษป์ระกอบการตดัสินใจหรือวางแผนการปฏิบตักิารพยาบาลกบัผูป่้วย 

 2. วิ จ ารณญ าณ ในการสื บ เส าะห ลั กฐาน   (Critical Inquiry 
Evidence) หมายถึง ความกระตือรือรน้ ช่างสงสัย ตัง้ค  าถามจากเหตุการณ์ต่าง ๆ คน้หาและ
สืบคน้ขอ้มูล หลกัฐานโดยพิจารณา ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล หลกัฐานอย่างรอบดา้น 
ไม่ยอมรบัหรือเลือก ตดัสินใจทนัทีโดยท่ียงัไม่มีการพิสจูน ์ตรวจสอบความถกูตอ้ง มีองคป์ระกอบ
ยอ่ยของวิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน แบง่เป็น  

2 ด้านได้แก่ด้านคุณลักษณะมี  7 องค์ประกอบและด้านทักษะมี  5 
องคป์ระกอบ 

ด้านคุณลักษณะ 
1. ความอยากรูอ้ยากเห็น หมายถึงมีพฤติกรรมช่างสงสยั ใคร่รู ้มีความ

กระตือรือรน้ มีสว่นรว่มในเหตกุารณอ์ยา่งตื่นตวั ชา่งซกัถาม ชอบคน้หาค าตอบอยู่ตลอดเวลา 
2. การชอบแสวงหาความรู ้หลักฐาน หมายถึงมีความต้องการค้นหา 

แสวงหาความจริง มีจุดมุ่งหมายในการติดตามพิสจูนข์อ้มูล หลกัฐานต่าง ๆ อย่างมุ่งมั่น มีความ
สนใจคน้ควา้หาความรู ้หลกัฐานดว้ยตนเอง 

3. กล้าคิดกล้าท า หมายถึงมีความเป็นตัวของตนเอง กล้าคิด กล้าท า 
กลา้ตดัสินใจ มั่นใจในเหตุผลของตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็นหรือผลงานตา่ง ๆ และน าความรู ้
หลกัฐานใหม ่ๆ มาใชส้นบัสนนุการตดัสินใจ 

 4. มีเหตผุล หมายถึงการเห็นความส าคญัของการใชเ้หตผุลเพ่ืออธิบาย 
สรุปขอ้มูลท่ีคน้พบ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล และรบัฟังความคิดเห็นท่ีมีเหตผุลของผูอ่ื้น 
ใชเ้หตุผลในการพิจารณาทางเลือก ความคิดเห็น มีหลักฐานน่าเช่ือถือและเพียงพอในการเลือก
ตดัสินใจหรือวิธีแกปั้ญหา 

 5. การคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ หมายถึงการคิดวางแผน 
จ าแนก แยกแยะขอ้มูลทัง้หมด ก าหนดหมวดหมู่หรือเกณฑท่ี์ใชใ้นการวิเคราะห ์มองขอ้มูลอย่าง
รอบดา้น น าข้อมูลท่ีแยกแยะแลว้ประเมินความถูกตอ้ง ความเพียงพอและความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มลูท่ีจะใชใ้นแง่ของหลกัเหตผุล 
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 6. ความใจกวา้ง หมายถึงการยอมรบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น ใส่ใจและ
ไวตอ่ความรูส้กึของผูอ่ื้น เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดโ้ตแ้ยง้ วิพากษว์ิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล 

 7. ความซ่ือสตัยแ์ละรบัผิดชอบ หมายถึงมีความซ่ือสตัยต์อ่ความคิด ผล
การปฏิบตัิงานของตนเอง ไม่บิดเบือนขอ้มูล หรือหลกัฐานท่ีคน้พบ ยึดถือความถูกตอ้ง มีใจเป็น
กลางไมล่  าเอียง มีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีหรืองานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ด้านทักษะ 
1. การตัง้ค  าถาม ระบปัุญหา หมายถึงความสามารถระบคุ  าถามหรือปัญหาท่ี

ส าคญัไดอ้ย่างถกูตอ้ง ชดัเจน ตรงกบัสถานการณ ์ตัง้ค  าถามในประเด็นท่ีสงสยัหรือเป็นปัญหาอยู่
เป็นประจ า มีสต ิพิจารณาสถานการณอ์ยา่งรอบคอบก่อน ยงัไมเ่ช่ือขอ้มลูในสถานการณน์ัน้ทนัที 

2. การรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล หมายถึงการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สืบคน้อย่างเพียงพอ เพ่ือสรา้งขอ้สรุปหรือค าอธิบายจากขอ้มลูและหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ วิเคราะห์
แยกแยะขอ้มลูท่ีรวบรวมไดเ้ป็นหมวดหมู ่พิจารณาขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือและไมน่่าเช่ือถือได ้ระบคุวาม
เหมือนความตา่ง ความเป็นเหตผุลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. การก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา หมายถึงความสามารถในการ
พิจารณาไตร่ตรองข้อมูลท่ีรวบรวมไว้ ตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ก าหนดเป็นทางเลือกไว้หลาย
ทางเลือก 

4. การพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม หมายถึงความสามารถในการพิจารณา
วา่ทางเลือกใดเหมาะสม สามารถใชแ้กปั้ญหาหรือตอบค าถามท่ีตอ้งการไดม้ากท่ีสุด โดยพิจารณา
จากหลกัฐานมีความถกูตอ้ง นา่เช่ือถือ มีขอ้มลูเพียงพอท่ีจะสรุปไดว้า่ทางเลือกนีมี้ความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มลูสว่นใหญ่ท่ีนา่เช่ือถือ และเกิดผลลพัธท่ี์ดี บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งพงึพอใจตอ่ทางเลือกดงักล่าว 

5. การประเมินผลทางเลือกหมายถึงความสามารถในการทบทวนทางเลือก
อย่างมีเหตุผล ก ากับติดตาม ตรวจสอบทางเลือกท่ีตัดสินใจจากการสังเกต การสอบถาม และ
ประเมินผลของทางเลือกนัน้วา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 

1.3.4 การวัดจิตประจักษห์ลักฐาน 
จิตประจกัษ์หลกัฐานเป็นกระบวนการท างานของจิตและสมอง เริ่มจากการรูจ้กั

การใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ ไดร้บัมอบหมายงานใหท้ดลองใชห้ลักฐาน มีการน าหลักฐานมาใช้
สนบัสนุนการตดัสินใจ หรือน าไปปฏิบตัิเพ่ือแกไ้ขปัญหาในแต่ละเหตกุารณ ์ไดป้ฏิบตัิบ่อยครัง้ขึน้ 
จนเกิดความสนใจ ความเช่ือวา่การใชห้ลกัฐานมีความส าคญั มีคณุคา่ จงึมีความตอ้งการอยากใช ้
และตัง้ใจใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์อย่างสม ่าเสมอ จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยของบุคคล ซึ่งความ
สนใจ ความเช่ือ ความตอ้งการ และความตัง้ใจเป็นพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย (Affective domain) 
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ดงันัน้การวดัระดบัจิตประจกัษ์หลักฐานจึงมาจากพฤติกรรมดา้นจิตพิสัยเป็นหลัก และมีการวัด
ดา้นพทุธิพิสยั (Cognitive domain) ประเมินความรูค้วามเขา้ใจและความคิด และดา้นทกัษะพิสยั 
(Psychomotor domain) ในการประเมินการปฏิบตัิการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ หลังจากการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

การวัดระดับจิตประจักษห์ลักฐาน 
ส าหรับการวัดระดับจิตประจักษ์หลักฐาน มาจากการวัดด้านจิตพิสัย 

(Affective domain) ของลว้น สายยศและอังคณา สายยศ (2543, น. 21-22) กับฮนันาและมิเชล
ลิส (Hannah & Michaelis, 1977) ร่วมกับการวัดความตระหนักรู ้ต่อสถานการณ์ (Situation 
awareness) ของเอนสเ์ลย ์(Endsley, 1995) เน่ืองจากความตระหนักรูต้่อสถานการณ์เป็นการ
แบง่ระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นพทุธิพิสยั (Cognitive domain) มีการเช่ือมโยงกบัทฤษฎีกระบวนการ
ทางสมองในการประมวลผลขอ้มูล (Information Processing) ซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งของจิตประจกัษ์
หลกัฐาน เม่ือน ามาใชส้งัเคราะหร์วมกับการวดัดา้นจิตพิสยั จะท าใหไ้ดร้ะดบัการวดัจิตประจกัษ์
หลกัฐานไดค้รอบคลมุมากขึน้ โดยอธิบายไวด้งันี ้

ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2543, น. 21-22) อธิบายล าดับขัน้ของ
ดา้นจิตพิสยัไวด้งันี ้

1. การรูจ้กั หมายถึงความสามารถในการเรียนรูส้ิ่งนัน้ว่าเป็นอย่างไร มี
อะไรบา้ง เกิดจากประสาทสมัผสัทัง้หลายท่ีรบัรูม้า เป็นการรบัรูเ้บือ้งตน้เทียบไดก้บัความเช่ือ เชน่รู ้
วา่ท าดีไดดี้ การเรียนรูท้  าใหพ้ฤตกิรรมเปล่ียนแปลง เป็นขัน้แรกของความรูส้กึหรือจิตพิสยั  

2. การช่ืนชอบ เป็นการประเมินความรูส้ึกขัน้แรกว่าชอบมากหรือชอบ
น้อย ดีมากหรือดีน้อย ขั้นนีเ้ป็นขั้นแสดงความรูส้ึกท่ีเข้มข้น โดยเกิดจากการรูจ้ักสิ่งเร้าก่อน 
ประเมินสิ่งเรา้นัน้วา่มีความรูส้ึก และความเช่ืออย่างไร เช่นบคุคลช่ืนชอบการออกก าลงักายเพราะ
เช่ือวา่ท าใหส้ขุภาพแข็งแรง 

3. การยึดมั่น เป็นความรูส้ึกต่อเน่ืองจากความรูส้ึกระดับท่ีผ่านมา แต่
ระยะเวลาและความรูส้ึกไตร่ตรองจะยาวนานกว่าระดับการช่ืนชอบ  การยึดมั่นเป็นความรูส้ึก
มั่นใจ พอใจอยา่งยิ่งท่ีจะยดึมั่นมาเป็นของตนเอง รูส้กึเป็นเจา้ของ 

4. การสรา้งนิสยัเฉพาะ หมายถึงบคุคลมีความรูส้ึกยดึมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ความรูส้ึกนัน้จะตกผลึก ท าใหบ้คุคลนัน้แสดงพฤติกรรมนัน้ออกมาเป็นประจ า กลายเป็นลกัษณะ
นิสัยเฉพาะของบุคคลนั้นขึน้มาได ้เช่นบุคคลท่ีชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน ยึดมั่นและแสดงพฤติกรรม
ชว่ยเหลือผูอ่ื้นเป็นประจ า ความรูส้กึนีก็้จะตกผลกึกลายเป็นนิสยัความเมตตาเกิดขึน้ในบคุคล 
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ฮันนาและมิเชลลิส (Hannah & Michaelis, 1977) อธิบายถึงการประเมิน
ดา้นความรูส้กึมีช่ือวา่ เจตคตแิละคา่นิยม (Attitude and Values) แบง่ระดบัไวด้งันี ้

1. ความตั้งใจ (Attention) เป็นขั้นแรกจากการรับรู ้สิ่ งเร้าท่ีเข้ามายัง
ประสาทสมัผสั เก็บความรูส้กึจากการสงัเกตและรวบรวมขอ้มลู 

2. การตอบสนอง (Responding) ขั้นความรู้สึกอยากร่วมกิจกรรม 
ตอบสนองตอ่การกระท า สนใจในการท างาน หรือสิ่งเรา้ท่ีเขา้มา 

3. การยินยอม  (Complying) ขั้นความ รู้สึกยอม เช่ือฟั งกฎ เกณฑ ์
กฎระเบียบท่ีก าหนด ยินยอมท าตามกฎระเบียบท่ีมีอยู ่ 

4. การยอมรบั (Accepting) ขัน้ความรูส้ึกมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ 
น ามาปฏิบตัิเป็นพฤตกิรรมหรือความคดิของตนเองอยา่งคงเสน้คงวา และสามารถใหเ้หตผุลวา่การ
กระท าใดดีกวา่ 

 5. การบูรณาการรวมหน่วย (Integrating) เป็นขั้นของการหล่อหลอม
ความรู้สึกท่ีคงเส้นคงวาแล้ว ให้เป็นเจตคติและคุณธรรมประจ าใจของตนเอง จนเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะบุคคล สามารถวิเคราะห ์วิจารณ์หรือให้ความคิดเห็นตามแนวคิดของตนเองท่ี
ยดึถือ 

เอนสเ์ลย ์(Endsley, 1995) อธิบายถึงการวดัความตระหนกัรูต้อ่สถานการณ ์
(Situation awareness) ดงันี ้

1. การรบัรู ้(Perception) เป็นการรับรูเ้ก่ียวกับสภาพแวดล้อมรอบตัว
ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ การมองเห็น การส่ือสารรบัฟังขอ้มลู การรบัสมัผสัทางผิวหนงั การ
รบัรูก้ลิ่น และการรบัรส เม่ือบุคคลรบัสมัผสัแลว้จะตีความและแปลความหมายของขอ้มูล ก่อนท่ี
จะตอบสนองหรือแสดงการกระท าเก็บไวใ้นความจ าระยะสมัผสั เป็นการท าความรูจ้กักับสิ่งเรา้ท่ี
เขา้มา 

2. การท าความเข้าใจ (Comprehension) เม่ือบุคคลรบัรูต้่อสิ่งเรา้หรือ
สถานการณ์จะพยายามท าความเขา้ใจกับสถานการณ์นั้นโดยใช้กระบวนการรูค้ิด (Cognitive 
Process) เกิดความสนใจ ดึงข้อมูลในสถานการณ์นัน้เก็บไวใ้นความจ าระยะสัน้ และความจ า
ระยะยาว จากนัน้เช่ือมโยงสถานการณท่ี์เป็นสิ่งเรา้กบัประสบการณแ์ละความรูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้
สรุปเป็นความคิดรวบยอดน าสู่การตดัสินใจ หรือการตดัสินท่ีกระท าหรือไม่กระท าเพ่ือตอบสนอง
ต่อสถานการณท่ี์รบัรู ้และ พฤติกรรมท่ีแสดงว่าบุคคลมีความตระหนักรูใ้นขัน้นี ้คือ การเรียกคืน
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ความจ า (Recall) การคิดเชิงเหตุผล (Logical Thinking) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 
เป็นตน้ 

3. การคาดการณ์ ล่วงหน้า  (Projection) เป็นความตระหนัก รู ้ต่อ
สถานการณ์ในระดับสูงสุดโดยบุคคลใช้กระบวนการรู้คิด (Cognitive Process) คาดการณ์
เหตกุารณท่ี์เป็นไปไดว้า่จะเกิดขึน้จากการตดัสินกระท าเพ่ือตอบสนองตอ่สถานการณท่ี์รบัรู ้รวมถึง
วางแผนกบัสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ตามมา พฤติกรรมท่ีแสดงว่าบคุคลความตระหนกัรูใ้นขัน้นี ้คือ การคิด
เชิงเหตุผล (Logical Thinking) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การคิดเชิงพยากรณ์/
คาดการณอ์นาคต (Predictive Thinking) การวางแผน (Planning) เป็นตน้ 

จากนั้นผู้วิจัยน าแนวคิดการวัดดา้นจิตพิสัย (Affective domain) ของล้วน  
สายยศและอังคณา สายยศ (2543, น. 21-22) กับฮันนาและมิเชลลิส (Hannah & Michaelis, 
1977) ร่วมกับการวัดความตระหนักรู ้ต่อสถานการณ์ (Situation awareness) ของเอนส์เลย ์
(Endsley, 1995) สงัเคราะหเ์ป็นระดบัการวดัของจิตประจกัษห์ลกัฐานดงันี ้

ตาราง 7 การสงัเคราะหร์ะดบัการวดัของจิตประจกัษห์ลกัฐาน  

การวดัดา้นจิตพิสยั การวดัความตระหนกัรู ้
ตอ่สถานการณ ์

ระดบัการวดัของจิตประจกัษ์หลกัฐาน 

ลว้น สายยศและ
องัคณา สายยศ 

(2543) 

ฮนันาและมิเชลลิส 
(Hannah & 

Michaelis, 1977) 

เอนสเ์ลย ์(Endsley, 
1995) 

กลไกทางจิต ระดบัของจิต 

การรูจ้กั ความตัง้ใจ การรบัรู ้ - ความจ าระยะ
สมัผสั 
- ความจ าระยะสัน้ 
- การรูจ้กั 

จิตประจกัษ์
หลกัฐานระดบัการ
รบัรู ้

การช่ืนชอบ การตอบสนอง การท าความเขา้ใจ - ความจ าระยะสัน้ 
- ความจ าระยะ
ท างาน 
- ความสนใจ 

จิตประจกัษ์
หลกัฐานระดบั
ความเขา้ใจ 

การยินยอม 
 

- ความจ าระยะสัน้ 
- องคป์ระกอบ
วจิารณญาณในการ
สืบเสาะหลกัฐาน 

จิตประจกัษ์
หลกัฐานระดบัการ
ตอบสนอง 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

การวดัดา้นจิตพิสยั การวดัความตระหนกัรู ้
ตอ่สถานการณ ์

ระดบัการวดัของจิตประจกัษ์หลกัฐาน 

การยดึมั่น การยอมรบั การคาดการณ์
ลว่งหนา้ 

- ความจ าระยะ
ท างาน 
- ความจ าระยะ
ยาว 
-องคป์ระกอบ
ความตัง้ใจ 
- องคป์ระกอบ
วิจารณญาณใน
การสบืเสาะ
หลกัฐาน 

จิตประจกัษ์
หลกัฐานระดบั
การผสานจิต 

การสรา้งนิสยั
เฉพาะ 

การ
บรูณาการรวมหนว่ย 

 - ความจ าระยะ
ท างาน 
- ความจ าระยะ
ยาว 
-องคป์ระกอบ
ความตัง้ใจ 
- องคป์ระกอบ
วิจารณญาณใน
การสบืเสาะ
หลกัฐาน 

จิตประจกัษ์
หลกัฐานระดบั
ลกัษณะนิสยั 

  

จากการสังเคราะห์ระดับการวัดของจิตประจักษ์หลักฐาน แบ่งเป็น 5 ระดับ
อธิบายไดด้งันี ้
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จิตประจักษห์ลักฐานระดับการรับรู้ เป็นกลไกทางจิตในขัน้แรกเกิดขึน้เม่ือ
บุคคลได้รับสถานการณ์การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 รบัรูผ้่านเข้าสู่
ความจ าระยะสัมผัส และเก็บไวใ้นความจ าระยะสั้น แต่ไม่ไดใ้ห้ความสนใจ เป็นเพียงการรูจ้ัก 
(Recognition) ไม่พยายามแสดงพฤติกรรมตอบสนอง ไม่สามารถจดจ ากระบวนการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งมีผูอ่ื้นช่วยกระตุน้ เป็นค าสั่ง หรือการมอบหมายงานใหท้ าถึงจะ
แสดงพฤติกรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษอ์อกมา เม่ือไม่ไดร้บัการกระตุน้จากผูอ่ื้นบคุคลจะเกิด
การลืม และไมแ่สดงพฤตกิรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษอี์ก  

จติประจักษห์ลักฐานระดับความเข้าใจ เป็นกลไกทางจิตในขัน้ตอ่มา เม่ือ
บคุคลไดร้บัรูถ้ึงประโยชน ์ความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์จึงเกิดความเขา้ใจ มีความ
สนใจและเก็บขอ้มูลไวใ้นความจ าระยะสัน้ มีความรูส้ึกเริ่มอยากเรียนรู ้ฝึกปฏิบตัิการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจักษ์ ท าความเข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลทั่ วไปและขั้นตอนการใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษไ์ด ้

จิตประจักษห์ลักฐานระดับการตอบสนอง เม่ือบุคคลเขา้ใจถึงประโยชน ์
ความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษแ์ลว้ สามารถอธิบายถึงความหมายและกระบวนการ
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์จะเริ่มแสดงพฤติกรรมการสืบเสาะ คน้หาขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
มีขอ้มลูกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษเ์ก็บไวใ้นความจ าระยะสัน้ เม่ืออาจารยม์อบหมายงาน
หรือเป็นค าสั่งใหสื้บคน้หลักฐานเชิงประจักษ์ ก็จะแสดงพฤติกรรมการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์
ออกมาตามท่ีอาจารยม์อบหมาย 

จิตประจักษ์หลักฐานระดับการผสานจิต  เม่ือบุคคลใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ช่วยตดัสินใจ หรือแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง จนเก็บขอ้มูลกระบวนการใชห้ลักฐานไวใ้น
ความจ าระยะยาว และสามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ในความจ าระยะท างาน เช่ือมโยงไดเ้ม่ือมี
สถานการณใ์หม่ ๆ เขา้มา รบัรูถ้ึงประโยชน ์เห็นคณุคา่ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์มีทศันคติ
ทางบวก รบัรูว้า่ตนเองมีความสามารถเพียงพอในการใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ ์และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งสนับสนุนใหน้  ามาใช ้จนเกิดความเช่ือ ความตอ้งการ และมีความตัง้ใจใชก้ระบวนการ
หลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง สามารถสืบเสาะหลกัฐานกบัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณไดโ้ดยมี
ผูอ่ื้นชว่ยแนะน าเป็นบางครัง้  

จิตประจักษ์หลักฐานระดับลักษณะนิสัย เป็นระดบัของจิตท่ีมีความรูส้ึก
ยึดมั่น ความตัง้ใจ พึงพอใจต่อการใชก้ระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์ เม่ือบุคคลประสบกับ
สถานการณจ์ะดึงเอาขอ้มูลกระบวนการใชห้ลกัฐานจากความจ าระยะยาวออกมาใชใ้นความจ า
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ระยะท างานเป็นประจ า สามารถสืบเสาะหลกัฐานกบัการคดิอยา่งมีวิจารณญาณไดด้ว้ยตนเอง จน
กลายเป็นลกัษณะนิสยัของบคุคล  

ผูว้ิจัยไดก้ าหนดนิยามของจิตประจักษ์หลักฐาน (Evidence Mind) ส าหรับ

นักศึกษาพยาบาล หมายถึงความตัง้ใจของนักศึกษาพยาบาลในการสืบเสาะ และตรวจสอบ
หลักฐานอย่างมีเหตุมีผล บนพื ้นฐานความเช่ือ และความต้องการใช้หลักฐาน อันจะน าไปสู่
พฤติกรรมการใช้กระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ส  าเร็จ โดยประเมินจากระดับของจิต
ประจกัษห์ลกัฐานแบง่เป็น 5 ระดบัดงันี ้

จิตประจักษ์ห ลักฐานระดั บการรับ รู้  (Evidence Mind: Perceive) 
หมายถึงการแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาล โดยอธิบายว่ามีการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการ
วางแผนดแูลผูป่้วย แต่ยงัไม่ใหค้วามสนใจใชห้ลกัฐาน ตอ้งมีอาจารยก์ระตุน้ เป็นค าสั่ง หรือการ
มอบหมายงานใหท้ าทุกครัง้ ถึงจะแสดงพฤติกรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ออกมา ตั้งค  าถาม
วิเคราะหแ์ยกแยะขอ้มูลท่ีตอ้งใชสื้บคน้ คน้หาหลักฐาน และพิจารณาตรวจสอบหลักฐานยังไม่
ถกูตอ้ง อาจารยต์อ้งแนะน าทกุครัง้  

จิ ต ป ร ะ จั ก ษ์ ห ลั ก ฐ า น ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ข้ า ใจ  (Evidence Mind: 
Understanding) หมายถึงการแสดงออกของนักศึกษาพยาบาล โดยอธิบายถึงประโยชน ์
ความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้ใหค้วามสนใจ อยากเรียนรู ้สามารถอธิบายขอ้มลู
ทั่วไป และขัน้ตอนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้แตย่งัไม่ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง ตอ้ง
ใหอ้าจารยม์อบหมายงานหรือเป็นค าสั่งเช่นกนั ตัง้ค  าถาม วิเคราะหแ์ยกแยะขอ้มลูท่ีตอ้งใชสื้บคน้ 
คน้หาหลกัฐาน และพิจารณาตรวจสอบหลกัฐานไดโ้ดยมีอาจารยแ์นะน าบอ่ยครัง้ 

จิ ตป ระ จั กษ์ ห ลั ก ฐาน ระดั บ ก ารตอบ สนอ ง  (Evidence Mind: 
Response) หมายถึงการแสดงออกของนักศึกษาพยาบาล โดยมีความสนใจ ใหก้ารยอมรบัถึง
ความส าคญัในการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์เพ่ือใชว้างแผนและปฏิบตัิการพยาบาลผูป่้วย เริ่มใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษต์ามท่ีอาจารยม์อบหมายและสืบคน้ดว้ยตนเอง สามารถตัง้ค  าถาม วิเคราะห์
แยกแยะขอ้มูลท่ีตอ้งใชสื้บคน้ คน้หาหลกัฐาน และพิจารณาตรวจสอบหลกัฐานไดโ้ดยมีอาจารย์
แนะน าบางครัง้ 

จิตประจักษ์หลักฐานระดับการผสานจิต  (Evidence Mind: Merged 
Mind) หมายถึงการแสดงออกของนักศึกษาพยาบาล โดยอธิบายถึงประโยชน ์ความส าคญัของ
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้เห็นคณุคา่ มีความตอ้งการ มุง่มั่นพยายามใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ดว้ยตนเองและอาจารยช์่วยกระตุน้บางครัง้ สามารถตัง้ค  าถาม วิเคราะหแ์ยกแยะขอ้มูลท่ีตอ้งใช้
สืบคน้ คน้หาหลกัฐาน และพิจารณาตรวจสอบหลกัฐานไดถ้กูตอ้งโดยมีอาจารยแ์นะน านอ้ยครัง้ 
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จิตประจักษห์ลักฐานข้ันลักษณะนิสัย (Evidence Mind: Characteristic) 
หมายถึงการแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลโดยอธิบายถึงประโยชน ์ความส าคญัของการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้มีการยดึถือ ตอ้งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเองและอาจารยช์่วย
กระตุน้นอ้ยครัง้ สามารถตัง้ค  าถาม วิเคราะหแ์ยกแยะขอ้มูลท่ีตอ้งใชสื้บคน้ คน้หาหลกัฐาน และ
พิจารณาตรวจสอบหลักฐานได้ถูกต้องโดยมีอาจารย์แนะน าน้อยครัง้ แสดงพฤติกรรมการใช้
หลกัฐานดว้ยตนเองเป็นประจ า จนกลายเป็นลกัษณะนิสยัของบคุคล  

ซึ่งมีเกณฑก์ารประเมินคือผูเ้รียนจะประเมินผ่านเกณฑเ์ม่ือมีระดบัของจิต
ประจกัษห์ลกัฐานอยูใ่นระดบัสงู คือจิตประจกัษห์ลกัฐานระดบัการผสานจิต 

เคร่ืองมือทีใ่ช้วัดจิตประจักษห์ลักฐาน 
เครื่องมือท่ีใช้วัดในงานวิจัย จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย (2558) ได้รวบรวม

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย พบว่าเครื่องมือท่ีนิยมใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมี  5 ประเภท ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบ แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ ์แบบสอบถาม และแบบประเมินการปฏิบตัิ ผูว้ิจยัเลือก
แบบสังเกต แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือใชว้ัดองคป์ระกอบของจิตประจักษ์
หลกัฐาน มีรายละเอียดดงันี ้

 1) แบบสังเกต (Observation form) คือ เครื่องมือท่ีใช้ประกอบการ
สงัเกตเป็นชดุของพฤตกิรรมท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศกึษา แบบสงัเกตมีหลายชนิด เช่น ระเบียนพฤตกิรรม 
แบบตรวจสอบรายการ (checklist) และแบบจัดอันดับคุณภาพ (rating scale) การสังเกตเป็น
วิธีการซึ่งใชป้ระสาทสมัผสัของผูส้งัเกต โดยเฉพาะตา และห ูเพ่ือติดตามศกึษาพฤติกรรมท่ีบคุคล
ท่ีแสดงออกไดทุ้กดา้น แบบสงัเกตเป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยท่ีผูว้ิจยัสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา 
แบบสงัเกตไดถู้กน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมในหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นพุทธิพิสยั
หรือด้านปัญญา เป็นการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู ้ความคิดออกมา
ทางการพูดและการเขียน ซึ่งผูว้ิจัยสามารถสังเกตได ้ดา้นจิตพิสัยหรือดา้นความรูส้ึก ตลอดจน
คณุธรรม บคุคลจะแสดงออกมาทางการพดูและแสดงออกทางการประพฤติปฏิบตัิ จนท าใหผู้ว้ิจยั
รบัรูไ้ดด้ว้ยการสงัเกต และดา้นทกัษะพิสยัหรือดา้นการปฏิบตัิ ซึ่งบคุคลจะตอ้งลงมือปฏิบตัิหรือมี
สว่นรว่มในการปฏิบตัิงานและกิจกรรม ผูว้ิจยัจึงสามารถตดิตามสงัเกตความสามารถในการปฏิบตัิ
ของบคุคลนัน้ไดแ้ละผูว้ิจยัจะพิจารณาคณุภาพของผลงาน เพ่ือน าขอ้มลูไปใชใ้นการวิเคราะหเ์พ่ือ
สรุปผลการวิจยัตอ่ไป ส าหรบังานวิจยันีผู้ว้ิจยัใชแ้บบสงัเกตคือ แบบประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษ์
หลักฐานมีลักษณะเป็นแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน (Behaviorally Anchored Rating 
Scales: BARS) 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัการรบัรู ้ระดบัความเขา้ใจ ระดบัการตอบสนอง ระดบัการ
ผสานจิต และระดบัลกัษณะนิสยั เป็นแนวทางการใหค้ะแนน โดยใชว้ดัหลงัจากจดัการเรียนรูใ้นแต่
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ละช่วงเวลา เพ่ือติดตามพฒันาการขององคป์ระกอบจิตประจกัษ์หลกัฐาน และหลงัจากสิน้สดุการ
จดัการเรียนรูข้องงานวิจยันี ้

2) แบบสอบถาม (questionnaire) คือ เครื่องมือท่ีใชว้ดัพฤติกรรมภายใน
ของบุคคลเก่ียวกับความรูส้ึก ความคิดเห็น เจตคติ ความสนใจ ฯลฯ เป็นพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของชุดค าถามท่ีจัดเรียงอย่างเป็นระบบตาม
วตัถุประสงคท่ี์ศึกษา โดยเป็นค าถามปลายเปิดหรือปลายปิดก็ได ้ผูว้ิจัยเลือกใชม้าตรวัดลิเคิรท์ 
(Likert Scale) แบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบัไดแ้ก่ 5 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 4 เห็นดว้ย 3 ไม่แน่ใจ 2 ไม่
เห็นดว้ย และ 1 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เป็นแนวทางใหค้ะแนน โดยใชว้ดัความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อ
ความพึงพอใจของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐานส าหรบันกัศึกษา
พยาบาล เป็นแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรู ้   

3) แบบสัมภาษณ์ (Interview form) คือ เครื่องมือท่ีใช้ประกอบการ
สมัภาษณ ์จะเป็นแบบบนัทกึค าใหส้มัภาษณ ์ซึ่งผูส้มัภาษณส์รา้งขึน้มาเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การรวบรวมขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ท่ีนิยมใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยมี  2 แบบ ไดแ้ก่ 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีตอ้งเตรียมรายการค าถามไวเ้ป็นแนวทาง 
โดยสรา้งเป็นแบบฟอรม์คล้ายกับแบบสอบถาม มีส่วนของค าถาม และช่องว่างส าหรบับันทึก
ค าตอบ ค าถามนั้นอาจจะเป็นแบบให้ตอบเสรีหรือเป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือกก็ได ้แบบ
สมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสรา้ง เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีแบบฟอรม์หรือไม่ตอ้งเตรียมขอ้ค าถาม
เอาไว ้การตัง้ค  าถามนัน้ยืดหยุ่นไดโ้ดยผูส้มัภาษณมี์จดุประสงคห์รือทิศทางการถามอยู่ในใจ สว่นผู้
ถกูสมัภาษณก็์ใหค้  าตอบไดอ้ย่างอิสระ โดยความส าคญัอยู่ท่ีทัง้สองฝ่ายตอ้งมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อ
กนั รูปแบบนีเ้หมาะส าหรบัใชว้ดัแนวความคิด ความเช่ือ ความรูส้ึกท่ีอยู่ในระดบัลึก ผูว้ิจยัเลือกใช้
แบบสมัภาษณช์นิดกึ่งโครงสรา้ง เพ่ือใชส้  าหรบัเป็นค าถามในการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มลูท่ี
เป็นพยาบาลวิชาชีพ ท าให้ไดข้้อมูลในการก าหนดองคป์ระกอบจิตประจักษ์หลักฐานไดอ้ย่าง
ครบถว้น และใชใ้นการสะทอ้นคิดของผูเ้รียนโดยท าเป็นแบบสะทอ้นคิดการเรียนรูโ้ดยใหผู้เ้รียน
เขียนแสดงความคดิเห็น ความรูส้กึตอ่การจดัการเรียนรู ้

2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิต
ประจักษห์ลักฐาน 

การพฒันาจิตประจกัษห์ลกัฐานเป็นการพฒันาการรูค้ดิและอารมณ ์ความรูส้ึกใหมี้ความ
ตัง้ใจ ตอ้งการใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจักษอ์ย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่สามารถสืบเสาะหา
หลักฐานอย่างเพียงพอทัง้จากการส ารวจ การสืบคน้ขอ้มูลในเครือข่ายออนไลน ์และพิจารณา 
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ไตรต่รอง ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลูและหลกัฐานได ้ดงันัน้แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐานส าหรบังานวิจยันี ้เป็นแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาดา้นจิตใจ สรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รียน การแสวงหาความรู ้และ
การเช่ือมโยงความรูโ้ดยเฉพาะขอ้มลูในเครือข่ายออนไลน ์ไดแ้ก่ทฤษฎีการเรียนรูพ้ทุธิปัญญานิยม 
(Cognitivism) ทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS Model  กระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ และรูปแบบ
การสอนการสืบเสาะหาความรู ้ซึ่งจะเริ่มจากการวิเคราะหก์ารจดัการศึกษาทางการพยาบาลใน
การประยกุตใ์ชห้ลกัฐานเชิงประจกัษมี์รายละเอียดดงันี ้

 
2.1 การจัดการศึกษาทางการพยาบาลในการประยุกตใ์ช้หลักฐานเชิงประจักษ ์

การจัดการศึกษาทางการพยาบาลในระดับปริญญาตรี ตามท่ีประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(มคอ.๑) กล่าวว่าสาขาพยาบาลศาสตรเ์ป็นวิชาชีพท่ีตอ้งปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี จึงตอ้งใชศ้าสตรแ์ละศิลป์ทางการพยาบาล การผดุง
ครรภ์ร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ีน่าเช่ือถือ เน่ืองจากในปัจจุบันมีการพัฒนา
ความก้าวหน้าของศาสตรก์ารรกัษาทางการแพทย ์และศาสตรท์างการพยาบาลเป็นอย่างมาก 
รวมถึงระบบดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มีการสรา้งองคค์วามรูท้าง
วิชาการและการวิจยัไวใ้นเอกสารตีพิมพท่ี์เป็นรูปเล่มและบทความวิจยั เผยแพรใ่นฐานขอ้มลูหรือ
เว็บไซตอ์อนไลนเ์ป็นจ านวนมาก ดงันัน้การจดัการเรียนการสอนทางการพยาบาลจึงตอ้งเสรมิสรา้ง
ใหน้กัศกึษาพยาบาลมีความรู ้คณุลกัษณะ ทกัษะในการสืบคน้ความรูเ้ชิงประจกัษ ์และตรวจสอบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีจะน ามาใชว้่ามีความน่าเช่ือถือ  ซึ่งไดก้ าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษน์ั่นคือ  

1) มีความรอบรูใ้นศาสตรท์างการพยาบาล การผดงุครรภ ์และศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง 
และสามารถประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมในการปฏิบตักิารพยาบาล   

2) มีความรู้และสมรรถนะด้านดิจิทัลในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้และ
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์การปฏิบตังิาน การส่ือสาร และการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น  

3) สามารถใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนการสรา้งนวัตกรรมในการแก้ไข
ปัญหาทางการพยาบาลและทางสขุภาพ  

4) สามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง และสนใจใฝ่รูใ้นการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  
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รวมทั้งมาตรฐานผลการเรียนรูข้องสาขาพยาบาลศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะดา้นความรูไ้ดแ้ก่ มีความรูแ้ละความเขา้ใจในสาระส าคญัของ
ศาสตรท์างวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ระบบสขุภาพของประเทศ และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ระบบสุขภาพ มีความรูแ้ละตระหนกัในงานวิจยัทางการพยาบาลท่ีเป็นปัจจุบนั  และสามารถน า
ผลการวิจยัมาใชใ้นการปฏิบตัิทางการพยาบาล ทกัษะทางปัญญาไดแ้ก่สามารถสืบคน้ขอ้มลูจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย วิเคราะห ์และเลือกใชข้อ้มูลในการอา้งอิงเพ่ือพฒันาความรูแ้ละแกไ้ข
ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม และทกัษะการปฏิบตัิทาง
วิชาชีพ สามารถปฏิบตัิการพยาบาลและการผดุงครรภอ์ย่างเป็นองคร์วมเพ่ือความปลอดภยัของ
ผูร้บับริการ ภายใตห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ เม่ือพิจารณารว่มกับ
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาตเิก่ียวกบัสมรรถนะดิจิทลั ส าหรบัคณุวฒุิปรญิญา
ตรีของคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดผลการเรียนรูท้ักษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์
เช่นกัน โดยก าหนดสมรรถนะดิจิทัลท่ีเก่ียวข้องคือ ด้านการสืบค้นและการใช้งานสามารถใช้
เครื่องมือตา่ง ๆ เพ่ือสืบคน้ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง รูว้ิธีตรวจสอบความนา่เช่ือถือของแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ รู ้
วิธีการจดัระบบและแบ่งปันทรพัยากร รวงทัง้ตระหนกัถึงประเด็นเร่ืองลิขสิทธ์ิ การคดัลอกผลงาน
ของตนเองและผูอ่ื้น และดา้นการสอนหรือการเรียนรู ้สามารถใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีหลากหลายใน
การเรียนรู ้ 

จากคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานผลการเรียนรูข้องสาขาพยาบาล
ศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการและสมรรถนะดิจิทัล ส าหรับคุณวุฒิ ปริญญาตรีของ
คณะกรรมการอดุมศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะหเ์พ่ือเป็น
แนวทางก าหนดผลการเรียนรู ้ทัง้ดา้นความรู ้คุณลักษณะและทักษะปฏิบตัิการใชห้ลักฐานเชิง
ประจกัษข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู ้รว่มกบัองคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐาน เพ่ือเสรมิสรา้งให้
ผูเ้รียนสามารถใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ ์สืบคน้และตรวจสอบความน่าเช่ือถือไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง และมีความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง 

2.1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบั์ณฑิตคณะพยาบาลศาสตรม์หาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

การจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบ์ณัฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ฉบบัปรบัปรุงปีพ.ศ.๒๕๖๐ (มคอ.๒) มีการวิเคราะหผ์ลกระทบของ
สถานการณท์างดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษาระดบั
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ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรพ์.ศ.๒๕๖๐ (มคอ.๑) น ามาจดักระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั และพฒันาศกัยภาพการเรียนรูต้ลอดชีวิต โครงสรา้งหลกัสตูรมุ่งพฒันาคณุลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องบณัฑิตพยาบาล ใหมี้ความรูใ้นศาสตรก์ารพยาบาลและผดงุครรภร์วมถึงศาสตรท่ี์
เก่ียวขอ้ง มีคณุธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
คดิอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สรา้งสรรคน์วตักรรม  และมีทกัษะการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 
มีทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถส่ือสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรง
เปา้ประสงค ์มีปฏิสมัพนัธแ์ละความรบัผิดชอบ มีทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล สามารถปรบัตวั
และเรียนรูก้ับสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง  การด ารงชีวิตในปัจจุบันและมีจิต
สาธารณะ ความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม ซึ่งเรื่องการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์มีการน ามา
บรูณาการเขา้กบัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาตา่ง ๆ ดงันี ้

1) รายวิชาภาคทฤษฎี มีรายละเอียดคือ 
- รายวิชาชีวิตในโลกดจิิทลั เป็นวิชากลุม่บรูณาการของนกัศกึษาชัน้ปี

ท่ี 1 เป็นการปูพื ้นฐานการสืบค้นข้อมูล และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศึกษา
ความส าคญัของกระบวนการส่ือสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทกัษะการสืบคน้การประเมินส่ือ
สารสนเทศ การอา้งอิงขอ้มลู จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ภยัอนัตรายในโลกดิจิทลัและแนว
ทางการปอ้งกนั การน าเสนอในรูปแบบตา่ง ๆ การจดัการความรูเ้พ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวิตและการ
รูเ้ท่าทนัส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี ท าใหน้กัศกึษาพยาบาลสามารถสืบคน้ขอ้มลูออนไลน ์และ
การอา้งอิงตามระบบ APA  

- รายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล เป็นวิชาท่ีจัดสอนส าหรับ
นกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 ในภาคการศึกษาฤดรูอ้น โดยศึกษาแนวคิด กระบวนการระเบียบวิธี
วิจยั การออกแบบการวิจยัทางการพยาบาล การใชชี้วสถิติและสถิติในการวิจยัทางการพยาบาล 
การท าโครงการวิจัยทางการพยาบาลเบือ้งต้น ซึ่งนักศึกษาพยาบาลจะมีความรูค้วามเข้าใจ
กระบวนการวิจัย รูปแบบการวิจัยประเภทต่าง ๆ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาและ
ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวิจยั การวิเคราะหข์อ้มลู และผลการวิจยัพืน้ฐาน ช่วยท าใหน้กัศึกษา
พยาบาลสามารถตรวจสอบความนา่เช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษป์ระเภทงานวิจยัเบือ้งตน้ได ้

- รายวิชาทฤษฎีทางการพยาบาลต่าง ๆ เป็นวิชาท่ีจัดสอนเรื่ อง
หลกัการ แนวคิดการพยาบาลของสาขาวิชาทางการพยาบาล เช่นวิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุน่ 
การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ การพยาบาลสุขภาพชุมชน การพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดงุครรภ ์สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ซึ่งในแต่ละวิชาอาจารยผ์ูส้อนจะมีการมอบหมาย
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งานใหน้กัศกึษาพยาบาลคน้ควา้ขอ้มลู องคค์วามรูเ้ชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้งกบัรายวิชานัน้ ๆ เพ่ือใช้
ในการเพิ่มพนูความรูแ้ละเป็นเอกสารอา้งอิง 

2) รายวิชาภาคปฏิบตั ิมีรายละเอียดคือเป็นการจดัการเรียนการสอนการ
ปฏิบตักิารพยาบาลในรายวิชาตา่ง ๆ บนหอผูป่้วย เพ่ือใหน้กัศกึษาพยาบาลไดฝึ้กทักษะปฏิบตักิาร
พยาบาลในการดแูลผูป่้วยจริง ซึ่งจะเริ่มฝึกปฏิบตัิกับนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษา
ปลายในวิชาการปฏิบตักิารพยาบาลพืน้ฐาน จากนัน้ฝึกปฏิบตัิในรายวิชาการพยาบาลแตล่ะสาขา
ได้แก่ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติการ
พยาบาลสขุภาพชมุชน ปฏิบตัิการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และปฏิบตัิการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ ในชั้นปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 นอกจากนักศึกษาพยาบาลจะไดฝึ้กปฏิบัติ
หตัถการ การดแูลผูป่้วยจริงแลว้ นกัศึกษาพยาบาลจะไดท้  ารายงานกรณีศึกษาผูป่้วยท่ีดแูลดว้ย 
จึงตอ้งศึกษา คน้ควา้ขอ้มูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับโรค อาการ อาการแสดง และ
หลักการพยาบาลผู้ป่วยเหล่านั้น เพ่ือใช้ในการท ารายงานและการฝึกทักษะการปฏิบัติจริงกับ
ผูป่้วย 

จะเห็นว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบ์ัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีการบรูณาการเรื่องการสืบคน้ขอ้มลู องคค์วามรูเ้ชิงประจกัษไ์วใ้น
รายวิชาต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายจากอาจารยผ์ูส้อน ดงันัน้ผูว้ิจัยเห็นถึงความส าคญั 
ประโยชนข์องการใชข้อ้มลู และหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีน่าเช่ือถือมาใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบตัิการ
พยาบาล การอ้างอิงจากข้อมูลท่ีถูกต้อง จะช่วยให้นักศึกษาพยาบาลสามารถวางแผนการ
พยาบาลผู้ป่วยเฉพาะราย และน าไปปฏิบัติกับผู้ป่วยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้น าผลการ
วิเคราะหห์ลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตรม์าใช้เป็นแนวทางก าหนดผลการเรียนรูท่ี้คาดหวัง 
เนือ้หาการจดัการเรียนรู ้วิธีการสอนโดยใชก้รณีศกึษาบรูณาการกระบวนการพยาบาลกบัหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ และการประเมินผล ซึ่งผูว้ิจัยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างคือนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประจ าภาคการศกึษาตน้ เน่ืองจากนกัศกึษา
พยาบาลไดผ้่านการเรียนวิชาการวิจยัทางการพยาบาลแลว้ จึงมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องระเบียบ
วิธีวิจยัเบือ้งตน้ สามารถประเมินความน่าเช่ือถือของบทความวิจยัพืน้ฐานได ้เป็นการเสริมสรา้งให้
นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 มีความพรอ้มส าหรบัการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นรายวิชาตา่ง ๆ เม่ือ
นกัศกึษาพยาบาลไดเ้ขา้มาเรียนรูใ้นรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ จะท าใหน้กัศึกษาพยาบาลเช่ือว่าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มีความส าคญั มีคณุคา่ต่อ
การดแูลรกัษาผูป่้วย มีความสามารถสืบคน้และตรวจสอบหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง เม่ือ
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ฝึกปฏิบตัซิ  า้ ๆ จนช านาญและเป็นลกัษณะนิสยั จะตดิตวันกัศกึษาพยาบาลไปจนจบเป็นพยาบาล
วิชาชีพได ้

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม(Cognitivism)  
ทฤษฎีการเรียนรูพ้ทุธิปัญญานิยม เป็นทฤษฎีท่ีอยูบ่นฐานของกระบวนการคิดก่อนท่ี

จะแสดงพฤติกรรมออกมา เก่ียวขอ้งกับการท างานของจิตและสมอง ในทฤษฎีพทุธิปัญญานิยมมี
นักจิตวิทยาท่ีส าคญัอยู่ 2 ท่านคือเพียเจต ์และบรูนเนอร ์บรูนเนอรเ์ป็นนักจิตวิทยาท่ีสนใจและ
ศกึษาเรื่องของพฒันาการทางสติปัญญาตอ่เน่ืองจากเพียเจต ์บรูนเนอรเ์ช่ือว่าบคุคลเลือกท่ีจะรบัรู ้
สิ่งท่ีตนเองสนใจ ใสใ่จตอ่สิ่งนัน้ ๆ จึงมีความตอ้งการ อยากรู้อยากเห็นดว้ยตนเอง เป็นแรงผลกัดนั
ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีจะสืบคน้ ส ารวจสิ่งแวดลอ้มรอบตวั คน้หาขอ้มูล และประมวลผลหาค าตอบ 
หรือสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ด้วยตนเองได้มากกว่าการเรียนรูท่ี้เกิดจากสถานการณ์ท่ีผู้อ่ืนเป็นผู้
ก าหนด โดยมีแนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรูคื้อ (ทิศนา แขมมณี, 2557, น. 67) 

1. การจัดโครงสรา้งของความรู ้ควรจัดให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระดับ
สตปัิญญา และประสบการณข์องผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนรูส้กึวา่ตนเองสามารถเรียนรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ ได้
ไมย่ากจนเกินไป 

2. การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนควรจัดให้เหมาะสมกับระดับความ
พรอ้มของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัระดบัสติปัญญาของผูเ้รียนจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดเ้ร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 

3. แรงจงูใจภายในเป็นปัจจยัส าคญัท่ีชว่ยใหผู้เ้รียนประสบผลส าเรจ็ในการเรียนรู ้
บรูนเนอรเ์ห็นดว้ยกับเพียเจตว์่า คนเรามีโครงสรา้งสติปัญญามาตัง้แต่เกิด เม่ือมี

ปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มจะท าใหโ้ครงสรา้งสติปัญญามีการขยายและซบัซอ้นขึน้ จึงใหห้ลกัการ
เก่ียวกบัการสอนไวด้งันี ้

1. กระบวนการคิดของเด็กแตกต่างกับผูใ้หญ่ เด็กแต่ละวัยมีลักษณะการคิดท่ี
แตกต่างจากผูใ้หญ่ ผูส้อนจึงตอ้งมีความเขา้ใจว่าผูเ้รียนแต่ละวยัมีการรูค้ิดอย่างไร และจัดการ
เรียนรูใ้หเ้หมาะกบัวยัของผูเ้รียน 

2. เนน้ความส าคญัของผูเ้รียน ถือว่าผูเ้รียนสามารถควบคมุกิจกรรมการเรียนรู้
ของตน เองได้ (self-regulation) และเป็นผู้ ท่ี ริ เริ่มหรือลงมือท า  ดังนั้นผู้สอนจึงต้องจัด
สภาพแวดล้อมให้เอือ้อ านวยต่อการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู ้มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดลอ้ม 
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3. ในการจัดการเรียน รู้ควรเริ่มจากประสบการณ์ ท่ีผู้ เรียนคุ้น เคย หรือ
ประสบการณ์ใกล้ตัว ไปหาประสบการณ์ไกลตัว เพ่ือให้ผู้เรียนท าความเข้าใจได้ง่ายขึน้ โดย
เช่ือมโยงขอ้มลูจากประสบการณเ์ก่าไปสูอ่งคค์วามรูใ้หม ่  

ดงันัน้ผูส้อนควรท าความเขา้ใจพฒันาการทางเชาวปั์ญญาของผูเ้รียน และจดัสภาพ
สิ่งแวดลอ้มของหอ้งเรียนใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู ้หรือใชว้ิธีการท่ีจะใชเ้ป็นเครื่องมือในการท่ีมี
ปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองเป็นอยา่งดี 
  

2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS Model  
แรงจงูใจเป็นแรงผลกัดนัใหบ้คุคลแสดงพฤติกรรม และก าหนดทิศทาง เปา้หมายของ

พฤติกรรมนั้นด้วย บุคคลท่ีมีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายาม ความตั้งใจในการกระท าไปสู่
เป้าหมาย ส่วนบุคคลท่ีมีแรงจูงใจต ่าจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือล้มเลิกการกระท าไปก่อน 
นักจิตวิทยาได้อธิบายถึงสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมแต่ละบุคคลก็คือ แรงจูงใจ ซึ่งเป็น
องคป์ระกอบท่ีกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย เป็นความปรารถนาท่ีจะไดม้าซึ่งความ
มุง่หวงั ความปรารถนานีจ้ะท าใหบ้คุคลเรียนรูว้ิธีการตา่ง ๆ ท่ีจะไดร้บัการตอบสนอง แรงจงูใจเป็น
สว่นส าคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนใหบ้คุคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ (สรุางค ์โคว้ตระ
กูล, 2548, น. 154-155) ไคลเบอรแ์ละคณะ (Kleiber et al., 2011, p. 156) ให้ความหมายของ
แรงจูงใจไว้คือ เป็นการขับเคล่ือนความต้องการของบุคคลให้กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ี มี
ความสมัพนัธก์บัสิ่งท่ีจงูใจ เพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว ้เช่นเดียวกบัพระครูวิสุทธ์ิธรรมานุวตัร และ 
อนุวัต กระสังข์ (2560, น. 175) ให้ความหมายแรงจูงใจคือ แรงขับเคล่ือนภายในตัวบุคคล ท่ี
กระตุน้ใหเ้กิดการกระท าเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคบ์างอยา่ง ลกัษณะของแรงจงูใจมี 2 แบบคือ 

1. แรงจงูใจภายใน (Intrinstic motivation) หมายถึงแรงจงูใจท่ีมาจากภายในตวั
บคุคล เป็นสิ่งท่ีผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซึ่งอาจเป็นทศันคติจากความคิด ความพอใจ ความ
สนใจ ความเขา้ใจ ความตัง้ใจ การมองเห็นคุณค่า และความตอ้งการสิ่งต่าง ๆ พฤติกรรมท่ีเกิด
จากแรงจูงใจภายในจะเกิดขึน้เองโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีรางวลั หรือแรงผลกัดนัจากภายนอก เพราะ
เป็นความสนใจของตวับคุคลเอง 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึงแรงจูงใจท่ีไดร้บัอิทธิพล
จากภายนอกเป็นสิ่งกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรม เชน่การไดร้บัรางวลั ไดร้บัค าชมเชย ไดร้บัการยกย่อง 
เล่ือนต าแหนง่ ขึน้เงินเดือน หรือการไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบั การคาดหวงัจากบคุคลอ่ืน 
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ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่แรงจงูใจไดแ้ก่ 
1. ความตอ้งการ (Need) เป็นสภาพท่ีบคุคลขาดสมดลุท่ีท าใหเ้กิดแรงผลกัดนัให้

บคุคลแสดงพฤตกิรรมเพื่อสรา้งสมดลุใหต้นเอง เชน่ ผูเ้รียนขยนัอา่นหนงัสือเพราะตอ้งการสอบเขา้
มหาวิทยาลัยได้ ความต้องการจึงมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรม เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤตกิรรมเพ่ือบรรลจุดุหมายท่ีตัง้ไว ้

2. แรงขบั (Drives) เป็นแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากความตอ้งการทางกาย และสิ่งเรา้
จากภายในตวับคุคล ความตอ้งการและแรงขบัมกัเกิดควบคู่กนั เม่ือเกิดความตอ้งการแลว้ ความ
ตอ้งการจะไปผลกัดนัใหเ้กิดพฤตกิรรมท่ีเรียกวา่แรงขบั  

3. สิ่งล่อใจ (Incentives) เป็นสิ่งชักน าบุคคลใหก้ระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งสู่
จดุมุง่หมายท่ีตัง้ไวเ้ป็นแรงจงูใจภายนอก เชน่ การใชร้างวลักบัพนกังานเพ่ือใหพ้นกังานมีแรงจงูใจ
ในการตัง้ใจท างาน 

4. การต่ืนตวั (Arousal) เป็นภาวะท่ีบุคคลมีความพรอ้มท่ีจะแสดงถึงพฤติกรรม 
กลไกทางสมองพรอ้มท่ีจะคิด สั่งการใหก้ลา้มเนือ้พรอ้มในการเคล่ือนไหว และแสดงพฤติกรรม
ออกมา 

5. การคาดหวงั (Expectancy) เป็นการตัง้ความปรารถนาท่ีจะเกิดขึน้ของบุคคล 
สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ผูเ้รียนคาดหวงัว่าจะสอบไดเ้กรด 4 ทุกวิชาจึงมีความมุ่งมั่นในการ
อา่นหนงัสือ การคาดหวงัก่อใหเ้กิดแรงผลกัดนัหรือเป็นแรงจงูใจท่ีส าคญัตอ่พฤติกรรม  

6. การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) เป็นการก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมาย
ปลายทางของการกระท า การตัง้เปา้หมายใหช้ดัเจนจะเป็นแรงผลกัดนัใหบ้คุคลมุ่งมั่นท่ีจะกระท า
ใหส้  าเรจ็ 

ดงันัน้การแสดงพฤติกรรมของบุคคลจึงเกิดจากแรงจูงใจเป็นแรงผลกัดนัใหก้ระท า
เพ่ือใหส้  าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้เช่นเดียวกับการเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐาน เม่ือผูเ้รียนมี
แรงจูงใจท่ีตอ้งการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ จะเกิดความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ 
จนกระทั่งกลายเป็นลกัษณะนิสยัไดใ้นท่ีสดุ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของลดัดาวลัย ์พทุธรกัษา รชันี
ภรณ ์ทรพัยก์รานนท ์และประนอม โอทกานนท ์(2559) พบว่าองคป์ระกอบดา้นแรงจงูใจช่วยท าให้
พยาบาลวิชาชีพมีความตอ้งการท่ีจะใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซึ่งรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้ชว่ยให้
ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรูเ้พิ่มขึน้ คือรูปแบบการสรา้งแรงจูงใจอารค์โมเดลของเคลเลอร ์
(ARCS Model ; Keller, 2009) 
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2.3.1 รูปแบบแรงจูงใจ ARCS Model  
รูปแบบ ARCS โมเดลเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รียน โดยใหค้วามส าคญักบั

การตัง้เป้าหมาย ใชค้วามรู ้ทกัษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความพยายาม ตัง้ใจท่ีจะกระท าใหบ้รรลุ
เป้าหมายท่ีตัง้ไว ้รวมทัง้ช่วยใหผู้เ้รียนมีจิตใจมุ่งมั่นกับพฤติกรรมนัน้ตัง้แต่ตน้และใหค้งอยู่อย่าง
ยั่งยืน (Larson & Lockee, 2014, p. 167) เคลเลอร ์(Keller, 2009) อธิบายว่า ARCS โมเดลเป็น
เครื่องมือท่ีไดร้บัความนิยมจากผูส้อนในการจดัการเรียนรู ้เน่ืองจาก 

1. ผูเ้รียนมีความสนใจ ตัง้ใจตัง้แตต่น้ และตลอดการจดัการเรียนรู ้
2. สรา้งความรูส้กึผกูพนั มีสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนัของผูส้อนและผูเ้รียน 
3. ส่งเสริมความเช่ือมั่นใหก้ับผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนมีความพยายามกระท าจน

เปา้หมายส าเรจ็ 
4. สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูเ้รียน เม่ือเสรจ็สิน้การจดัการเรียนรู ้

ARCS โมเดลสามารถสรา้งแรงจูงใจทัง้ภายในและภายนอกใหก้ับผูเ้รียน โดย
แรงจูงใจภายในเช่น กระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจ มีความตัง้ใจ เห็นคุณค่ากับการจัดการเรียนรู ้ส่วน
แรงจูงใจภายนอกเช่น การชมเชย การให้รางวัลเม่ือผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในการเรียน ARCS 
โมเดลมีองคป์ระกอบดงันี ้

1. ความสนใจ (Attention) เป็นหลกัการแรกท่ีส าคญัในการดึงดดูใหผู้เ้รียนมี
ความสนใจ ต่ืนตวัและอยากรูอ้ยากเห็นในการเรียนรูอ้ยูต่ลอดเวลา สามารถท าไดห้ลายวิธีการ เช่น 
การกระตุน้ความสนใจ โดยการตัง้ค  าถาม การยกตวัอย่างใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นภาพชดัเจน การสรา้ง
สถานการณ ์ การสรา้งภารกิจปัญหา ใหผู้เ้รียนสนใจการแกปั้ญหา 

2. ความรูส้ึกผกูพนั (Relevance) เป็นหลกัการท่ีเช่ือมโยงใหผู้เ้รียนเกิดความ
ตอ้งการ มีความรูส้กึเก่ียวพนัเป็นแรงกระตุน้ใหต้อ้งท าใหส้  าเรจ็ โดยใชก้ระบวนการ 3 กระบวนการ
ดังนี ้1) การแจ้งเป้าหมายท าให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยผู้เรียนจะหาวิธีการท่ี
หลากหลายเพ่ือน าไปสู่การบรรลเุปา้หมายนัน้ 2) การสรา้งแรงจงูใจในการศกึษาความรูก้บัการให้
แรงจูงใจกับผูเ้รียน ผู้เรียนเห็นคุณค่า เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู ้อาจจะเป็นไปใน
รูปแบบการใหส้ถานะเป็นผูท่ี้ประสบผลส าเร็จ การสรา้งสถานการณใ์หผู้เ้รียนทราบถึงประโยชน ์
ความส าคญัทัง้ตอ่ตนเองและผูอ่ื้น หรือสงัคม 3) การสรา้งองคค์วามรูโ้ดยการเช่ือมโยงองคค์วามรู้
ใหมท่ี่สมัพนัธก์บัองคค์วามรูเ้ดมิใหก้บัผูเ้รียน 

3.การสรา้งความมั่นใจ (Confidence) ใหผู้เ้รียนมีความคาดหวงัในการเรียน 
ใหมี้ความรูส้กึวา่ตนเองมีความสามารถในการบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไวไ้ด ้ 
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4.ความพึงพอใจ (Satisfaction) ผูเ้รียนตอ้งการทราบผลของความพยายาม
ในการเรียนรูว้่าอยู่ท่ีระดบัใด มีการเสริมแรงทางบวก เช่นการใหร้างวลั การชมเชย ซึ่งน าไปสู่ผล
ของการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม ผูเ้รียนจะมีความรูส้กึช่ืนชอบ ยดึมั่นผกูพนั และพงึพอใจท่ีไดเ้รียนรู ้
จงึควรมีการแจง้ผลการประเมินใหผู้เ้รียนทราบทกุครัง้ในทางบวก 

 
2.4 กระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์ 

รูปแบบของกระบวนการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล มี
นักวิชาการหลายท่านไดพ้ัฒนารูปแบบอย่างเป็นขัน้ตอน เพ่ือช่วยใหผู้้ใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์
สามารถปฏิบตัิตามและพิจารณาขอ้มูลเหล่านัน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยผูว้ิจัยไดท้  าการสังเคราะห์
รูปแบบกระบวนการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางการพยาบาลจากนกัวิชาการ สรุปไดด้งั
แสดงในตารางท่ี 8 (DiCenso, Cullum, Ciliska, & Guyatt, 2005; Flemming & Fenton, 2002; 
Melnyk & Fineout-Overholt, 2014, p. 6; Rosswurm & Larrabee, 1999; Straus et al., 2011)  

ตาราง 8 การสงัเคราะหรู์ปแบบกระบวนการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษท์างการพยาบาล 

รูปแบบกระบวนการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษท์างการพยาบาล
จากแนวคดินกัวิชาการ 

กระบวนการปฏิบัติ
ต าม ห ลัก ฐ าน เชิ ง
ประจกัษ ์Melnyk & 

Fineout-
Overholt, 

2014 

Straus et al.,  
2011 

DiCenso, 
Cullum, 

Ciliska, & 
Guyatt, 2005 

Flemming & 
Fenton, 2002 

Rosswurm & 
Larrabee, 

1999 

สรา้ง
วฒันธรรมการ
สบืเสาะหา
หลกัฐาน 

- - - -  

- - - - ประเมินความ
ตอ้งการของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

ตัง้ค าถามจาก
ปั ญ ห า ข อ ง
ผูป่้วย 

ตัง้ค าถามจาก
ปัญหาของ
ผูป่้วย 

ตัง้ค าถามจาก
ปัญหาของ
ผูป่้วย 

ตัง้ค าถามจาก
ปัญหาของ
ผูป่้วย 

- การตัง้ค าถามจาก
สถานการณปั์ญหา 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

รูปแบบกระบวนการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษท์างการพยาบาลจาก
แนวคิดนกัวิชาการ 

กระบวนการปฏิบัติ
ต าม หลัก ฐ าน เชิ ง
ประจกัษ ์Melnyk & 

Fineout-
Overholt, 

2014 

Straus et al.,  
2011 

DiCenso, 
Cullum, 

Ciliska, & 
Guyatt, 2005 

Flemming & 
Fenton, 2002 

Rosswurm & 
Larrabee, 

1999 

สบืคน้ และ
รวบรวม
หลกัฐาน 

สบืคน้ และ
รวบรวม
หลกัฐาน 

สบืคน้ และ
รวบรวม
หลกัฐาน 

สบืคน้ และ
รวบรวม
หลกัฐาน 

สบืคน้ และ
รวบรวม
หลกัฐาน 

การสบืคน้ และรวบรวม
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

ประเมิน
คณุภาพของ
หลกัฐาน

,ผลงานวิจยั 

ประเมิน
คณุภาพของ
หลกัฐาน

,ผลงานวิจยั 

ประเมิน
คณุภาพของ
หลกัฐาน

,ผลงานวิจยั 

ประเมิน
คณุภาพของ
หลกัฐาน

,ผลงานวิจยั 

ประเมิน
คณุภาพของ
หลกัฐาน

,ผลงานวิจยั 

การประเมินคณุภาพ
ของหลกัฐานเชิง

ประจกัษ ์

- - วางแผนการ
ใชห้ลกัฐาน 

- วางแผนการ
ใชห้ลกัฐาน 

 

น าหลกัฐานไป
ใชแ้กไ้ข
ปัญหา
ทางการ
พยาบาล 

น าหลกัฐานไป
ใชแ้กไ้ข
ปัญหา
ทางการ
พยาบาล 

น าหลกัฐานไป
ใชแ้กไ้ข
ปัญหา
ทางการ
พยาบาล 

น าหลกัฐานไป
ใชแ้กไ้ข
ปัญหา
ทางการ
พยาบาล 

- การน าหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ไปใชแ้กไ้ข

ปัญหา 

ประเมินผล
การใช้
หลกัฐาน 

ประเมินผล
การใช้
หลกัฐาน 

- ประเมินผล
การใช้
หลกัฐาน 

- การประเมินผลการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

เผยแพรก่าร
ปฏิบตัิจาก
หลกัฐาน 

- - - เผยแพรก่าร
ปฏิบตัิจาก
หลกัฐาน 
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จากตาราง 8 จะเห็นไดว้่านักวิชาการได้กล่าวถึงรูปแบบกระบวนการปฏิบัติตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษท์างการพยาบาลมีขัน้ตอนท่ีสอดคลอ้งกนัสรุปได ้5 ขัน้ตอนดงันี ้ 

ขั้นตอนท่ี  1 การตั้งค  าถามจากสถานการณ์ ปัญหา  (Asking the clinical 
question) โดยปัญหาอาจมาจากวิธีการปฏิบตัิการพยาบาลท่ีตอ้งการปรบัปรุง หรือมีขอ้สงสยัใน
คณุภาพของผลการปฏิบตัิ หรือจากปัญหาทางสขุภาพของผูป่้วย การตัง้ค  าถามท่ีดีจะน าไปสู่การ
สืบคน้หลักฐานท่ีดีได ้ช่วยใหไ้ดห้ลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสอดคลอ้งกับปัญหา เกิดความกระจ่าง 
ชดัเจนในปัญหาท่ีสนใจทางคลินิก ไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกับประสิทธิผลของหัตถการหรือการรกัษาท่ี
เฉพาะเจาะจง และประหยัดเวลาในการสืบคน้ ซึ่งลักษณะค าถามท่ีดีควรมีลกัษณะคือ มีความ
เฉพาะเจาะจง ระบุประชากรหรือปัญหา ระบุหัตถการ การรักษาหรือสิ่งท่ีสนใจ ระบุการ
เปรียบเทียบ และระบุผลลัพธ์ท่ีวัดได้ โดยทั่ วไปใช้ PICO model (รุ่งนภา เขียวชะอ ่า, 2556; 
Sackett et al., 1996) เป็นแนวทางในการตัง้ค  าถาม มีองคป์ระกอบคือ  

P : Patient population or Problem หมายถึงการก าหนดกลุ่มผู้ป่วยและ
ปัญหา กลุม่ผูป่้วยคือผูป่้วยท่ีอยู่ในสถานการณนี์ ้เช่นผูป่้วยทารก ผู้ป่วยสงูอาย ุสว่นปัญหานัน้เป็น
การก าหนดปัญหาท่ีเกิดในสถานการณ์ซึ่งต้องการค้นหาวิธีการแก้ไข เช่นการเกิดการติดเชือ้
บริเวณต าแหน่งท่ีให้สารน า้ทางหลอดเลือดด า การก าหนดกลุ่มผู้ป่วยและปัญหาจะช่วยท าให้
ทราบถึงประเดน็ และขอบเขตท่ีชดัเจนในการสืบคน้ขอ้มลู 

I : Intervention or area of interest หมายถึงการระบุหัตถการ การรักษา
หรือสิ่งท่ีสนใจเพ่ือคน้หาค าตอบจากประเด็นปัญหาท่ีตัง้ขึน้ เช่นระยะเวลาในการเปล่ียนต าแหน่ง
บรเิวณท่ีใหส้ารน า้ทางหลอดเลือดด าควรเปล่ียนทกุก่ีวนั 

C : Comparison Intervention หม ายถึ งก ารระบุ หั ต ถก ารการรักษ า
เปรียบเทียบกับหัตถการ การรักษาท่ีสนใจ จะช่วยจ ากัดขอบเขตการสืบค้นให้แคบลง การ
เปรียบเทียบนีอ้าจจะมีหรือไม่มีก็ได ้เช่นหัตถการท่ีสนใจคือ ระยะเวลาในการเปล่ียนต าแหน่ง
บริเวณท่ีใหส้ารน า้ทางหลอดเลือดด าทุก 4 วนั เปรียบเทียบกับหตัถการเดิมคือระยะเวลาเปล่ียน
ต าแหนง่ทกุ 3 วนั 

O : Outcome หมายถึงผลลพัธท่ี์จะเกิดขึน้จากการกระท าของหัตถการการ
รกัษาท่ีสนใจ โดยระบเุป็นผลลพัธท่ี์วดัผลไดช้ดัเจน เช่น ไม่เกิดการติดเชือ้บรเิวณต าแหน่งท่ีใหส้าร
น ้าทางหลอดเลือดด าหลังจากเปล่ียนต าแหน่งทุก 4 วัน การก าหนดผลลัพธ์มีความจ าเป็น 
เน่ืองจากบางครัง้การสืบคน้งานวิจยั เม่ือไดข้อ้มลูมาอาจไม่ไดว้ดัผลลพัธต์ามท่ีตอ้งการ งานวิจยั
เหลา่นัน้ก็ไมส่ามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้
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ขัน้ตอนท่ี 2 การสืบคน้ และรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ (Searching for the 
best evidence) เป็นการหาขอ้มูลเก่ียวกับประเด็นค าถาม สถานการณปั์ญหาท่ีตัง้ไวต้าม PICO 
model โดยสืบคน้ขอ้มลูตา่ง ๆ ทัง้เอกสาร งานวิจยั บทความวิชาการ ในแหล่งสารสนเทศ ถือเป็น
ขัน้ตอนท่ีส าคญัท าใหมี้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีมีคุณภาพ และมีจ านวนมากพอ เป็นขอ้มูลช่วย
ตดัสินใจ เช่น การสืบคน้ในหอ้งสมุด ฐานขอ้มูลออนไลนท่ี์น่าเช่ือถือ ตวัอย่างฐานขอ้มูลท่ีส าคญั
ส าหรบัการคน้หาหลักฐานเชิงประจกัษ์เพ่ือการปฏิบตัิการพยาบาล (Evidence-Based Nursing 
Practice) เช่นThe Cochrane Central Register of Controlled Trials เป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวม
ผลการทบทวนอย่างเป็ น ระบบของงานวิจัย  (Conducting Systematic Review) ซึ่ ง เป็ น
ผลงานวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมและสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดลองทั้งหมด (Randomized 
Controlled Trials: RCTs) ในปัจจบุนัถือเป็นแหล่งขอ้มลูท่ีส าคญัส าหรบัการคน้หาหลกัฐานขอ้มูล
เชิงประจักษ์ เพ่ือการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence-Based Practice) ทั้งทาง
การแพทยแ์ละการพยาบาล หรือDatabase for Evidence Nursing: EBN-online เป็นฐานขอ้มลูท่ี
รวบรวมดรรชนีบทความจากวารสาร Evidence Nursing ท่ีสามารถสืบคน้ไดท้างอินเตอรเ์น็ตผ่าน
ทางเว็บไซต์ http://ebn.bmjjounals.com โดยมีรายงานหลักฐานจากผลการวิจัยท่ีผ่านการ
ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ (Commentary) ความยาวประมาณ 1-5 หนา้ ท าใหง้่ายตอ่การสงัเคราะห ์
เพ่ือน ามาใชใ้นการปฏิบัติการพยาบาลโดยใชห้ลักฐานจากผลการวิจัย หลักการในการสืบคน้
สารสนเทศประกอบดว้ย (ปานทิพย ์ปรูณานนท ์และ ทศันีย ์เกรกิกลุธร, 2553) 

1. การก าหนดเรื่องในการคน้หาสารสนเทศเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล  
เป็นการก าหนดขอบเขตของเรื่องท่ีตอ้งการสืบคน้ใหช้ดัเจน โดยก าหนดเรื่องท่ีตอ้งการสืบคน้ในรูป
ค าถามตาม PICO model เพ่ือก าหนดค าส าคัญท่ีใช้ในการค้นหาต่อไป ผู้สืบค้นควรมีความรู้
พืน้ฐานหรือขอ้มูลเบือ้งตน้ในหวัขอ้ท่ีตอ้งการสืบคน้ก่อน เพ่ือเขา้ใจว่าขอ้มูลท่ีสืบคน้ไดเ้ก่ียวขอ้ง
กบัเรื่องท่ีสืบคน้หรือไม ่เป็นการคดักรองหลกัฐานเบือ้งตน้ ถา้ไม่มีความรูเ้รื่องท่ีตอ้งการสืบคน้ ควร
หาความรูเ้บือ้งตน้ก่อนจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้เช่นหนังสือ ต ารา บทความวิชาการ หรือ
คน้หารายช่ือเอกสารในบรรณานกุรมทา้ยเลม่ 

2. การก าหนดจดุเขา้ถึงในการสืบคน้ ไดแ้ก่ ช่ือเรื่อง ช่ือผูแ้ตง่ หวัเรื่อง และค า
ส าคญั จดุเขา้ถึงขอ้มูล (Access Point) ช่วยใหผู้สื้บคน้ สามารถเลือกหรือระบตุ  าแหน่งท่ีค  าศพัท์
จะปรากฏในรายการท่ีสืบคน้ได ้ท าใหสื้บคน้ขอ้มลูอยา่งมีประสิทธิภาพและแมน่ย าขึน้  
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3. การก าหนดกลยุทธ์ในการคน้ เป็นการก าหนดแผนการสืบคน้โดยมีวิธีท่ี
ช่วยในการก าหนดค าคน้ใหต้รงตามความตอ้งการ ไดแ้ก่ การสืบคน้ดว้ยการตดัค า และตรรกบู
เลียน  

3.1 การสืบค้นด้วยการตัดค า (Truncation) หรือการค้นด้วยรากศัพท ์
(Stemming) เป็นการตดัค าบางส่วนเพ่ือช่วยใหก้ารสืบคน้ครอบคลุมรากศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง และมกั
ใชก้บัค าท่ีเป็น พหพูจนแ์ละเอกพจนใ์นภาษาองักฤษ  

3.2 การใชต้รรกบเูลียน (Boolean logic) ตรรกบเูลียนเป็นแนวคิดของนกั
คณิตศาสตร ์ชาวองักฤษช่ือ จอรจ์ บลู (George Boole) ท่ีถกูน ามาใชใ้นการเช่ือมค าศพัทใ์นระบบ
การสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร ์ตรรกบูเลียนนีช้่วยใหผู้สื้บคน้ก าหนดการคน้หาขอ้มูลให้ชดัเจนขึน้ 
โดยใชต้วัเช่ือมบเูลียนเช่ือมโยงค าคน้มากกว่าสองค าเขา้ดว้ยกนั โดยค าคน้เหลา่นีอ้าจเป็นหวัเรื่อง 
ช่ือเรื่อง ช่ือผูแ้ต่ง หรือค าส าคญัท่ีน ามาเช่ือมโยงกันตามความเหมาะสม ตวัเช่ือมบูเลียนท่ีส าคญั
คือ  

1) ตวัเช่ือม “OR” เป็นตวัเช่ือมค าศพัทท่ี์มีความหมายเดียวกัน หรือ
แทนประเดน็เรื่องเดียวกนั โดยใชเ้ช่ือมค าศพัทม์ากกว่าสองค าขึน้ไป ท าใหก้ารสืบคน้มีความหมาย
กวา้งครอบคลมุ 

2) ตวัเช่ือม “AND” เป็นตวัเช่ือมค าศพัทม์ากกว่าสองค าขึน้ไป เพ่ือ
ก าหนดใหผ้ลการสืบคน้มีประเด็นท่ีเก่ียวกบัค าศพัทท์ัง้สอง เพราะฉะนัน้รายการบรรณานกุรมใดมี
เนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตเ่พียงเรื่องเดียวจะถือวา่ไมเ่ก่ียวขอ้ง  

3) ตวัเช่ือม “NOT” เป็นตวัเช่ือมค าศพัทม์ากกว่าสองค าขึน้ไป เพ่ือ
ก าหนดใหผ้ลการสืบคน้มีประเด็นท่ีเก่ียวกับค าศพัทแ์รกเรื่องเดียวเท่านัน้ และจะตอ้งไม่มีเรื่องราว
เก่ียวกบัค าศพัทท่ี์สอง เพราะฉะนัน้ต  าแหน่งค าศพัทท่ี์จะคน้จึงเป็นเรื่องส าคญัในการใชต้วัเช่ือมนี ้
และรายการบรรณานุกรมใดท่ีแมจ้ะมีเนือ้หาเก่ียวกับค าศพัทแ์รกจะถูกคดัออก เพราะมีเรื่องท่ี
เก่ียวกบัค าศพัทท่ี์สองดว้ย ดงันัน้จงึควรระมดัระวงัในการใชต้วัเช่ือมนี ้ 

4) ตวัเช่ือม “NEXT” เป็นตวัเช่ือมระหว่างค าศพัทส์องค า เอกสารท่ี
พบตอ้งปรากฏค าศพัทส์องค าอยู่ติดกัน และเรียงตามล าดบัของค า โดยปกติแลว้ระบบจะเช่ือม
ดว้ย NEXT ระหวา่งค าสองค าใหอ้ตัโนมตั ิ 

5) ตวัเช่ือม “NEAR” เป็นตวัเช่ือมระหว่างค าศพัทส์องค า เอกสารท่ี
พบจะปรากฏค าทัง้สองค าอยูใ่กลก้นัภายใน 6 ค า  
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4. การก าหนดการแสดงผลการสืบคน้ ผู้ใช้อาจก าหนดให้แสดงข้อมูล
เฉพาะท่ีตอ้งการ แลว้จึงคดัลอกดว้ยตนเอง สั่งใหเ้ครื่องพิมพพ์ิมพผ์ล หรือบรรจุผลการคน้ในรูป
ของแฟ้มขอ้มลูแยกเก็บตอ่ไป 

5. การประเมินผลการสืบคน้ท่ีไดว้า่ตรงกบัความตอ้งการหรือไม ่อยา่งไร 
ขั้นตอนท่ี  3 การประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิ งประจักษ์  (Critically 

appraising the evidence) เป็นการวิเคราะหแ์ละประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานท่ีสืบคน้ 
เช่น การประเมินระดบัความน่าเช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์การประเมินคณุภาพงานวิจยัเชิง
ปริมาณ และเชิงคณุภาพดา้นความตรงของขอ้มูล ความเช่ือมั่นของเครื่องมือวดั ผลการวิจยัตรง
กบัประเดน็ปัญหาท่ีสนใจ ซึ่งการวดัระดบัความนา่เช่ือถือของหลกัฐานเก่ียวกบังานวิจยั แบง่เป็น 7 
ระดบัโดยหลกัฐานเชิงประจกัษ์ระดบัท่ี 1 ถือเป็นหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ส่วนระดบัท่ี 2, 3, 
4, 5, 6 มีความน่าเช่ือถือลดหลั่นลงมาตามล าดบั และระดบัท่ี 7 ถือเป็นหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือนอ้ย
ท่ีสดุ มีรายละเอียดในตาราง 9 ดงันี ้

ตาราง 9 ระดบัความน่าเช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

ระดบั ชนิดของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
ระดบัท่ี 1 หลกัฐานที่ไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ หรือการวิเคราะหเ์มตา้ของ

งานวิจยัเชิงทดลองที่มีการสุม่และมีกลุม่ควบคมุทัง้หมด หรือแนวปฏิบตัิทางคลินิกสรา้ง
จากหลกัฐานที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของงานวิจยัเชิงทดลองที่มี
การสุม่และมีกลุม่ควบคมุ 

ระดบัท่ี 2 หลกัฐานที่ไดจ้ากงานวิจยัเชิงทดลองที่มีการสุม่และมีกลุม่ควบคุมที่มีการออกแบบวิจัย
อยา่งดี อยา่งนอ้ย 1 เรือ่ง 

ระดบัท่ี 3 หลกัฐานที่ไดจ้ากงานวิจยัเชิงทดลองที่มีกลุม่ควบคมุ มีการออกแบบวิจยัอย่างดี แต่ไม่มี
การสุม่ 

ระดบัท่ี 4 หลกัฐานท่ีไดจ้ากงานวิจยัที่เป็นการศกึษายอ้นหลงั หรือการศกึษาติดตามไปขา้งหนา้ ท่ีมี
การออกแบบวิจยัอยา่งดี 

ระดบัท่ี 5 หลกัฐานที่ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของงานวิจัยเชิงบรรยายหรือ
งานวิจยัเชิงคณุภาพ 

ระดบัท่ี 6 หลกัฐานท่ีไดจ้ากงานวิจยัเดี่ยวที่เป็นงานวิจยัเชิงบรรยายหรอืงานวิจยัเชิงคณุภาพ 
ระดบัท่ี 7 หลกัฐานที่ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญในกลุม่วิชาชีพเฉพาะ และ/หรือรายงานจากคณะกรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุิเฉพาะเรือ่ง 

ท่ีมา: Melnyk, B.M., & Fineout-Overholt, E. (2011). Evidence-base practice in nursing and 

health care: A guide to best practice. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins. 
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ส าหรบัแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย โดยทั่ วไปแล้วจะมีค าถาม
พืน้ฐานเป็นแนวการอ่านและวิเคราะห์งานวิจัยเพ่ือพิจารณาความตรงของงานวิจัยก่อนการ
น าไปใชด้งัตอ่ไปนี ้โดยปานทิพย ์ปรูณานนท ์และ ทศันีย ์เกรกิกลุธร (2553) ไดอ้ธิบายไวด้งันี ้

1. ช่ือเรื่อง  
1.1 ช่ือเรื่องสะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาการวิจยัหรือไม ่ 
1.2 ช่ือเรื่องนา่สนใจมากนอ้ยเพียงไร  

2. ผูว้ิจยั  
2.1 ใครเป็นผูท้  าวิจยั  
2.2 มีประสบการณใ์นเรื่องท่ีศกึษาหรือไม ่

3. ปัญหาและความส าคญัของปัญหา  
3.1 ปัญหาการวิจยัคืออะไร  
3.2 อธิบายปัญหาชดัเจนหรือไม ่ 
3.3 ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายสิ่งท่ีก าลงัศกึษาชดัเจนหรือไม ่ 
3.4 ปัญหาการวิจยัมีความส าคญัตอ่ประเดน็ค าถามหรือไม ่ 
3.5 ความรูท่ี้ไดส้ง่เสรมิใหเ้กิดความรูใ้นประเดน็ค าถามหรือไม ่  

4. สมมตฐิาน  
4.1 สมมตฐิานคืออะไร ชดัเจนหรือไม ่ 
4.2 ระบทุฤษฎีหรืองานวิจยัสนบัสนนุสมมตฐิานหรือไม ่ 

5. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
5.1 วตัถปุระสงคคื์ออะไร ระบชุดัเจนหรือไม ่ 
5.2 วตัถปุระสงคค์รอบคลมุสิ่งท่ีศกึษาหรือไม ่ 
5.3 วตัถปุระสงคส์มัพนัธก์บัปัญหาการวิจยัหรือไม ่ 

6. ตวัแปร  
6.1 ผูว้ิจยัระบตุวัแปรทกุตวัอยา่งชดัเจนหรือไม ่ 
6.2 การนิยามตวัแปรถกูตอ้ง ชดัเจนและเขา้ใจง่ายหรือไม ่ 

7. การทบทวนวรรณกรรม  
7.1 วรรณกรรมท่ีน าเสนอเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวิจยัหรือไม ่ 
7.2 การน าเสนอวรรณกรรมไดช้ดัเจนและเพียงพอท่ีจะแสดงใหเ้ห็น

วา่ผูว้ิจยัไดมี้การศกึษาอยา่งลกึซึง้มากนอ้ยเพียงไร  
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7.3 มีการทบทวนผลงานวิจัยท่ีผ่านมาและอธิบายถึงความสัมพันธ์
ของงานวิจยัท่ีก าลงัศกึษาวา่มีการตอ่เตมิความรูเ้ดมิอยา่งไร 

7.4 มีการอา้งอิงเหมาะสมหรือไม ่ 
8. การออกแบบการวิจยั  

8.1 แบบการวิจัยเหมาะสมหรือไม่ สามารถตอบค าถามการวิจัย
หรือไม ่ 

8.2 จดุออ่นและจดุแข็งของแบบการวิจยัคืออะไร 
8.3 การควบคมุตวัแปรเหมาะสมหรือไม ่ 

9. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
9.1 ระบปุระชากรชดัเจนหรือไม ่ 
9.2 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งเพียงพอหรือไม ่ 
9.3 วิธีการสุม่ตวัอยา่งเหมาะสมหรือไม ่เป็นตวัแทนประชากรหรือไม ่ 

10. การรวบรวมขอ้มลู  
10.1 ระบวุิธีการรวบรวมขอ้มลูอยา่งชดัเจนหรือไม ่ 
10.2 วิธีการรวบรวมขอ้มลูมีความเหมาะสมหรือไม ่ 
10.3 มีอคตหิรือความล าเอียงเกิดขึน้หรือไม ่ 
10.4 อธิบายวิธีการทดลองเป็นล าดบัขัน้ตอนท่ีชดัเจนหรือไม ่ 
10.5 เครื่องมือมีความตรงและความเท่ียงมากนอ้ยเพียงไร 
10.6 ถา้มีผูช้่วยวิจยั ผูว้ิจยัไดมี้การเตรียมความพรอ้มของผูช้่วยวิจยั

ในการเก็บขอ้มลูหรือท าการทดลองเพ่ือลดความคลาดเคล่ือนหรือไม ่ 
11. การวิเคราะหข์อ้มลู  

11.1 เลือกวิธีการวิเคราะหข์อ้มลูเหมาะสมหรือไม ่ 
11.2 แปลผลการวิเคราะหถ์กูตอ้งหรือไม ่ 

12. การน าเสนอผลการวิจยั  
12.1 น าเสนอผลการวิจยัชดัเจน และจดัล าดบัการน าเสนอดี  

และเขา้ใจง่าย  
12.2 น าเสนอโดยใชต้าราง กราฟ ในการน าเสนอไดช้ดัเจนเขา้ใจง่าย 

และมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเตมิประกอบการเขา้ใจไดช้ดัเจน 
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การประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ไม่ใช่งานวิจยั  (Mick, 
J.  2017) มีดงันี ้

1. ประเมินแหล่งข้อมูลของหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีความน่าเช่ือถือ 
พิจารณาจากเป็นขอ้มลูจากต ารา เอกสารทางวิชาการ แหลง่ขอ้มลูจากอินเตอรเ์น็ตเชน่ ฐานขอ้มลู
ทางวิชาการ บทความวิชาการท่ีอยู่ในวารสารท่ีน่าเช่ือถือ เว็บไซตท่ี์ไดร้บัการยอมรบัในหัวขอ้ท่ี
ต้องการสืบค้น  เช่น เว็บไซต์ของโรงพยาบาลในการน าเสนอข้อมูลความรู้เรื่องการดูแล
รกัษาพยาบาลโรคตา่ง ๆ รวมถึงขอ้มูลท่ีมาจากเวชระเบียน แฟ้มประวตัิของผูป่้วย และขอ้มลูท่ีได้
จากการซกัประวตัผิูป่้วยหรือญาตท่ีิมีสตสิมัปชญัญะ ขอ้มลูท่ีไดต้รงกนัในแตล่ะเอกสาร 

2. ประเมินความน่าเช่ือถือของผูเ้ขียน ผูจ้ดัท า ส านกัพิมพ ์โดยพิจารณา
ว่าผูเ้ขียนมีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ตรงหรือสอดคลอ้งกับเรื่องท่ีเขียน
หรือไม่ รวมทัง้ความนา่เช่ือถือของบรรณาธิการ ส านกัพิมพท่ี์มีประสบการณใ์นเนือ้หาเฉพาะดา้นท่ี
ต้องการสืบค้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐบาล ทางวิชาการจะมีความ
นา่เช่ือถือ ส านกัพิมพห์รือวารสารมีความตอ่เน่ืองในการเผยแพรผ่ลงาน 

3. ประเมินความทันสมัย เป็นปัจจุบันของหลักฐานเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากวนัเดือนปีท่ีพิมพ ์หรือวนัเดือนปีท่ีเผยแพร ่ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปใชแ้ก้ไขปัญหา (Implementing the 
sufficiency of the evidence) เป็นการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีตรวจสอบแล้วว่ามีคุณภาพ 
สามารถน าไปใชไ้ด ้มาใชแ้กปั้ญหาตามสถานการณปั์ญหาท่ีก าหนด และตอ้งพิจารณาถึงความ
ยินยอมของผูป่้วย บุคลากรท่ีร่วมดูแลรกัษา และความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ์การดูแล
รกัษา 

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evaluating the 
outcome of evidence implementation) โดยประเมินจากผลลัพธ์ของการปฏิบัติการพยาบาล 
หรือการดแูลรกัษา ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป่้วยและญาติ ทีมรว่มใหก้ารดแูลรกัษา รวมทัง้ตวัผู้
ปฏิบตัริว่มประเมินผลหลงัการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์  

อิริค สัน  (Eriksson, 2010, p. 276-278) ได้น าเสนอกระบวนการหลักฐานเชิง
ประจกัษไ์วด้งันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การมองเห็นเหตกุารณ ์(Vision) เป็นการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัเหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ว่าเป็นอย่างไร มีข้อมูลใดบ้าง ภาพของเหตุการณ์นีเ้ป็นอย่างไร แล้วรวบรวมข้อมูลท่ี
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เก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาถึงขอ้มูลท่ีตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง และในเหตกุารณนี์มี้ปัญหาอะไรท่ี
ตอ้งแกไ้ข  

ขัน้ตอนท่ี 2 การมองหาหลกัฐานหรือความรู ้(Seeing insight knowledge) เป็น
การคน้หาหลกัฐานหรือขอ้มลู ความรูใ้ดท่ีจะมาช่วยตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูในเหตกุารณ์
นัน้ หรือเป็นขอ้มลูชว่ยแกไ้ขปัญหา 

ขั้นตอนท่ี 3 การยืนยันว่าหลักฐานถูกตอ้ง (Attestation) เป็นการยืนยันความ
ถกูตอ้งของหลกัฐาน โดยท าการพิสจูน ์ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของหลกัฐาน เช่นมีพยานยืนยนั 
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถกูตอ้ง หรือหลกัฐานท่ีเป็นเอกสารมีการวิเคราะหค์ณุภาพของเอกสาร
จากแหลง่ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การแกไ้ข (Revision) เป็นการน าหลกัฐานท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง 
น่าเช่ือถือแลว้มาอา้งอิงกับขอ้มูลในเหตกุารณน์ัน้ เพ่ือช่วยยืนยนัว่าขอ้มูลนัน้ถูกตอ้งหรือไม่ หรือ
เป็นการน าแนวทาง วิธีปฏิบตัิของหลกัฐานมาใชแ้กปั้ญหาในเหตกุารณ ์ซึ่งมีทัง้การแกไ้ขภายใน 
(inner revision) คือการแกไ้ขความคิด ความเช่ือ ความเขา้ใจภายในตวับคุคลท่ีผิดพลาด อาจเกิด
จากความล าเอียง หรือความเคยชิน เพ่ือใหบุ้คคลมีความเช่ือ ความเขา้ใจใหม่ท่ีถกูตอ้ง และการ
แก้ไขภายนอก (outer revision) คือการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีคน้พบและตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือแล้ว มาด าเนินการแก้ไขขอ้มูล แนวทางปฏิบัติแบบเดิมท่ีไม่ถูกตอ้ง ล้าสมัยหรือเพ่ือ
ปรบัปรุง พัฒนาให้ดีขึน้ รวมทั้งแก้ไขความรู ้ความเข้าใจของบุคลากรในระดับหน่วยงาน หรือ
องคก์ร 

ผูว้ิจัยน าขัน้ตอนการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ของทฤษฎีหลักฐานเชิงประจักษ์
ของอิริคสัน (Eriksson, 2010) และแนวคิดการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
based Practice) มาสงัเคราะหเ์ป็นกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษข์องงานวิจยันี ้เพ่ือน ามา
บรูณาการกบักระบวนการพยาบาล ในการท ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษ์
หลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล ดงัแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10 กระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

แนวคิดการปฏิบตัติาม
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

(Evidence-based Practice) 

ทฤษฎีหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ของ    

 อิริคสนั (Eriksson, 2010) 

กระบวนการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

การตัง้ค  าถามจากสถานการณ์
ปัญหา (Asking the clinical 

question) 

 มองเห็นปัญหา (Seeing of 

problem) 

 การมองเห็นเหตกุารณ ์(Vision) 
การสืบคน้ และรวบรวม
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
(Searching for the best 

evidence) 

การมองหาหลกัฐานหรือ
ความรู ้(Seeing insight 

knowledge) 

คน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
(Searching for evidences) 

การประเมินคณุภาพของ
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
(Critically appraising the 

evidence) 

การยืนยนัวา่หลกัฐานถกูตอ้ง 
(Attestation) 

ตรวจสอบคณุภาพหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์(Attesting of 

evidences) 

การน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ป
ใชแ้กไ้ขปัญหา (Implementing 

the sufficiency of the evidence) 

การแกไ้ข (Revision) ประยกุตใ์ชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์(Applying of 

evidences) 

การประเมินผลการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์(Evaluating the 

outcome of evidence 
implementation) 

 

 

จากตาราง 10 ผูว้ิจยัสรุปกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดด้งันี ้
1. มองเห็นปัญหา (Seeing of problem) หมายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ี

เกิดขึน้ รวบรวมขอ้มลู ตัง้ค  าถามในประเด็นใคร ท าอะไร อย่างไร มีปัญหาใดเกิดขึน้บา้ง พิจารณา
ขอ้มลูในดา้นชวนสงสยัถึงความถกูตอ้ง เช่ือถือได ้กบัดา้นมีปัญหาใดท่ีตอ้งแกไ้ข แลว้ก าหนดเป็น
ค าส าคญัเพื่อคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษต์อ่ไป 
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2. คน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Searching for evidences) หมายถึงการคน้หา
ขอ้มลูส าหรบัน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ โดยสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ตรงกบัค า
ส าคญัท่ีก าหนด ไดแ้ก่วิธีการสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลนั้น
โดยตรง เชน่การสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ ผูท่ี้มีประสบการณต์รงกบัสถานการณท่ี์ตอ้งการขอ้มลู การ
ซกัประวตัผิูป่้วย วิธีการสงัเกต การสมัผสั เช่นการตรวจรา่งกายผูป่้วย การสงัเกตบรเิวณท่ีเก่ียวขอ้ง 
และวิธีการสืบคน้เอกสาร เชน่หนงัสือ ต าราเรียน งานวิจยั บทความวิชาการ ขอ้มลูจากเว็บไซต ์ซึ่ง
ข้อมูลท่ีน ามาจากการสืบค้นในอินเตอรเ์น็ต ควรเป็นเว็บไซต์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่นฐานข้อมูลจาก
หอ้งสมุดออนไลน ์ฐานขอ้มูลส าหรบัการคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษ์เพ่ือการปฏิบตัิการพยาบาล 
เช่น  The Cochrane Central Register of Controlled Trials, Database for Evidence Nursing: 
EBN-online หรือเว็บไซตส์ขุภาพท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทยเ์ป็นผูเ้ขียน  

3. ตรวจสอบคณุภาพหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Attesting of evidences) หมายถึง
การพิสจูนค์วามถกูตอ้ง น่าเช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ โดยปราศจากอคติและความล าเอียง 
เชน่ขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูถ้กูสมัภาษณใ์หข้อ้มลูตรงกนั ขอ้มลูจากการซกัประวตัิซึ่งผูป่้วยท่ีถกู
ซกัประวตัิมีสติสัมปชญัญะครบถว้น ขอ้มูลท่ีไดร้บัตรงกับแฟ้มประวตัิของผูป่้วย หรือตรงกับการ
ซกัถามญาติ และขอ้มลูจากเอกสารมีเนือ้ความตรงกนัจากการสืบคน้หลายแหล่งขอ้มลู งานวิจยัมี
การออกแบบกระบวนการวิจยัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกับปัญหาการวิจยั มีการควบคุมความถูกตอ้ง 
น่าเช่ือถือของผลการวิจยั เช่นการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง การตรวจสอบค่าความตรง ความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยั การวิเคราะหข์อ้มลูอยา่งถกูตอ้ง 

4. ประยุกตใ์ชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Applying of evidences) หมายถึงการน า
หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ผ่านการพิสจูนค์วามถกูตอ้ง น่าเช่ือถือแลว้ ซึ่งขอ้มลูนัน้สามารถน าไปใชไ้ด้
อยู่ในปัจจุบันมาอ้างอิงข้อมูลในสถานการณ์ท่ีตอ้งการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือยืนยันความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูนัน้ หรือท าความเขา้ใจ ปรบัความคิดใหม่ว่าขอ้มลูนัน้ไม่ถกูตอ้ง ไม่ควรเช่ือ และ
เป็นการน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชแ้กปั้ญหาของสถานการณน์ัน้ รวมทัง้ประเมินผลหลงัการใช้
หลกัฐานเก่ียวกบัประสิทธิผลของการน าหลกัฐานไปใช ้

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ ์
(Evidence-based Practice) พบว่าพยาบาลยังใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการ
พยาบาลน้อย ถึงแม้ว่าจะมีการใหค้วามรู ้อบรมเรื่องการปฏิบตัิการพยาบาลตามหลักฐานเชิง
ประจกัษแ์ลว้ก็ตาม สอดคลอ้งกับ รุซาฟา-มารต์ิเนซและคณะ (Ruzafa-Martinez et al., 2016, p. 
82) พบว่าพยาบาลส่วนใหญ่ไดร้บัความรูเ้รื่องการปฏิบตัิการพยาบาลตามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์



 92 

แตก็่ยงัน าไปปฏิบตันิอ้ยเช่นกนั ดงันัน้การส่งเสริมใหพ้ยาบาลใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษน์อกจากจะ
ใหค้วามรู ้และฝึกทกัษะปฏิบตัิกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษแ์ลว้ ตอ้งกระตุน้ใหพ้ยาบาลมี
ทัศนคติท่ีดี มีความเช่ือ ความตอ้งการอยากใช้หลักฐานต่าง ๆ ดว้ยตนเอง จึงจะสนับสนุนให้
พยาบาลแสดงพฤตกิรรมใชห้ลกัฐานมากขึน้ สอดคลอ้งกบัเมลนิคและคณะ (Melnyk et al., 2008, 
p. 12) ศึกษาการรบัรูข้องอาจารยพ์ยาบาลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของความรู ้ความเช่ือ และกล
ยุทธก์ารสอนการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจักษ์พบว่าการพฒันาการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ทางคลินิกมี 2 กลยุทธท่ี์จะช่วยใหพ้ยาบาลปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์มากขึน้ คือ
การส่งเสริมให้พยาบาลมีความรูแ้ละทักษะอย่างเพียงพอ ร่วมกับการสรา้งความเช่ือให้กับ
พยาบาลเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษน์ัน้มีคณุคา่ตอ่การดแูลรกัษาพยาบาล และ
การพฒันานกัศกึษาพยาบาลปลกูฝังวฒันธรรมการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยการสรา้ง
แรงจงูใจและใหมี้การเรียนรูก้ารปฏิบตัติามหลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยา่งตอ่เน่ือง จนจบเป็นพยาบาล
วิชาชีพ เช่นเดียวกับการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสรา้งนกัศึกษาพยาบาลใหมี้จิตรู ้
คิด ตระหนักถึงความส าคญัของหลักฐาน เกิดความตอ้งการ ความตัง้ใจในการน าหลักฐานเชิง
ประจกัษม์าใชใ้นการเรียนและการปฏิบตักิารพยาบาล   

2.5 รูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรู้    
รูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry-based learning) เป็นกระบวนการ

ส าคัญ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางความคิด คน้พบความรูห้รือแนวทางแกปั้ญหา
ไดเ้อง และสามารถน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ยูต่ลอดเวลา สามารถ
จดจ าความรูไ้ดน้าน และสามารถดึงเอาความรูม้าใชใ้นสถานการณต์่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ซคั
แมนและบรูเนอร ์(Suchman, 1962; Bruner, 1968) กล่าวถึงความส าคัญของการสืบเสาะหา
ความรูว้่า ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง สามารถรวบรวมขอ้มูล 
และจดัระเบียบขอ้มลูไดอ้ย่างเหมาะสม ช่วยใหแ้กปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการคน้ควา้หาความรู ้
ความรูท่ี้ไดจ้ากการสืบเสาะหาความรูจ้ะฝังแนน่กบัผูเ้รียนไดย้าวนาน สอดคลอ้งกบัพิมพนัธ ์เดชะ
คปุ (2544) อธิบายว่าการสืบเสาะหาความรูมี้ความส าคญัมาก ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแรงจงูใจภายใน
ตนเองมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า เป็นการเรียนท่ีมีความหมาย มีชีวิตชีวา ผูเ้รียนไดศ้ึกษาหา
ความรูแ้ละคน้พบดว้ยตนเอง จึงช่วยใหจ้ดจ าความรูไ้ดย้าวนานและสามารถถ่ายโยงความรูไ้ด ้
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เป็นการพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญา สามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาดว้ยตนเอง เกิดความ
เช่ือมั่นและไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรค มีความภาคภมูิใจในตนเอง มีทศันคตท่ีิดีตอ่การเรียน   

รูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรูจ้ึงช่วยพัฒนาผูเ้รียนใหมี้ความกระตือรือรน้ 
ชา่งสงสยั พยายามคน้หาหลกัฐานดว้ยตนเอง จึงเหมาะกบัการน ามาใชพ้ฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งใหน้ักศึกษาพยาบาลมีจิตมุ่งมั่น ตัง้ใจในการสืบคน้หาหลักฐาน พิจารณา
ไตร่ตรองความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของหลักฐาน และสรุปขอ้มูลอย่างมีเหตุผลไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึ่ง
สามารถพฒันาไดท้ัง้ 2 องคป์ระกอบของจิตประจกัษห์ลกัฐานไดแ้ก่ ความตัง้ใจ และวิจารณญาณ
ในการสืบเสาะหลกัฐาน   

หลกัการจดัประสบการณสื์บเสาะหาความรู ้มีหลกัการทั่วไปดงันี ้
1. หลักการใช้ค  าถาม เป็นการถามให้ผู้เรียนได้คิด  ตีความ อธิบายและ

ตัง้สมมตฐิานได ้ 
2. หลกัการสรา้งบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการกระตุน้ผูเ้รียนใหผ้่อนคลาย กลา้แสดง

ความคิดเห็น ตัง้ค  าถามโดยใชค้วามคิดของตนเอง ผูส้อนเป็นฝ่ายอ านวยความสะดวก ใหก้าร
สนับสนุนและยอมรบั เสริมแรง กระตุน้และพิสูจนเ์พ่ือน าไปสู่การสรุปประเด็นปัญหา ปล่อยให้
ผูเ้รียนมีความคิดสรา้งสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง และกระตุน้ใหแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
วิเคราะหค์วามคดิท่ีแตกตา่ง 

3. หลักการเรียนรูแ้ละคน้พบกฎเกณฑด์ว้ยตนเอง ความอยากรูอ้ยากเห็นเป็น
แรงผลักดนัไปสู่การลงมือปฏิบตัิการสืบเสาะหาความรู ้หลักการนีผู้เ้รียนจะเริ่มตน้เก็บรวบรวม
ขอ้มลูประกอบดว้ย การคน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูตา่ง ๆ การศกึษา การทดลอง การสงัเกตดว้ย
ประสาทสัมผัสทัง้หา้ การสัมภาษณ์ระหว่างการสืบเสาะขอ้มูล ผูเ้รียนอาจตัง้ค  าถามเพิ่มขึน้อีก 
ไดก้ารจดัเตรียมอปุกรณใ์นการสืบคน้ขอ้มลูอยา่งเพียงพอ เชน่ คอมพิวเตอร ์สญัญาณอินเตอรเ์น็ต 

ขัน้ตอนการสืบเสาะหาความรู ้  
ขัน้ตอนการสืบเสาะหาความรูใ้นปัจจบุนัพฒันามาจากนกัพฒันาหลกัสูตรกลุ่ม

ของ โร เบิ ร ์ต  ไบบี ้และคณ ะ (Bybee et al., 2006) เรียกว่า  BSCS 5Es Model (Biological 
Sciences Curriculum Study) ไดมี้นกัวิชาการน าไปพฒันาหลกัสตูร หรือรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบคน้ข้อมูล คน้หาความรู ้คิดวิเคราะห ์
สรุปผลขอ้มูลท่ีไดม้าอย่างถูกตอ้ง มี 5 ขัน้ตอนเป็นวงจรต่อเน่ืองกัน (Inquiry Cycle) ดงัแสดงใน
ภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 แสดงวงจรขัน้ตอนการสืบเสาะหาความรู ้

ท่ีมา : สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สสวท. (2557). 

รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ฒันากระบวนการคิดระดบัสูง. สืบคน้จาก 

www.http://biology.ipst.ac.th/?p=688 

1. ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจ 
ซึ่งอาจเกิดขึน้เองจากความสงสัยหรือความสนใจของตัวผู้เรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปราย
ภายในกลุ่ม เรื่องท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตกุารณท่ี์ก าลงัเกิดขึน้อยู่ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็นเรื่องท่ี
เช่ือมโยงกับความรูเ้ดิมท่ีเพิ่งเรียนรูม้าแลว้เป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนสรา้งค าถาม ก าหนดประเด็นท่ี
จะศึกษา ในกรณีท่ียังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ผู้สอนอาจจะจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์เพ่ือ
กระตุน้ ยั่วยุ หรือทา้ทายใหผู้เ้รียนต่ืนเตน้ สงสัย ใคร่รู ้ อยากรูอ้ยากเห็น หรือขัดแยง้ เพ่ือน าไปสู่
การแก้ปัญหา การศึกษาคน้ควา้ หรือการทดลอง แต่ไม่ควรบงัคบัใหผู้เ้รียนยอมรบัประเด็นหรือ
ปัญหาท่ีผูส้อนก าลงัสนใจเป็นเรื่องท่ีจะศกึษา ท าไดห้ลายแบบ เช่น สาธิต ทดลอง น าเสนอขอ้มูล 
เล่าเรื่องเหตุการณ ์ใหค้น้ควา้อ่านเรื่อง อภิปรายพูดคยุ สนทนา ใชเ้กม ใชส่ื้อ วสัดุอุปกรณ ์สรา้ง
สถานการณปั์ญหาท่ีนา่สนใจ ท่ีนา่สงสยัแปลกใจ  

 

สรา้งความ
สนใจ

ส ารวจและ
คน้หา

อธิบายขยายความรู้

ประเมิน
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2. ขัน้ส ารวจและคน้หา (Exploration) เป็นขัน้ตอนการตัง้สมมติฐานจากปัญหาท่ี
ตอ้งการศึกษา ผูเ้รียนด าเนินการส ารวจ ทดลอง คน้หา และรวบรวมขอ้มูล วางแผนก าหนดการ
ส ารวจตรวจสอบ หรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบตัิ เช่น สังเกต วดั ทดลอง รวบรวมขอ้มูล 
สืบคน้ขอ้มลูจากเว็บไซตห์รือปรากฎการณต์า่ง ๆ  

3. ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เป็นขัน้วิเคราะหแ์ละส่ือความหมาย 
ผูเ้รียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจและคน้หามาวิเคราะห ์ตรวจสอบ แปลผล สรุปและอภิปราย 
พรอ้มทั้งน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นรูปวาด ตาราง แผนผัง ผลงานมีความ
หลากหลาย สนุบสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว้หรือโตแ้ย้งกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ หรือไม่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นท่ีก าหนดไว ้โดยมีการอา้งอิงความรูป้ระกอบการใหเ้หตผุลสมเหตุสมผล การลงข้อสรุป
ถกูตอ้งเช่ือถือได ้มีเอกสารอา้งอิงและหลกัฐานชดัเจน 

4. ขั้นขยายความรู ้(Elaboration) เป็นการน าความรูท่ี้สรุปได้ไปเช่ือมโยงกับ
ความรูเ้ดมิโดย 

4.1 ผูส้อนจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรูล้ึกซืง้ขึน้ หรือ
ขยายกรอบความคิดกวา้งขึน้ หรือเช่ือมโยงความรูเ้ดิมสู่ความรูใ้หม่ หรือน าไปสู่การศกึษาคน้ควา้ 
ทดลอง เพิ่มขึน้ เช่น ตัง้ประเด็นเพ่ือใหผู้เ้รียนชีแ้จงหรือรว่มอภิปรายแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติมให้
ชดัเจนยิ่งขึน้ ซกัถามใหผู้เ้รียนชดัเจนหรือกระจา่งในความรูท่ี้ได ้หรือเช่ือมโยงความรูท่ี้ไดก้บัความรู้
เดมิ  

4.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น อธิบายและขยายความรูเ้พิ่มเติมมี
ความละเอียดมากขึน้ ยกสถานการณ ์ตวัอย่าง อธิบายเช่ือมโยงความรูท่ี้ไดเ้ป็นระบบและลึกซึง้
ยิ่งขึน้ หรือสมบรูณล์ะเอียดขึน้ น าไปสู่ความรูใ้หม่หรือความรูท่ี้ลึกซึง้ยิ่งขึน้ ประยกุตค์วามรูท่ี้ได้ไป
ใชใ้นเรื่องอ่ืนหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือสรา้งค าถามใหม่และออกแบบการส ารวจ คน้หา และ
รวบรวมเพื่อน าไปสูก่ารสรา้งความรูใ้หม่  

5. ขัน้ประเมิน (Evaluation) เป็นขัน้การประเมินการเรียนรูต้ามสภาพจรงิโดย 
5.1 ผูเ้รียนระบสุิ่งท่ีไดเ้รียนรูท้ัง้ดา้นกระบวนการและผลผลิต  
5.2 ผู้เรียนตรวจสอบความถูกต้องของความรูท่ี้ได้ เช่น วิเคราะห์วิจารณ์

แลกเปล่ียนความรูซ้ึ่งกันและกัน คิดพิจารณาให้รอบคอบทั้งกระบวนการและผลงาน อภิปราย 
ประเมินปรบัปรุง เพิ่มเติมและสรุป ถา้ยงัมีปัญหา ใหศ้ึกษาทบทวนใหม่อีกครัง้ อา้งอิงทฤษฎีหรือ
หลกัการและเกณฑ ์เปรียบเทียบผลกบัสมมตฐิาน เปรียบเทียบความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิ 

5.3 ผูเ้รียนทราบจดุเดน่ จดุดอ้ยในการศกึษาคน้ควา้ หรือทดลอง  
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2.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตประจักษห์ลักฐาน 
การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรูเ้รื่องการเสริมสรา้งจิตประจกัษ์

หลกัฐานนัน้ยงัไมมี่การศกึษาโดยตรง แตมี่การศกึษาการจดัการเรียนรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแนวคดิทฤษฎี
ท่ีผูว้ิจยัน ามาใชพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูใ้นการเสรมิสรา้งจิต ซึ่งสามารถน ามาประยกุตใ์ช้
ในการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐานได้ดงันี ้มาโลน่ี (Maloney, 2004) ศึกษา
การพฒันาจิตวิทยาศาสตรจ์ากการวิจยัเชิงคณุภาพโดยใชท้ฤษฎีฐานราก พบว่าผูส้อนตอ้งมีความ
เช่ือและยืนยนัว่าผูเ้รียนสามารถเรียนรูว้ิทยาศาสตรไ์ด ้และการจดัการเรียนรูท่ี้ดีจะช่วยเพิ่มใหก้าร
เรียนรูมี้ประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร ์สรา้ง
คุณลักษณะการสืบเสาะนั่นคือช่างสงสัยและชอบสืบค้น ต่ืนเต้นเม่ือไดพ้บการค้นพบใหม่ ๆ 
รว่มกบัมีการส่ือสารกนัในกลุ่ม การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และฝึกฝนการเรียนรูต้ลอดชีวิต ศศิธร 
จนัทมฤก (2554) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรา้งจิตวิทยาศาสตรข์อง
เด็กอนุบาล โดยใชแ้นวคิดการเรียนรูจ้ากประสบการณแ์ละวฏัจกัรการสืบสอบหาความรู ้เป็นการ
เรียนรูใ้หผู้เ้รียนลงมือกระท าแลว้กระตุน้ใหผู้เ้รียนสะทอ้นความคดิเพ่ือพฒันาความคิด เจตคตแิละ
ทกัษะใหม่ ส่วนวฏัจกัรการสืบสอบหาความรูส้ามารถส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได ้ผลท่ีไดร้บัจากการศกึษาครัง้นีคื้อเด็กอนบุาลท่ีไดร้บัการสอนตามรูปแบบการเรียนรูนี้มี้จิตวิทยา
ศาสตร ์3 ดา้นคือความสนใจใฝ่รู ้ความมีเหตุผล และความซ่ือสตัยส์ูงกว่าเด็กท่ีไม่ไดร้บัการสอน  
วิลาวลัย ์โพธ์ิทอง (2556) ศกึษาการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพฒันาจิตวิจยัส าหรบันิสิตระดบั
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศกึษา ซึ่งใชแ้นวคิดการจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
เป็นการให้ผู้เรียนได้คิด ค้นคว้า แสวงหา เรียนรู้จากการศึกษางานวิจัย และการวิเคราะห ์
สงัเคราะหง์านวิจยั แนวคิดเก่ียวกบัวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิการท าวิจยัขนาดเล็ก 
และการใชแ้นวคิดการเสริมพลงัอ านาจ เป็นตวัขบัเคล่ือนเสริมรูปแบบใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 
หลงัจากการศึกษาพบว่าผูเ้รียนท่ีไดร้บัการสอนตามรูปแบบการเรียนรูนี้มี้จิตวิจยั 4 ดา้นหลกัคือ  
1) ดา้นเจตคติและการตระหนกัตอ่การวิจยั 2)ดา้นการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์3)ดา้นคณุลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีเอือ้ต่อกระบวนการวิจัยและ 4)ดา้นจริยธรรมท่ีเอือ้ต่อการเป็นนักวิจัยเพิ่มขึน้ เวลแมน 
และลากัสตัสตา (Wellman & Lagattuta, 2004) ใช้ทฤษฎีจิต คือทฤษฎีจิตวิทยาพื ้นบ้าน  
(Folk psychology) ส าหรบัการจัดการเรียนการสอน เป็นการศึกษาให้ผู้เรียนฝึกสะท้อนคิดถึง
ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวัง การตัง้เป้าหมายและการรบัรูถ้ึงอารมณ์ในการแสดง
พฤตกิรรมตา่ง ๆ โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนอธิบาย แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุลในสถานการณต์า่ง 
ๆ หรือกรณีศึกษาท่ีก าหนด ซึ่งทฤษฎีจิตวิทยาพื ้นบ้านจะเข้ามาอธิบายเก่ียวกับการแสดง
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พฤติกรรมของบุคคลในกรณีศึกษาหรือของผู้เรียนเอง ว่าบุคคลหรือผู้เรียนมีความเช่ือ ความ
คาดหวงั ความตอ้งการอย่างไรต่อเรื่องนัน้ แลว้เกิดเป็นความตัง้ใจท าใหบุ้คคลหรือผูเ้รียนแสดง
พฤติกรรมออกมาเชน่ การเรียนในวิชาประวตัศิาสตร ์สงัคมศาสตรเ์ป็นการฝึกใหผู้เ้รียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์ส าคญัเช่น ท าไมอบัราฮมัลินคอลน์จึงออกประกาศการเลิกทาส เขามี
ประสบการณแ์ละความเช่ืออะไรท่ีน าไปสูก่ารตดัสินใจครัง้นี ้การประกาศนีส้่งผลกระทบอย่างไรตอ่
กลยุทธ์ในการต่อสู้สงครามกลางเมืองอเมริกัน โดยใช้วิธีการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  
หรือโตว้าที ผูเ้รียนจึงมีความเขา้ใจในความคิด ความเช่ือของบคุคลหรือตวัผูเ้รียนท่ีแสดงพฤติกรรม
ออกมาไดดี้ยิ่งขึน้ จะเห็นว่าการศกึษาขา้งตน้เนน้การพฒันาจิตโดยการสะทอ้นความคิดถึงความ
เช่ือ ความคาดหวงั ความตอ้งการ การเสริมพลงัอ านาจ ใหแ้รงจงูใจกบัผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
ความคิด ความรูส้ึกของตนเองและบุคคล เห็นความส าคญั ตระหนกัในคณุค่าของสิ่งท่ีเรียน เกิด
ความตัง้ใจในการแสดงพฤติกรรม และเป็นการสรา้งรูปแบบเพ่ือพัฒนาจิตในทางวิทยาศาสตร์
ไดแ้ก่การใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบัติ สรา้งคณุลักษณะการสืบเสาะหาความรู ้การใชค้วามคิดอย่างมี
เหตผุล เช่นเดียวกับการศึกษาวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีจิตประจกัษ์หลกัฐาน มีความ
ตัง้ใจน าหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือมาใชอ้า้งอิงการตดัสินใจและวางแผนการปฏิบตัิการพยาบาล โดยใช้
ทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้น (Folk psychology) ใหผู้้เรียนเห็นถึงประโยชน ์ความส าคัญของการใช้
หลกัฐาน และทฤษฎีแรงจงูใจเป็นตวัขบัเคล่ือนใหมี้ความตัง้ใจ รว่มกับใชรู้ปแบบการสอนการสืบ
เสาะหาความรูแ้ละกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ในการสืบเสาะคน้หาและตรวจสอบขอ้มลู 
หลักฐาน รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะวิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน ให้กับนักศึกษา
พยาบาล ในส่วนของทฤษฎีแรงจงูใจท่ีน ามาใชพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูค้รัง้นีมี้ส่วนส าคญั
เช่นกนั ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจตอ่กิจกรรมการเรียนรูใ้นแตล่ะสปัดาห ์รูส้ึกผกูพนัและเช่ือมั่น
ว่าตนเองมีความสามารถใช้กระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกับจิรา
ภรณ ์ป้ันอยู ่และคณะ (2562) ศกึษาถึงผลของการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนเรื่องการใหย้า
ในเด็กต่อทักษะการให้ยาของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ  (motivation theory) 
ARCS Model ในการพฒันาการจดัการเรียนรู ้พบว่าผูเ้รียนมีคะแนนเฉล่ียของทกัษะปฏิบตัิการให้
ยาในเด็กกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม และมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
เน่ืองจากทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS Model ช่วยใหผู้เ้รียนมีความสนใจ อยากเรียนรู ้และเช่ือมั่นว่า
ความรูท่ี้ไดร้บัจากบทเรียนคอมพิวเตอรนี์ส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นสถานการณ์จริงบนหอ
ผูป่้วย 
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ส าหรบักิจกรรมหรือวิธีการสอนท่ีช่วยพฒันาจิตใหก้ับผูเ้รียนนัน้โกรฟเวอร ์(Grover, 
2015) อธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนของการพัฒนาจิตในหอ้งเรียนเช่น วิธีการสะทอ้นคิดระหว่าง
และหลงัการเรียน โดยใหผู้เ้รียนแสดงความคดิเห็น ความรูส้ึกของตนเองเก่ียวกบัการเรียนหรือการ
ฝึกปฏิบตัิ การตดัสินใจในสถานการณ ์เพ่ือใหผู้เ้รียนรบัรูถ้ึงความคดิของตนเอง ยอมรบัการกระท า
หรือการตดัสินใจ และพรอ้มปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน้ วิธีการใชส้ถานการณ์ปัญหาท่ีรุนแรงในสงัคม
เชน่ เหตกุารณท่ี์ถกูเอารดัเอาเปรียบ การกลั่นแกลง้ การฉอ้โกงหรือถกูหกัหลงั ซึ่งเป็นเหตกุารณท่ี์มี
ความรุนแรงท าใหผู้เ้รียนสนใจ รูส้ึกมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์เหล่านัน้ไดง้่ายกว่าเหตุการณ์ทั่วไป 
และเขา้ใจความคิด ความเช่ือของบุคคลในสถานการณ์นั้นได ้ผู้สอนควรให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น วิเคราะหส์ถานการณ์ สาเหตุ ผลท่ีเกิดขึน้ และผู้สอนตอ้งให้ข้อมูลท่ีถูกต้องถึงวิธีการ
ป้องกัน ศีลธรรมอันดีและการไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น วิธีการมองความแตกต่างของค า รูปภาพและ
สถานการณ ์เป็นการใหผู้เ้รียนอภิปรายถึงความหมาย การอา้งอิงถึงความหมายอ่ืน ๆ เช่นภาพท่ีมี
ความหมาย 2 อย่างในภาพเดียวกนั เพ่ือฝึกใหผู้เ้รียนใชค้วามคิด มีมมุมองท่ีหลากหลาย วิธีการใช้
เกมท่ีเก่ียวขอ้งกับอารมณ์ เป็นเกมท่ีใหผู้เ้รียนแสดงออกถึงการกระท าและการแสดงอารมณ์ใน
สถานการณ์จ าลอง ผูเ้รียนจะแสดงความตัง้ใจและพยายามแก้ไขเพ่ือฟันฝ่าอุปสรรค จนบรรลุ
เปา้หมายของเกม ผูส้อนตอ้งระวงัการแข่งขนัท่ีมากเกินไป หรือแบง่พรรคแบ่งฝ่ายของผูเ้รียน การ
ใชเ้กมเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนมีการกระตือรือรน้ อยากแข่งขนั รูจ้กัการแพ ้การชนะ การอภยัและการ

ท างานเป็นทีม อิลิกและโบโจวิก (Ilić & Bojović, 2016) ศึกษาการพัฒนาการสอนโดยใชท้ฤษฎี
จิตวิทยาพืน้บา้น (Folk psychology) ในวิชาชีพครู พบว่าครูท่ีมีความตัง้ใจในการสอนเกิดจากมี
ความเช่ือท่ีมั่นคงวา่ผูเ้รียนสามารถปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมของตนเองได ้ถา้ครูใหก้ารสนบัสนนุอยา่ง
ตอ่เน่ือง วิธีการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนปรบัความคดิคือการใชค้  าถามสรา้งความตระหนกัใหก้บัผูเ้รียน 
และรมยฤ์ดี เวสน ์(2554) ศึกษาการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งจิตบริการส าหรบั
พนักงานสายการบิน โดยใชแ้นวคิดการเรียนรูสู้่การเปล่ียนแปลง และทฤษฎีการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ก าหนดเนือ้หาการอบรม 3 ดา้นไดแ้ก่ดา้นแนวโนม้ธุรกิจการบิน มีเนือ้หาคือ 1)ความส าคญั 
ปัญหาและการแขง่ขนัดา้นบรกิารในธุรกิจการบนิ 2)แนวโนม้และรูปแบบการใหบ้รกิารของสายการ
บนิในอนาคต 3)ปัจจยัตอ่ความพึงพอใจดา้นการบรกิารของสายการบิน 4)กรณีศกึษาของสายการ
บินอ่ืนท่ีมีผลต่อแนวโนม้ธุรกิจการบิน ดา้นการพฒันาศกัยภาพการบริการ มีเนือ้หาคือ 1)เทคนิค
การสรา้งเจตคติท่ีดีในการบริการ 2)การปรบัเปล่ียนมโนทัศนด์า้นบริการ 3)ความส าคญัของงาน
บริการต่อธุรกิจการบิน 4)การหาแนวทางปฏิบัติใหม่เพ่ือเสริมสรา้งจิตบริการ และเนือ้หาดา้น
พัฒนาตนเอง มีเนือ้หาคือ 1)ความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองในงานบริการ 2)แนว
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ทางการฝึกให้เห็นคุณค่าในตนเอง  3)การฝึกควบคุมอารมณ์ด้วยการท าสมาธิ  4)การพัฒนา
บคุลิกภาพในงานบริการ 5)การดแูลสุขภาพกายและใจของพนกังานผูใ้หบ้ริการ ซึ่งมีกิจกรรมการ
อบรมเช่นการเรียนรูผ้่านบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
บริการ การสะทอ้นความคิดเชิงวิพากษ์ดา้นจิตบริการ การระดมสมองถึงความส าคัญการเห็น
คุณค่าตนเองในงานบริการ หลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีจิตบริการเพิ่มขึน้ จะเห็นว่า
กิจกรรมหรือวิธีการสอนท่ีช่วยพฒันาจิตจากงานวิจยัขา้งตน้ สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยั
ครัง้นีไ้ดเ้ป็นการสรา้งใหน้กัศกึษาพยาบาลเห็นความส าคญั ประโยชน ์คณุคา่ของการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์จากการใชก้รณีศึกษา หรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ใชป้ระเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั
หรือประเด็นทางดา้นสุขภาพให้ผู้เรียนไดแ้สดงความคิดเห็น อภิปราย หรือโตว้าทีโดยมีข้อมูล 
หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือมาอา้งอิง และใหผู้เ้รียนสะทอ้นความคิดวิพากษก์ารใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
การเห็นคณุคา่ในตนเอง 

3. การสังเคราะหแ์นวคิดและทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
จิตประจักษห์ลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล   

ผูว้ิจัยสังเคราะหก์รอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือใหน้ักศึกษา
พยาบาลมีจิตประจกัษ์หลกัฐาน จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นหลักการ วตัถุประสงค ์
และขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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3.1 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
จากตาราง 11 ผูว้ิจยัสงัเคราะหห์ลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรูไ้ดด้งันี ้

1. การจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรูอ้ย่างเป็นกันเอง ใหผู้เ้รียนรูส้ึกผ่อนคลาย 
เป็นมิตร เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคดิเห็น มีระบบอินเตอรเ์น็ต คอมพิวเตอรใ์ชส้  าหรบัการ
สืบคน้  

2. ผู้เรียนเรียนรูว้ิธีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองดว้ยการลงมือกระท า โดย
เช่ือมโยงความรู ้ประสบการณเ์ดมิกบัประสบการณใ์หม่ หรือขอ้มลูใหม ่ดว้ยกระบวนการพิจารณา 
ไตรต่รอง พิสจูนห์ลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยา่งมีเหตผุล 

3. การสรา้งแรงจงูใจโดยการใหผู้เ้รียนวิเคราะหถ์ึงความส าคญั ประโยชน ์คณุค่า
ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ความตอ้งการในการบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว ้และมีความตัง้ใจใน
การแสดงพฤติกรรมคน้หาและประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียนแต่
ละคน 

4. การจดัประสบการณใ์หผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้เป็นการสรา้งสถานการณท่ี์เป็นปัญหา 
หรือเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจทั้งเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันและบริบททางการรกัษาพยาบาล 
เพ่ือใหเ้กิดการคดิ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาจากการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์    

5. ใชส้ถานการณ ์หรือกรณีศกึษาใหผู้เ้รียนไดถ้กเถียงปัญหา ซกัคา้นจนกระทั่ง
หาเหตุผล น าหลกัฐานเชิงประจักษ์มาขจดัความขัดแยง้ทางปัญญาภายในตนเอง และระหว่าง
บคุคล และใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนความรูส้ึก การสะทอ้นคิดถึงสถานการณ ์ความเช่ือ สาเหตโุดย
มีหลกัฐานอา้งอิง 

3.2 วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
ผูว้ิจยัวิเคราะหแ์ละเช่ือมโยงความสมัพนัธห์ลกัการของรูปแบบการเรียนรู้กบัผลการ

เรียนรูท่ี้คาดหวงัตามการวดัประเมินผล และองคป์ระกอบของจิตประจกัษ์หลกัฐาน จากนัน้น ามา
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรูข้องรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐาน 
ดงันี ้

1) ผู้เรียนแสดงออกถึงการให้ความส าคัญ และความตอ้งการใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษด์ว้ยตนเอง เพื่อใชต้ดัสินใจในสถานการณ ์และน าไปใชว้างแผนปฏิบตัิการพยาบาลใหก้บั
ผูป่้วย 

2) ผู้เรียนสามารถตัง้ค  าถาม แสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษา และวิเคราะห์
อยา่งมีเหตผุลในการใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
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3) ผู้เรียนสามารถใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ ในการระบุปัญหา สืบคน้ ประเมิน
ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผน
และปฏิบตักิารพยาบาลได ้ 

3.3 กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ACSAM    
ผูว้ิจยัสงัเคราะหจ์ากทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS Model  (Keller, 2009) กระบวนการใช้

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ และรูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรู้ BSCS 5Es model (Bybee et 
al., 2006) ไดก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ACSAM อธิบายในตารางดงันี ้
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จากตาราง 12 ไดข้ัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ACSAM ดงันี ้
ข้ันที ่1 ตั้งเป้าหมาย (Attending of purpose: A)  

เป็นขัน้การช่วยใหผู้เ้รียนตัง้เปา้หมายการใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในการพยาบาลผูป่้วยท่ีสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนตา่ง ๆ ของกระบวนการพยาบาล มีกิจกรรมคือ 

- ผูเ้รียนตัง้เปา้หมายการเรียนรูร้ว่มกนักบัผูส้อนทัง้เปา้หมายหลกัคือการ
เสริมสรา้งใหผู้เ้รียนมีความตัง้ใจ ตอ้งการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ในการตดัสินใจและแกปั้ญหา
ทางการพยาบาล และเปา้หมายในการเรียนรูแ้ตล่ะสปัดาห ์

- กระตุน้ความสนใจผูเ้รียนดว้ยกิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีสว่นรว่ม เช่นการแสดง
ความคิดเห็นเม่ือไดร้บัชมส่ือ คลิปวีดิโอ หรือเรื่องเล่าของการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ กิจกรรม
ทบทวนการเรียนรูใ้นแตล่ะสปัดาห ์

- กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นถึงประโยชน์ ความส าคัญ คุณค่าของการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษท์ัง้ตอ่ตนเอง ผูป่้วยและวิชาชีพโดยการใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนประสบการณท่ี์ดี
ของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ใชส่ื้อสิ่งพิมพ ์คลิปวีดิโอของบุคคลท่ีใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการท างานพยาบาล และในชีวิตประจ าวัน เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนเกิด
แรงจงูใจ และตอ้งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์     

ข้ันที ่2 สงสัยใคร่รู้ (Curiosity in situations)  
เป็นขั้นตอนท่ีผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสงสัย อยากรู้ ช่างสังเกต 

วิเคราะหส์ถานการณแ์ยกแยะเป็นประเด็นต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาว่าประเด็นใดตอ้งหาหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์มาอา้งอิงเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ หรือเป็นประเด็นท่ีสงสยัจึงตอ้งหาหลกัฐานมายืนยนัว่า
เป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขมีลกัษณะดงันี ้

- กิจกรรมท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากรูอ้ยากเห็น ยั่วยุ ทา้ทาย ขดัแยง้ หรือ
เกิดปัญหา เช่นการใหส้ถานการณปั์ญหาชวนคิด สถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาวิชาของผูเ้รียน 
เช่นการใชค้ลิปวิดิโอ ภาพ เรื่องเล่าท่ีจุดประเด็นใหผู้เ้รียนสงสยั หรือการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนโตว้าทีใน
ประเดน็ท่ีนา่สนใจ 

- การใชส้ถานการณ์ หรือกรณีศึกษาของผูป่้วยเพ่ือวิเคราะห ์มองภาพ
ของสถานการณ ์ปัญหา แยกแยะเป็นประเดน็ตา่ง ๆ 

- จดัล าดบัความส าคญัของประเดน็ปัญหา เรื่องใดท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ข
ก่อนหลงั 
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ข้ันที ่3 สืบค้นหลักฐาน (Searching for evidence) 
เป็นขัน้ตอนท่ีผูเ้รียนท าการสืบคน้ คน้หาหลกัฐานจากการใชป้ระสาทสมัผสั

เชน่ มองหาหลกัฐาน รบัฟังขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูป่้วย การตรวจรา่งกายผูป่้วย และการสืบคน้
ขอ้มลูจากเว็บไซตเ์อกสาร ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง มีลกัษณะดงันี ้

- คน้หาขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษ์เพ่ือประเมินถึงสาเหตขุองปัญหาใน
สถานการณห์รือกรณีศึกษา โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่นการสัมภาษณ์ผูป่้วยและญาติ การลงพืน้ท่ี
ส ารวจขอ้มูล การตรวจร่างกายผู้ป่วย การคน้หาจากเอกสาร ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเช่นเวชระเบียน
ผูป่้วย  

- คน้หาขอ้มูล ความรู ้หลกัฐานเชิงประจกัษ์เก่ียวกับวิธีการแกไ้ขปัญหา 
ทั้งจากผู้เช่ียวชาญ บทความ เอกสาร ต ารา งานวิจัย หรือวิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพจาก
เว็บไซตฐ์านขอ้มลูทางวิชาการท่ีนา่เช่ือถือ 

- ใหเ้วลาผูเ้รียนท าการส ารวจและคน้หาขอ้มูล หลงัจากนัน้ผูเ้รียนแต่ละ
คนไดอ้ภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 

- กิจกรรม หรืองานท่ีให้กับผู้เรียน มีความท้าทาย ไม่ยากจนเกินไป 
เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะท าใหส้  าเรจ็ และไมท่อ้ถอย 

- ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง เสริมแรงให้ผู้เรียน
พยายามท างานใหส้  าเรจ็ 

ข้ันที ่4 พสูิจนห์ลักฐาน (Attesting evidence) 
เป็นขัน้ตอนท่ีผูเ้รียนพิจารณา ตรวจสอบขอ้มูล หลกัฐานท่ีสืบคน้ว่ามีความ

ถูกต้อง น่าเช่ือถือและยังสามารถน ามาใช้อ้างอิงไดใ้นปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคดิเชิงเหตผุล มีลกัษณะดงันี ้

-ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล ความรู ้หลักฐานท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ ส ารวจ คน้หา เพ่ือยืนยันความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่นการ
ตรวจสอบขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์โดยการสอบถามผูถู้กสมัภาษณซ์ า้ว่าใหข้อ้มลูตรงกันหรือไม ่
หรือการตรวจสอบความนา่เช่ือถือของงานวิจยัท่ีน ามาใช ้

- ผูเ้รียนอธิบายความคิดรวบยอดท่ีไดจ้ากการส ารวจและคน้หา อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัโดยแสดงหลกัฐาน ใหเ้หตผุลและอธิบายใหก้ระจ่าง ชดัเจน แลว้ตกลง
เป็นขอ้สรุปรว่มกนั 

- ผูส้อนแนะน าความกา้วหนา้ในการเรียนรูข้องผูเ้รียนแต่ละคน กระตุน้
ผูเ้รียนท่ียงัมีพฒันาการนอ้ยโดยเสรมิแรงทางบวก 
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ข้ันที ่5 สานจิตประจักษห์ลักฐาน (Making evidence mind) 
เป็นการน าผลของการพิสูจน์ ตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีค้นพบ

น าไปใช ้หรือปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลู ความรูเ้ดมิท่ีไมถ่กูตอ้งแบง่เป็น 
Inner revision หมายถึงการแก้ไข ปรบัปรุงความคิด ความเข้าใจของ

ตนเองใหถ้กูตอ้ง โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ตรวจสอบแลว้มาอา้งอิงเพ่ือยืนยนั หรือปรบัเปล่ียน
ความเช่ือของตนเอง 

Outer revision หมายถึงการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง นา่เช่ือถือแลว้ไปใชป้รบัปรุง แกไ้ขการท างานหรือแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 

ขัน้ตอนนีผู้ส้อนใชก้ระบวนการสะทอ้นคดิกระตุน้ผูเ้รียนใหแ้สดงความคิดเห็น
ตอ่ความรู ้ความเขา้ใจของกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ และแสดงความรูส้ึก ทศันคติทัง้
ดา้นดีและดา้นลบ ความพึงพอใจ การเห็นคณุคา่ของผูเ้รียน และสรุปกระบวนการจดัการเรียนรู ้มี
ลกัษณะดงันี ้

สะทอ้นความคดิของผูเ้รียนโดย 
- ผูเ้รียนจะไดร้บัขอ้มูลยอ้นกลับเก่ียวกับความรูค้วามเขา้ใจของตนเอง 

ในการคน้หาขอ้มลู หลกัฐาน การสรุปและสรา้งองคค์วามรูร้ะหวา่งการเรียนการสอน 
- ผูเ้รียนวิเคราะห ์วิจารณ ์ซักถาม แลกเปล่ียนองคค์วามรูซ้ึ่งกันและกัน

ในเชิงเปรียบเทียบ ประเมิน ปรบัปรุง เพิ่มเตมิ หรือทบทวนใหม ่ทัง้กระบวนการและองคค์วามรู ้
- ผูเ้รียนสะทอ้นความรูส้ึกท่ีมีตอ่การใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

โดยใหอิ้สระทางความคดิ เปิดใจรบัฟังความคดิเห็นของผูเ้รียน 
ผูส้อนประเมินผูเ้รียน โดย 

- ผูส้อนประเมินความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะปฏิบตัิการใชก้ระบวนการ
หลกัฐานเชิงประจกัษข์องผูเ้รียนแตล่ะคน 

- ผูส้อนประเมินผลผูเ้รียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในทางบวก เช่นการชมเชย 
การมีพฒันาการท่ีดีขึน้ ในเรื่องความรู ้ทกัษะ ความสนใจในการเรียน 

- ใหร้างวลักบัผูเ้รียนในแตล่ะกรณี โดยท่ีไมไ่ดก้ าหนดไวล้ว่งหนา้ 
ขยายจิตหลกัฐานโดย 

- ผูเ้รียนยืนยนัและขยาย หรือเพิ่มเติมความรูค้วามเขา้ใจในความคดิรวบ
ยอดใหก้วา้งขวางและลึกซึง้ยิ่งขึน้ และยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะและปฏิบตัิตามท่ีผูเ้รียน
ตอ้งการ ใหป้ระสบการณใ์หมก่บัผูเ้รียน และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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- เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้น าความรู้ ทักษะท่ี ได้จา กการเรียน รู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณจ์รงิ 

- ติดตามผูเ้รียนเพ่ือประเมินว่าผูเ้รียนมีการใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิง
ประจกัษอ์ยูห่รือไม ่

3.4 แนวทางปฏิบัตกิารใช้กระบวนการเรียนรู้ ACSAM ในกระบวนการพยาบาล 
กระบวนการพยาบาลถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบตัิการพยาบาล  น ามาใช้

แก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเฉพาะรายได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย  เป็น
พืน้ฐานของกรอบแนวคิดวิเคราะหท์างการพยาบาลท่ีเป็นระบบ ซึ่งตอ้งอาศยัองคค์วามรูท้างการ
พยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล หลักทางวิทยาศาสตรใ์นการวิเคราะหเ์พ่ือคน้หาปัญหา และท่ีมา
ของปัญหาน ามาสู่การวางแผนการพยาบาลไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือปัญหาสขุภาพเป็น
รายบุคคล ซึ่งรวมถึงทักษะการตดัสินใจทางคลินิกในการเลือกกิจกรรมการพยาบาลให้ตรงกับ
ปัญหาของผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง (อรนนัท ์หาญยุทธ, 2557, น.137-138; สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, 
สจุิตรา ลิม้อ านวยลาภ, และ วิพร เสนารกัษ,์ 2540) โดยขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีตอ้งใชส้  าหรบัการวางแผน
ใหก้ารพยาบาลผูป่้วยนัน้ ตอ้งเป็นขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ถกูตอ้ง น่าเช่ือถือเป็นปัจจบุนั 
สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ แปลผลออกมาเป็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วยโดยแท้จริง รวมถึง
กิจกรรมการพยาบาลท่ีเลือกมาวางแผนนัน้ตอ้งเป็นขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์น่าเช่ือถือ มี
ความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และเป็นแนวปฏิบตัิหรือผลงานวิจยัทางการดแูลรกัษาพยาบาลท่ี
ทันสมัย น่าเช่ือถือ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักฐานเชิงประจักษ์มีส่วนช่วยให้การใช้กระบวนการ
พยาบาลดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกระบวนการพยาบาลประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอนไดแ้ก่ การประเมินภาวะสขุภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การ
ปฏิบตัิการพยาบาลและการประเมินผลการพยาบาล ดงันี ้(อรนนัท ์หาญยทุธ, 2557, น. 137-138; 
สจุิตรา เหลืองอมรเลิศ, สจุิตรา ลิม้อ านวยลาภ และ วิพร เสนารกัษ,์ 2540) 

1) การประเมินภาวะสุขภาพ (Assessment) เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการ
พยาบาล เป็นการแสวงหาและพิจารณาขอ้มูลของผูป่้วย เริ่มตน้ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเช่น 
การซกัประวตัิ ตรวจรา่งกาย การสงัเกตอาการผิดปกติ รวมถึงขอ้มลูจากการตรวจพิเศษ การตรวจ
ทางหอ้งปฏิบตัิการณ ์เพ่ือน าขอ้มลูท่ีมีความสมัพนัธก์ับปัญหาผูป่้วยมาวิเคราะห ์แปลผลและจดั
กลุ่มว่าขอ้มูลใดท่ีเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในปัญหาขอ้นัน้ๆ ของผูป่้วย  ซึ่งขอ้มูลท่ีไดม้านัน้ตอ้งมีการ
ตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ ์ยืนยนัวา่ขอ้มลูท่ีไดม้าถกูตอ้งและเป็นความจรงิ และเป็นขอ้มลู
ปัจจบุนัจงึจะสามารถน ามาวิเคราะหแ์ปลผลปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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2) การวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing Diagnosis) เป็นการตัดสินใจหรือสรุป
สภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหานัน้ ซึ่งไดจ้ากการวิเคราะหแ์ละแปรผลขอ้มูลจากขัน้ตอนท่ี 1 
เริ่มตน้ดว้ยการวิเคราะหข์้อมูลท่ีรวบรวมมาจากขั้นตอนการประเมินผู้รบับริการ การวิเคราะห์
ขอ้มูลจะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลสนับสนุนกับองคค์วามรูเ้รื่องโรค และการประเมินดา้นจิต
สงัคม และจิตวิญญาณของผูป่้วยว่าใชข้อ้มูลใดสนบัสนุนบา้ง ผลการวิเคราะหแ์ละการแปลผล
ขอ้มูลท าใหไ้ดข้อ้ความสรุปเก่ียวกบัสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัผูป่้วยเฉพาะ
ราย ซึ่งขอ้วินิจฉยัการพยาบาลจะมีทัง้ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยู่จรงิในปัจจบุนั (Actual Problem) เป็นขอ้
วินิจฉยัการพยาบาลท่ีบง่บอกถึงปัญหาสขุภาพท่ีเกิดขึน้แลว้ในขณะท่ีท าการประเมินภาวะสขุภาพ 
มีอาการและอาการแสดงให้เห็นชัดเจน (Signs and Symptoms) ได้มาจากการบอกเล่าของ
ผูร้บับริการหรือจากการสังเกตของพยาบาลท่ีเป็นทัง้ขอ้มูลอตันัย (Subjective data) และขอ้มูล
ปรนยั (Objective data) หรือจากการวินิจฉัยของแพทย ์และปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (Potential 
Problem) เป็นขอ้วินิจฉัยการพยาบาลท่ีมีโอกาสจะเกิดขึน้ไดคื้อมีปัจจัยเส่ียงปรากฏใหเ้ห็น แต่
ปัญหายังไม่เกิด ไม่มีอาการและอาการแสดงปรากฏให้เห็นชัด และมีโอกาสพัฒนาเป็นปัญหา
สขุภาพไดถ้า้พยาบาลปลอ่ยใหปั้จจยัเส่ียงไดพ้ฒันาจนเป็นปัญหา 

3) การวางแผนการพยาบาล (Planning) เป็นการวางแผนกิจกรรมท่ีใชใ้นการ
แก้ปัญหาของผูป่้วย เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายการพยาบาลท่ีก าหนด การวางแผนเริ่มตน้จาก
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาจากข้อวินิจฉัยการพยาบาล จากนั้นก าหนดเป้าหมายการ
พยาบาล ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการพยาบาลเป็นการก าหนดขอ้บ่งชีใ้นการวดัพฤติกรรม
สขุภาพของผูป่้วย ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามท่ีคาดหวงัไวว้่าบรรลตุามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ และก าหนด
กิจกรรมการพยาบาลเพ่ือแก้ปัญหาและเขียนลงในแบบฟอรม์การพยาบาล ในขั้นตอนนีเ้ป็น
ขัน้ตอนส าคญัท่ีตอ้งใชข้อ้มูลและหลักฐานเชิงประจกัษ์จากเอกสารทางวิชาการท่ีน่าเช่ือถือเป็น
อยา่งยิ่ง เช่นต าราการแพทย ์การพยาบาล ขอ้มลูจากบทความวิชาการ และผลงานวิจยัท่ีนา่เช่ือถือ 
เพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนการพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพ  

4) การปฏิบตัิการพยาบาล (Implementation) เป็นการน าแผนการพยาบาลไป
ปฏิบตัิจริงกับผูป่้วย การปฏิบัติการพยาบาลตอ้งเนน้ถึงความปลอดภัยและความสุขสบายของ
ผูป่้วย ทัง้ทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซึ่งก่อนการใหก้ารพยาบาลผูป่้วยจึงตอ้งท าการตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนเช่น ให้การพยาบาลถูกคนยืนยันช่ือ -สกุล HN AN ผู้ป่วย 
ตรวจสอบวิธีการใหย้าตามหลกั 10 R ตรวจสอบแผนการรกัษาของแพทยว์่าตรงกบัสิ่งท่ีจะปฏิบตัิ
กบัผูป่้วย ระหว่างใหก้ารพยาบาลตอ้งสงัเกตอาการ อาการแสดงขณะใหก้ารพยาบาลเช่นอาการ
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แพย้า แพเ้ลือดหรือส่วนประกอบของเลือด มีการวดัสญัญาณชีพเพ่ือประเมินภาวะเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ขณะใหย้าหรือเลือด รวมถึงการประเมินหลงัจากการปฏิบตัิการพยาบาลว่าผูป่้วยมีอาการ
ข้างเคียง หรือผิดปกติอย่างอ่ืนอย่างไรบ้าง โดยบันทึกเป็นข้อมูลลงใน Nurse’s Note และใบ
ประเมินตา่งๆ เชน่ใบตรวจสอบการพยาบาลในการใหเ้ลือด  

5) การประ เมิ นผลการพยาบาล  (Evaluation) เป็ นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการพยาบาล เป็นการประเมิน เพ่ือตรวจสอบกิจกรรมการพยาบาลท่ีให้กับผู้ป่วย 
สอดคล้องกับเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินหรือไม่  การประเมินผลการพยาบาลช่วยท าให้
ผูร้บับริการไดร้บัการดแูล ท่ีสอดคลอ้งกับปัญหาสุขภาพ และเป็นการตรวจสอบคณุภาพของการ
พยาบาลท่ีปฏิบตัิใหแ้ก่ผูป่้วย เม่ือประเมินผลแลว้ยงัมีปัญหาท่ียงัเหลืออยู ่หรือมีปัญหาอ่ืนเพิ่มขึน้
ก็จะน าไปวางแผนในการใหก้ารพยาบาลครัง้ตอ่ไปดว้ย 

จากขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาลทัง้ 5 ขัน้ตอนท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้่ามีการใช้
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในทุกขั้นตอน และเป็นข้อมูลท่ีถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือเป็น
ปัจจุบนั ผูว้ิจัยจึงน ากระบวนการพยาบาลมาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้โดย
บรูณาการกระบวนการพยาบาลกับกระบวนการเรียนรู ้ACSAM ในวิธีการสอนกรณีศกึษา (Case 
based learning) โดยยกตวัอย่างผูป่้วยโรคต่าง ๆ เป็นกิจกรรมในหอ้งเรียน กบัการดแูลผูป่้วยราย
กรณีของนกัศึกษาพยาบาลเม่ือขึน้ฝึกปฏิบตัิงานจริงท่ีหอผูป่้วย เริ่มจากผูส้อนตัง้โจทยผ์ูป่้วยโรค
ตา่ง ๆ มีขอ้มูลประวตัิการเจ็บป่วย สภาพปัจจุบนัของผูป่้วย ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ การ
วินิจฉัยโรค และการรกัษาของแพทย ์ผูเ้รียนรว่มกนัตัง้ค  าถามคิดถึงปัญหาตา่ง ๆ ของผูป่้วยโดยมี
ขอ้มลูผูป่้วยสนบัสนนุ จากนัน้คน้หาขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิการ
พยาบาลผูป่้วย และวิธีการประเมินผลตามทฤษฎีในแต่ละกรณี ต่อมาใหผู้เ้รียนเขียนแบบฟอรม์
การวางแผนทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ตามท่ีผูว้ิจยัคิดขึน้จากการประยกุตใ์ช้
กระบวนการพยาบาลกับกระบวนการเรียนรู ้ACSAM โดยตระหนกัถึงการใชข้อ้มูล หลกัฐานเชิง
ประจักษ์และงานวิจยัท่ีถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ เป็นปัจจุบนัทุกขัน้ตอน และไดท้  าแนวทางปฏิบตั ิ
(Guideline) การใช้ Evidence-based process ใน Nursing Process โดยประยุกตจ์ากรูปแบบ
การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของซูคัพ (Soukup, 2000). กับขั้นตอนของกระบวนการ
พยาบาลทกุขัน้ตอน เพ่ือเป็นแนวทางใหน้กัศกึษาพยาบาลได้ใชฝึ้กปฏิบตัิกบักรณีศกึษาผูป่้วย ดงั
แสดงในตาราง 13 
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ตาราง 13 แนวทางปฏิบตั ิ(Guide line) การใช ้Evidence-based process ใน Nursing Process 

Nursing 
Process 

ข้อวินิจฉัย
การ

พยาบาล
และข้อมูล
สนับสนุน 

เป้าหมาย
การ

พยาบาล
และเกณฑ์
การประเมิน 

การวางแผน
กิจกรรมการ
พยาบาล 

การ
ปฏิบัตกิาร
พยาบาล 

การ
ประเมินผล 

Evidence-
based process 

Evidence-
triggered 

Evidence-
aimed 

Evidence-
supported 

Evidence-
based 

Evidence-
evaluated 

ตั้งเป้าหมาย 
(Attending of 
purpose) 
เป้าหมายใน
ขั้นตอนนีค้ือ
อะไร 

- ตัง้ขอ้วินิจฉยั
การพยาบาล
และขอ้มลู
สนบัสนนุได้
อยา่งถกูตอ้ง  
- เรยีงล าดบั
ความส าคญั
ของปัญหา 

- ตัง้เปา้หมาย
การพยาบาล
และเกณฑก์าร
ประเมินได้
อยา่งถกูตอ้ง 

- เลอืกใชข้อ้มลู
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ทีม่ี
ความถกูตอ้ง 
นา่เช่ือถือ 

- ปฏิบตัิการ
พยาบาลโดย
ใชข้อ้มลู
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ได้
อยา่งถกูตอ้ง 

- ประเมินผล
โดยใชข้อ้มลู
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ของ
ผูป่้วยที่ถกูตอ้ง 
เป็นปัจจบุนั 

สงสัยใคร่รู้ 
(Curiosity in 
situations: C) 
ข้อค าถามที่
ท าให้ได้
ข้อมูล
หลักฐานเชิง
ประจักษท์ี่
น่าเชื่อถอืคือ
อะไร 

- ตัง้ค  าถาม
การประเมิน
อาการ ภาวะ
สขุภาพของ
ผูป่้วย 

- สงัเกต
อาการแสดง
ผูป่้วยและ
อปุกรณ์
เวชภณัฑก์าร
รกัษาผูป่้วย 

- ตัง้ค  าถาม
เก่ียวกบั
เกณฑท่ี์ใช้
ประเมินคือ
อะไร 

- ตัง้ค  าถาม
จะใชข้อ้มลู
หลกัฐานเชิง
ประจกัษอ์ะไร
ส าหรบัการ
พยาบาล
ผูป่้วย 

- ตัง้ขอ้สงสยั
และ
เปรียบเทียบ
การพยาบาล
ท่ีปฏิบตัิอยู่
เดมิกบัสิ่ง
ใหม ่

- ตัง้ค  าถาม
ถึงความ
ยินยอมของ
ผูป่้วย 
อาจารย์
นิเทศ และ
พยาบาลท่ี
ดแูลผูป่้วย 

- ตัง้ค  าถาม
ถึงความ
พรอ้มของ
อปุกรณ ์และ
ผูป้ฏิบตัิ 

- ตัง้ค  าถาม
การประเมิน
อาการ ความ
คดิเห็นของ
ผูป่้วย 

- สงัเกต
อาการแสดง 
สีหนา้ทา่ทาง
ของผูป่้วย 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

Nursing 
Process 

ข้อวินิจฉัย
การ

พยาบาล
และข้อมูล
สนับสนุน 

เป้าหมาย
การ

พยาบาล
และเกณฑ์
การประเมิน 

การวางแผน
กิจกรรมการ
พยาบาล 

การ
ปฏิบัตกิาร
พยาบาล 

การ
ประเมินผล 

Evidence-
based process 

Evidence-
triggered 

Evidence-
aimed 

Evidence-
supported 

Evidence-
based 

Evidence-
evaluated 

สืบค้นหลกัฐาน 
(Searching for 
evidence: S) 
ค้นหาขอ้มูล
หลักฐานเชิง
ประจักษไ์ด้
จากที่ใด 

- ซกัประวตัิ
ผูป่้วย ญาต ิ
- ตรวจรา่งกาย
ผูป่้วย 
- ซกัถามและรบั
ฟังพยาบาล 
แพทยผ์ูร้กัษา 
การรบัสง่เวร 
- รวบรวมขอ้มลู
ตา่ง ๆ ในแฟม้
การรกัษา 
- รวบรวมขอ้มลู
ผูป่้วยที่ถกูตอ้ง
เป็นปัจจบุนั 

- สบืคน้ขอ้มลู
เกณฑท์ีใ่ช้
ประเมินจาก
แหลง่ตา่ง ๆ ที่
นา่เช่ือถือ 

- สบืคน้ขอ้มลู
หลกัฐานเชิง
ประจกัษจ์าก
แหลง่ตา่ง ๆ ที่
นา่เช่ือถือทัง้
จากเอกสาร 
ต าราและใน
เว็บไซตเ์ช่น 
บทความ
วิชาการ 
บทความวจิยั 

- สอบถาม
ความยินยอม
ของผูป่้วย 
อาจารยน์ิเทศ
และพยาบาล 
- เตรยีม
อปุกรณ ์และ
ความพรอ้ม
ของผูป้ฏิบตัิ 

- สอบถาม
อาการ ความ
คิดเห็นผูป่้วย
หลงัจาก
ปฏิบตัิการ
พยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
- ประเมินผล
ตามเกณฑก์าร
ประเมิน 

พิสูจนห์ลกัฐาน 
(Attesting 
evidence: A) 
การตรวจสอบ
ข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษท์ า
ได้อยา่งไรบ้าง 

- สอบถามญาติ 
พยาบาลเพื่อ
ยืนยนัขอ้มลู
ของผูป่้วย 
- ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูกบั
เอกสาร และ
แฟม้การรกัษา
ที่เป็นปัจจบุนั 

- ตรวจสอบ
คณุภาพความ
นา่เช่ือถือของ
เกณฑท์ีใ่ช้
ประเมิน 

- ตรวจสอบ
คณุภาพ ความ
นา่เช่ือถือของ
ขอ้มลู หลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ที่
สบืคน้ 

- ปฏิบตัิการ
พยาบาลโดย
ใชข้อ้มลู
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

- สงัเกตอาการ 
สหีนา้ทา่ทาง
ของผูป่้วยถึง
ประสทิธิผลและ
ความพงึพอใจ 
- ตรวจสอบ
ขอ้มลูกบั
เอกสารและ
แฟม้การรกัษา
ที่เป็นปัจจบุนั 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

Nursing 
Process 

ข้อวินิจฉัย
การ

พยาบาล
และข้อมูล
สนับสนุน 

เป้าหมาย
การ

พยาบาล
และเกณฑ์
การประเมิน 

การวางแผน
กิจกรรมการ
พยาบาล 

การ
ปฏิบัตกิาร
พยาบาล 

การ
ประเมินผล 

Evidence-
based process 

Evidence-
triggered 

Evidence-
aimed 

Evidence-
supported 

Evidence-
based 

Evidence-
evaluated 

สานจติ
ประจักษ์
หลักฐาน 
(Making 
evidence mind: 
M)  
ท าอยา่งไรถงึ
จะใช้ข้อมูล
หลักฐานเชิง
ประจักษไ์ด้
อยา่งถกูตอ้ง
สม ่าเสมอ 

- ทบทวน
ความถกูตอ้ง
และเพียงพอ
ของขอ้มลู
สนบัสนนุ 

- ทบทวน
ความถกูตอ้ง
และครบถว้น
ของเกณฑก์าร
ประเมิน 

- ทบทวน
ประเภท ความ
ถกูตอ้งและ
ครบถว้นของ
ขอ้มลูหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ที่
วางแผนใน
กิจกรรมการ
พยาบาล 

- ทบทวน
ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิการ
พยาบาลโดย
ใชข้อ้มลู
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

- ทบทวน
ความถกูตอ้ง
ของการ
ประเมินผล 
- ประเมิน
ปัญหาของ
ผูป่้วยที่ยงัมีอยู ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  116 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยัประกอบดว้ย 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศกึษาองคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาล 
ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลักฐาน

ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 
ระยะท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิต

ประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 
 
การพทัิกษสิ์ทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครัง้นี ้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณา
โครงการวิจยัท่ีท าในมนษุย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒแลว้ โครงการวิจยัเลขท่ี SWUEC/E/G-
022/2562 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษยโ์รงพยาบาลนครนายก โครงการวิจัยเลขท่ี รพ. นย. REC No 05/2562 ผูว้ิจัยไดพ้ิทักษ์
สิทธ์ิผูใ้หข้อ้มูลโดยอธิบายใหท้ราบถึงวตัถปุระสงคข์องการวิจยั วิธีการวิจยั และชีแ้จงใหท้ราบว่า
การเขา้รว่มการวิจยัเป็นไปตามความสมคัรใจ สามารถถอนตวัจากการวิจยัไดต้ลอดระยะเวลาของ
การวิจยั และขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษาครัง้นีจ้ะน าเสนอในภาพรวมและไมร่ะบช่ืุอผูใ้หข้อ้มลู  

ระยะที ่1 การศึกษาองคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานของนักศึกษาพยาบาล 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบของจิตประจักษ์

หลกัฐาน เพ่ือพฒันาองคป์ระกอบและแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์หลกัฐานของนกัศกึษา
พยาบาล มีการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี ้ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบของจิต
ประจกัษ์หลกัฐานดว้ยการวิเคราะหเ์อกสาร ขัน้ตอนท่ี 2 การศึกษาองคป์ระกอบของจิตประจกัษ์
หลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก และขัน้ตอนท่ี 3 การพฒันาแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล  
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ข้ันตอนที่  1 การศึกษาองค์ประกอบของจิตประจักษ์หลักฐานด้วยการ
วิเคราะหเ์อกสาร 

วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือสังเคราะห์องคป์ระกอบของจิตประจักษ์หลักฐานด้วยการวิเคราะห์

เอกสาร (Documentary Analysis) 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ไดแ้ก่แบบบันทึกการวิเคราะหเ์นือ้หาจิตประจักษ์หลักฐานจากการศึกษา
เอกสารต ารา วิทยานิพนธ ์บทความวิชาการ และงานวิจยั 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รวบรวมขอ้มูลจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดการ

ปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice) ทฤษฎีหลักฐานเชิงประจักษ ์
(Evidence Theory) ของอิริคสนั (Eriksson, 2010) และทฤษฎีจิต (Theory of Mind) จากเอกสาร 
ต ารา วารสารวิชาการ และงานวิจัยจากฐานข้อมูล TCI, ProQuest, SAGE, Springer, EBSCO  
และ  ScienceDirect และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2561  
(ค.ศ. 2005 – 2018) รวมถึงเว็บไซตท่ี์มีความสมบรูณแ์ละนา่เช่ือถือได ้เชน่ Google Scholar  

2. ก าหนดค าส าคญัท่ีตอ้งการศึกษาไดแ้ก่ ความหมายของจิตและหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์องคป์ระกอบจิตและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์คณุลกัษณะของจิต 

3. จ  าแนกประเภทของแหล่งขอ้มลู เช่น เป็นต ารา บทความวิชาการ งานวิจยั 
ตวัแปรท่ีศกึษา และก าหนดรหสัค า/ประเดน็ส าคญั รวมจ านวน 12 เลม่ 

4. วิเคราะหเ์นือ้หาจากเอกสารทีละเรื่อง พิจารณาจากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
รหสัค า/ประเดน็ส าคญั ตีความและใสข่อ้มลูในแตล่ะชอ่งของรหสัค า/ประเดน็ส าคญั 

5. น าข้อมูลในแต่ละช่องของรหัสค า/ประเด็นส าคัญมาวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือสงัเคราะหค์วามหมายและองคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐาน  

การวิเคราะหข้์อมูล 
น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะหแ์บบอุปนัย (Analytic Induction) 

ด้วยการจัดระเบียบข้อมูล ตีความและให้ความหมายโดยน าข้อความส าคัญ (Significant 
statement) มาจัดหมวดหมู่ (Categories) เพ่ืออธิบายองคป์ระกอบจิตประจักษ์หลักฐาน และ
ก าหนดนิยามศพัทข์ององคป์ระกอบ  
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ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา
พยาบาลด้วยการสัมภาษณเ์ชิงลึก  

วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือก าหนดองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีข้องจิตประจักษ์หลักฐานของ

นกัศกึษาพยาบาล 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติงานเรื่องการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์  มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี ้ 1) เป็นพยาบาล
วิชาชีพท่ีไดร้บัรางวลัพยาบาลดีเดน่จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย หรือจากองคก์รวิชาชีพ 
ในสาขาการบริการพยาบาลหรือสาขาการวิจัย/นวตักรรมทางการพยาบาล ในช่วงปีพ.ศ. 2555-
2562 และมีประสบการณก์ารปฏิบตัพิยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 2) มีประสบการณน์ิเทศ
การปฏิบตัิงานในคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ หรือนกัศกึษาพยาบาล และ3) มีความเต็มใจเขา้รว่ม
การวิจยั โดยสมัภาษณเ์ชิงลึกจนขอ้มลูอ่ิมตวั ก าหนดจ านวนผูใ้หข้อ้มูลหลกัตามแนวทางการวิจยั
ปรากฏการณ์วิทยาจ านวน 6-10 คน (จ าเนียร จวงตระกูล,  2561) ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน
ทัง้สิน้ 8 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชคื้อ แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured Interview) 

เก่ียวกบัองคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐาน โดยมีขัน้ตอนการสรา้งดงันี ้
1. น าข้อมูลองคป์ระกอบจิตประจักษ์หลักฐานท่ีได้จากการวิเคราะห์

เอกสาร (Documentary Analysis) ในขั้นตอนท่ี 1 มาก าหนดประเด็นค าถามในการสัมภาษณ ์
และค าถามเชิงพฤติกรรม (Behavioral event interview: BEI) โดยอาศัยเทคนิค STAR ได้แก่ 
ค  าถามเก่ียวกับสถานการณ์ (Situation - S) ค าถามเก่ียวกับภาระหน้าท่ี (Task - T) ค าถาม
เก่ียวกับการปฏิบัติ (Action - A) และค าถามเก่ียวกับผลการปฏิบตัิ (Results - R) มีรายละเอียด
ของขอ้ค าถามดงันี ้ 

1.1 สถานการณ์ใดท่ีท่านไดมี้การน าหลักฐานเชิงประจกัษ์มาใชใ้น
การปฏิบตักิารพยาบาลเพราะเหตใุด (Situation) 

1.2 ท่านท าอย่างไรในการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ
ปฏิบตักิารพยาบาล (Tasks) 

1.3 ทา่นคิดว่าจะท าอยา่งไรใหมี้การน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้น
การปฏิบตักิารพยาบาล (Action) 
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1.4 ผลการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลของ
ท่านเป็นอย่างไร อะไรคือปัญหาหรืออุปสรรคในการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ
ปฏิบตักิารพยาบาล  และมีวิธีการแกปั้ญหานีอ้ยา่งไร (Results) 

2. ตรวจสอบคณุภาพแบบสมัภาษณ ์โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา
ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความสอดคล้อง ความเหมาะสมของข้อค าถามกับ
องคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐาน และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษา จากนัน้
น าแบบสมัภาษณไ์ปทดลองสมัภาษณ ์(Try out) กบัพยาบาลวิชาชีพท่ีมีคณุลกัษณะใกลเ้คียงกับ
ตวัอย่างท่ีศึกษาจ านวน 2 คน แลว้ปรบัปรุงขอ้ค าถามให้ตรงประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาและปรบั
ภาษาใหเ้ขา้ใจง่าย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ติดต่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ์ โดยนัดหมายวันเวลา 

สถานท่ีขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและความสะดวกของผูใ้หข้อ้มลู 
2. ท าหนังสือขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์จาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และท าหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒส่งไปยังผู้อ  านวยการโรงพยาบาลของกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล เพ่ือขอ
อนญุาตใหผู้ว้ิจยัสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูในหนว่ยงานท่ีสงักดั 

3. ผู้วิจัยขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลอ่านข้อความใน
หนงัสือแสดงเจตจ านงยินยอมเขา้รว่มการวิจยั และยืนยนักบัผูใ้หข้อ้มูลว่าจะท าการปกปิดขอ้มูล
ตา่งๆ เป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวมเท่านัน้ แลว้ใหผู้ใ้หข้อ้มลูลงนามยินยอม
เขา้รว่มการวิจยั 

4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  โดยใช้แบบ
สมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้งและใชเ้วลาสัมภาษณ์คนละประมาณ 60-90 นาที รวมทัง้ขออนุญาตให้
ผูว้ิจัยบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ (ในกรณี ท่ีผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้บันทึกเสียง) ด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ ์ไดจ้  านวนผูใ้หข้อ้มลูจ านวนทัง้สิน้ 8 คน 

5. ตรวจสอบความนา่เช่ือถือของขอ้มลู (Trustworthiness) ดงันี ้
1) ผูว้ิจยัสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีต่อผูใ้หข้อ้มูลเพ่ือใหเ้กิดความไวว้างใจ

ในตวัผูว้ิจยัซึ่งจะมีผลตอ่ความถกูตอ้งและเป็นจรงิของขอ้มลู 
2) การยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มลู (Member checking) โดยน าขอ้มลู

การสมัภาษณท่ี์ไดจ้ดบนัทึกและถอดเทปอย่างละเอียดและอธิบายอย่างชดัเจน น ากลบัไปใหผู้ใ้ห้
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ขอ้มูลยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลว่าการตีความขอ้มูลตรงกับความรูส้ึกหรือความคิดเห็นของ
ผูใ้หข้อ้มลู                     

3) ตรวจสอบความไว้วางใจไดข้องข้อมูล (Dependability) โดยการน า
ขอ้มลูไป ตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือยืนยนัความถกูตอ้งตามวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการศกึษา 

6. พิจารณาความสอดคลอ้งและความแตกตา่งขององคป์ระกอบจิตประจกัษ์
หลกัฐานท่ีไดจ้ากการวิเคราะหเ์อกสารเปรียบเทียบกับขอ้มูลจากการสมัภาษณพ์ยาบาลวิชาชีพ 
น ามาสรุปเป็นความหมาย องคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบง่ชีข้องจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

7. ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยน าความหมายและ
องคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการพยาบาล การศกึษาพยาบาลและการ
วัดประเมินผล จ านวน 7 คนตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาขององค์ประกอบกับนิยามและ
พฤตกิรรมบง่ชีข้องแตล่ะองคป์ระกอบ 

การวิเคราะหข้์อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 

induction) ดว้ยการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณม์าถอดเทป จดัระเบียบขอ้มลู ตีความและให้
ความหมายดว้ยการน าขอ้ความส าคัญ (Significant statement) มาจัดหมวดหมู่ (Categories) 
และสรุปเป็นองคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

2. ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ขององคป์ระกอบและ
พฤติกรรมบ่งชีจ้ิตประจกัษ์หลกัฐานกับนิยามของแต่ละองคป์ระกอบ  พิจารณาจากคา่ดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดคา่การแปลผลคะแนนดงันี ้

 +1 หมายถึง   องคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบง่ชีส้อดคลอ้งกบันิยาม  
  0  หมายถึง  ไมแ่นใ่จวา่องคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบง่ชีส้อดคลอ้งกบันิยาม 
  -1 หมายถึง  องคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบง่ชีไ้มส่อดคลอ้งกบันิยาม 

พิจารณาคะแนนค่าดชันีความสอดคลอ้งหากค่า IOC มากกว่า 0.50 ถือว่า
องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีข้ององคป์ระกอบนัน้สอดคลอ้งกับนิยามและสามารถประเมินได้
ตามวตัถปุระสงคข์ององคป์ระกอบนัน้จริง แตถ่า้คา่ IOC นอ้ยกว่า 0.5 น ามาพิจารณาปรบัปรุงใน
ส่วนท่ีไดร้บัขอ้เสนอแนะ และปรบัแก้ตามขอ้เสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และน าเสนออาจารยท่ี์
ปรกึษาเพ่ือปรบัปรุงใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 
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ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษห์ลักฐานส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล  

วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือสรา้งแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับนักศึกษา

พยาบาล และตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรคือ นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ศรีนครนิ ทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2563 จ านวน 118 คน  

กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลชั้น ปี ท่ี  4 คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนคริน ทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบตัิการพยาบาล
มารดาและทารก2 กลุ่มแรก (พสศ 444) ใชว้ิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ  านวน 
35 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
แบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความตั้งใจ วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน และ
ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ มีลักษณะเป็นแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(Behaviorally Anchored Rating Scales: BARS) 5 ระดับคือ ระดับการรับรู ้ระดับความเข้าใจ 
ระดับการตอบสนอง ระดับการผสานจิต และระดับลักษณะนิสัย มีรายการประเมินแยกตาม
องคป์ระกอบทัง้หมด 10 ขอ้  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาแนวคิดการวัดด้านจิตพิสัย (Affective domain) ของล้วน สายยศ

และอังคณา สายยศ (2543, น. 21-22) กับฮันนาและมิเชลลิส (Hannah & Michaelis, 1977) 
ร่วมกับการวัดความตระหนักรูต้่อสถานการณ์ (Situation awareness) ของเอนสเ์ลย ์(Endsley, 
1995) เพ่ือใชส้รา้งระดบัจิตประจกัษห์ลกัฐาน 5 ระดบั  

2. น าองคป์ระกอบจิตประจกัษ์หลกัฐานส าหรบันกัศึกษาพยาบาลท่ีไดจ้าก
ขัน้ตอนท่ี 2 มาสรา้งแบบประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานดงันี ้

2.1 น าข้อมูลผลการสัมภาษณ์มาก าหนดพฤติกรรมบ่งชี ้ในแต่ละ
องคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาล ท่ีสามารถสงัเกตและวดัพฤติกรรมนัน้ได้
อย่างชดัเจนตามนิยามของแต่ละองคป์ระกอบ โดยแยกเป็นดา้นความรู ้คณุลกัษณะและทกัษะ
ปฏิบตั ิ
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2.2 จ  าแนกระดับและก าหนดนิยามศัพท์จิตประจักษ์หลักฐานเป็น 5 
ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัการรบัรู ้ระดบัความเขา้ใจ ระดบัการตอบสนอง ระดบัการผสานจิต และ
ระดบัลกัษณะนิสยั 

2.3 ก าหนดพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐาน จ าแนกตามระดับจิต
ประจกัษห์ลกัฐานในแตล่ะองคป์ระกอบ  

2.4 ก าหนดรายการประเมินการใหค้ะแนนเป็นพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 
(Behaviorally Anchored Rating Scales: BARS) ใหส้อดคลอ้งกับนิยามศัพทข์ององคป์ระกอบ
จิตประจักษ์หลักฐานแต่ละองค์ประกอบกับนิยามจิตประจักษ์หลักฐานแต่ละระดับให้ครบ 
ทัง้ 5 ระดบั 

2.5 ก าหนดการใหค้ะแนนแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์หลกัฐาน
ตามขอ้รายการพฤตกิรรมท่ีผูป้ระเมินเลือกท่ีตรงกบัพฤติกรรมท่ีปฏิบตัิหรือแสดงออกจริง น ามาคิด
เป็นร้อยละจากจ านวนข้อของรายการประเมินทั้งหมดในแต่ละองค์ป ระกอบและรวมทุก
องคป์ระกอบ แปลผลตามชว่งคะแนนของแตล่ะระดบัจิตประจกัษห์ลกัฐานท่ีก าหนด  

3. ตรวจสอบความถกูตอ้งของเนือ้หาในแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์
หลกัฐาน โดยอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธ ์และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

4. ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานส าหรบั
นกัศกึษาพยาบาล ดงันี ้

4.1 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) แบบประเมิน
พฤติกรรมจิตประจกัษห์ลกัฐาน โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพยาบาล การศกึษาพยาบาล  และการวดั
ประเมินผล จ านวน 7 คน ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคลอ้งของแบบประเมินกับนิยาม
ขององคป์ระกอบ และระดบัของจิตประจกัษห์ลกัฐานแตล่ะระดบั โดยพิจารณาจากคา่ดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) 

4.2 น าแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานไปทดลองใช้ (Try 
out) กับนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 35 คน ประเมินตนเอง เพ่ือหาความเป็นปรนัยของแบบ
ประเมิน ขอ้รายการประเมินส่ือความหมายตรงกบันิยามการวดั ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย ไมส่บัสน 

4.3 ตรวจสอบความเท่ียงระหว่างผูป้ระเมิน (Inter-rater Reliability: IRR) 
น าผลการประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์หลกัฐานท่ีใหน้กัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 35 คน
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ประเมินตนเอง และผูวิ้จัยประเมินนกัศึกษาพยาบาล วิเคราะหโ์ดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบเพียรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) 

4.4 ตรวจสอบความเท่ียงความสอดคล้องภายในแบบประเมิน เพ่ือ
พิจารณาความสอดคลอ้งภายในของรายการประเมินท่ีตอ้งการวดั โดยใชค้า่สมัประสิทธ์ิแอลฟาค
รอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

5. ปรบัปรุงแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานฉบบัสมบูรณ์ให้มี
ความกระชบัชดัเจนยิ่งขึน้ 

การวิเคราะหข้์อมูล 
1. การประเมินความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) พิจารณาจากคา่ดชันี

ความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณคา่ 3 ระดบัดงันี ้

+1 หมายถึง  ขอ้ค าถามและเกณฑก์ารใหค้ะแนนสอดคลอ้ง
กบันิยามเชิงปฏิบตักิาร  

  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าค าถามและเกณฑ์การให้คะแนน
สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบตักิาร 

-1  หมายถึง  ค าถามและเกณฑก์ารใหค้ะแนนไม่สอดคลอ้ง
กบันิยามเชิงปฏิบตักิาร  

หากคา่ IOC มีคา่มากกว่า 0.50 ถือว่าแบบประเมินจิตประจกัษห์ลกัฐาน
มีความสอดคล้องกับนิยามขององคป์ระกอบ และระดับของจิตประจักษ์หลักฐานแต่ละระดับ 
ประเมินได้ตามนิยามขององคป์ระกอบนั้น หากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เช่ียวชาญมีความ
สอดคล้องตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ผู้วิจัยพิจารณาปรบัปรุงข้อค าถามและเกณฑ์การให้คะแนนตาม
ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แต่หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ ช่ียวชาญเพียง 1 คน ให้อยู่ใน
ดลุพินิจของผูว้ิจยั 

2. ข้อมูลผลการตรวจสอบความเท่ียงระหว่างผู้ประเมิน  ( Inter-rater 
Reliability: IRR) โดยพิจารณาความสอดคล้องการให้คะแนนของนักศึกษาพยาบาลประเมิน
ตนเอง และผู้วิจัยประเมินนักศึกษาพยาบาล จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ถ้ามีค่าตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป ถือว่าเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนมีความเท่ียงระหวา่งผูป้ระเมินอยูใ่นระดบัสงู (กมลวรรณ ตงัธนกานนท,์ 2559) 
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3. ขอ้มูลผลการตรวจสอบความเท่ียงความสอดคลอ้งภายในแบบประเมิน 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) หาความสอดคล้อง
ระหวา่งรายการประเมินแตล่ะองคป์ระกอบ ถา้มีคา่ตัง้แต ่0.70 ขึน้ไปถือว่ารายการประเมินภายใน
แบบประเมินมีคา่ความเท่ียงอยูใ่นระดบัสงู (บญุใจ ศรีสถิตยน์รากรู, 2555) 

ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตประจักษห์ลักฐานส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล 

เป็นระยะการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบั
นกัศกึษาพยาบาล มีการด าเนินการวิจยั 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 1 การพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู ้เพ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล และขัน้ตอนท่ี 2 การศกึษาน า
รอ่งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 

ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตประจักษ์
หลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูใ้นการเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลักฐาน

ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. น านิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งชีจ้ิตประจักษ์หลักฐานของ
นกัศกึษาพยาบาลจากระยะท่ี 1 มาก าหนดเปา้หมายการเรียนรู ้(Learning Goal) และวิเคราะหง์าน 
(Tasks Analysis) ดว้ยการวิเคราะหค์วามรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะเพ่ือก าหนดเนือ้หาท่ีตอ้งพฒันา
ผูเ้รียน  

2. วิเคราะห์และสังเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 
ทฤษฎีจิต และทฤษฎีจิตวิทยาพื ้นบ้าน (Folk Psychology)  ทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS Model 
(Keller, 2009) กระบวนการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice) กระบวนการ
พยาบาล (Nursing Process) และรูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรูคื้อ BSCS 5Es model 
(Bybee et al., 2006) จากต ารา บทความและงานวิจยัต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศจาก
ฐานข้อมูล TCI, ProQuest, SAGE, Springer, EBSCO  และ Science Direct และวิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ในชว่งปี พ.ศ. 2548 – 2561 (ค.ศ. 2005 – 2018) รวมถึงเว็บไซตท่ี์มีความ
สมบรูณแ์ละนา่เช่ือถือไดเ้ช่น Google Scholar น ามาสงัเคราะหร์ว่มกบัก าหนดเปา้หมายการเรียนรู ้
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(Learning Goal) และการวิเคราะหง์าน (Tasks Analysis)  เพ่ือน ามาใชใ้นการก าหนดหลกัการของ
รูปแบบ กระบวนการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้และวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ 

3. พัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล ประกอบดว้ย 

3.1 ก าหนดหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสร้างจิต
ประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาลดงันี ้

1) การจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรูอ้ย่างเป็นกนัเอง ใหผู้เ้รียนรูส้ึก
ผอ่นคลายเป็นมิตร เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น มีระบบอินเตอรเ์น็ต คอมพิวเตอรใ์ช้
ส  าหรบัการสืบคน้  

2) ผูเ้รียนเรียนรูว้ิธีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองดว้ยการลงมือท า 
โดยเช่ือมโยงความรู ้ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ หรือข้อมูลใหม่ ดว้ยกระบวนการ
พิจารณา ไตรต่รอง พิสจูนห์ลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยา่งมีเหตผุล 

3) การสรา้งแรงจูงใจ โดยการให้ผู้เรียนวิเคราะห์ถึงความส าคัญ 
ประโยชน ์คณุคา่ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ความตอ้งการในการบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้และ
มีความตัง้ใจในการแสดงพฤติกรรมคน้หาและประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยค านึงถึงศกัยภาพ
ของผูเ้รียนแตล่ะคน 

4) การจดัประสบการณใ์หผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้เป็นการสรา้งสถานการณ์
ท่ีเป็นปัญหา หรือเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจทั้งเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันและบริบททางการ
รกัษาพยาบาล เพ่ือใหเ้กิดการคดิ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาจากการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์  

5) ใชส้ถานการณ ์หรือกรณีศกึษาใหผู้เ้รียนไดถ้กเถียงปัญหา ซกัคา้น
จนกระทั่งหาเหตผุล น าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาขจดัความขดัแยง้ทางปัญญาภายในตนเอง และ
ระหว่างบุคคล และให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนความรูส้ึก การสะท้อนคิดถึงสถานการณ์ ความเช่ือ 
สาเหตโุดยมีหลกัฐานอา้งอิง 

3.2 ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู ้เพ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลักฐานใน
นกัศกึษาพยาบาล  

3.3 วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้    
1) ผู้เรียนแสดงออกถึงการให้ความส าคัญ และความต้องการใช้

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ดว้ยตนเอง เพ่ือใชต้ดัสินใจในสถานการณ ์และน าไปใชว้างแผนปฏิบตัิการ
พยาบาลใหก้บัผูป่้วย 
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2) ผูเ้รียนสามารถตัง้ค  าถาม แสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษา และ
วิเคราะหอ์ยา่งมีเหตผุลในการใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

3) ผูเ้รียนสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ในการระบุปัญหา สืบคน้ 
ประเมินความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และน ามาประยุกตใ์ชใ้นการ
วางแผนและปฏิบตักิารพยาบาลได ้

3.4 ก าหนดกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ACSAM ผูว้ิจยัสงัเคราะหจ์าก
ทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS Model (Keller, 2009) กระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ และรูปแบบ
การสอนการสืบเสาะหาความรู้ BSCS 5Es model (Bybee et al, 2006) ได้ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู ้ACSAM ดงันี ้

ข้ันที่ 1 ตั้งเป้าหมาย (Attending of purpose: A) เป็นขัน้ตอนการ
ตัง้เป้าหมายร่วมกันกับผูเ้รียนในการใชข้อ้มูลและหลักฐานเชิงประจกัษ์ ท่ีสอดคลอ้งกับขัน้ตอน
ต่าง ๆ ของกระบวนการพยาบาล และกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจ ตัง้ใจ เห็นความส าคญัของการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์  

ข้ันที่  2 สงสัยใคร่รู้ (Curiosity in situations: C) เป็นขั้นตอนท่ี
ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสงสยั อยากรู ้ตัง้ค  าถาม ช่างสงัเกต วิเคราะหส์ถานการณแ์ยกแยะ
เป็นประเด็นตา่ง ๆ เพ่ือพิจารณาว่าประเด็นใดตอ้งหาหลกัฐานเชิงประจกัษม์าอา้งอิงเพ่ือใชใ้นการ
ตดัสินใจ หรือเป็นประเดน็ท่ีสงสยัจงึตอ้งหาหลกัฐานมายืนยนัวา่เป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข 

ข้ั นที่  3 สื บ ค้นห ลักฐาน  (Searching for evidence: S) เป็ น
ขัน้ตอนท่ีผูเ้รียนท าการสืบคน้ คน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ช่น การสงัเกตอาการ อาการแสดงของ
ผูป่้วย การซักประวตัิผูป่้วยและญาติ การตรวจร่างกายผูป่้วย และการสืบคน้ขอ้มูลจากเว็บไซต์
เอกสารทางวิชาการ บทความวิจยั ต  ารา หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้ันที่ 4 พิสูจน์หลักฐาน (Attesting evidence: A) เป็นขั้นตอนท่ี
ผูเ้รียนพิจารณา ตรวจสอบขอ้มูล หลักฐานท่ีสืบคน้ว่ามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือและยังสามารถ
น ามาใชอ้า้งอิงไดใ้นปัจจุบนั โดยใชก้ระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงเหตผุล และ
การเปิดใจกวา้งรบัฟังความคดิเห็นของเพ่ือน 

ข้ันที่ 5 สานจิตประจักษ์หลักฐาน (Making evidence mind: M) 
เป็นการน าผลของการพิสูจน ์ตรวจสอบหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีคน้พบน าไปใช ้หรือปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้มลู ความรูเ้ดิมท่ีไม่ถกูตอ้ง และสรุปกระบวนการจดัการเรียนรู ้ขัน้ตอนนีใ้ชก้ระบวนการสะทอ้น
คิดกระตุน้ผู้เรียนให้แสดงความคิดเห็นต่อความรู ้ความเขา้ใจของกระบวนการใชห้ลักฐานเชิง
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ประจกัษ์ และแสดงความรูส้ึก ทัศนคติทัง้ดา้นดีและด้านลบ ความพึงพอใจ การเห็นคุณค่าของ
ผูเ้รียน 

3.5 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยการน าแนวคิดการใชห้ลักฐานเชิง
ประจักษ์ ทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS model (Keller, 2009) และรูปแบบการสอนการสืบเสาะหา
ความรู้ (BSCS 5Es model) (Bybee et al., 2006) ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ ACSAM มาใช้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้3 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย ขัน้ก่อนการจัดการเรียนรู  ้ขั้นการจัดการ
เรียนรู ้และขัน้สรุป อธิบายในตาราง 14 ดงันี ้

ตาราง 14 การออกแบบขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการเรียนรู ้ACSAM 

กระบวนการใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

การสอนการสืบ
เสาะหา

ความรู้(BSCS 5Es 
model) 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 
ARCS model 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

เตรยีมแหลง่ขอ้มลู, 
หลกัฐานเชิงประจกัษ์
ประเภทตา่ง ๆ, เตรยีม
วิธีการประเมินหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

ออกแบบกิจกรรมกระตุน้
ความสนใจของผูเ้รยีน 
เช่นคลปิวดิีโอ กรณีศกึษา 
เรือ่งเลา่ กิจกรรมเกมส ์

-ออกแบบกิจกรรมสรา้ง
แรงบนัดาลใจการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
-ออกแบบกิจกรรมสรา้ง
แรงจงูใจเช่น การให้
รางวลั การชมเชย   

ขั้นก่อนการจัดการ
เรียนรู้ 
1. ผูส้อนเตรยีมขอ้มลู 
แหลง่ขอ้มลู กิจกรรม 
และวิธีการประเมินผล 
2. ผูเ้รยีนเตรยีมขอ้มลูใน
หวัขอ้ที่ไดร้บัมอบหมาย 

   ขั้นการจัดการเรียนรู้ 

ตัง้เปา้หมายการเรยีนรูใ้น
แตล่ะสปัดาห ์

ตัง้เปา้หมายการเรยีนรูใ้น
แตล่ะสปัดาห ์

- ตัง้เปา้หมาย ความ
คาดหวงัในการเรยีนรู ้

ขั้นที่ 1 ตัง้เป้าหมาย 
 

  - กิจกรรมใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ
ประโยชน ์ความส าคญั 
คณุคา่ของการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

กระบวนการใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

การสอนการสืบ
เสาะหา

ความรู้(BSCS 5Es 
model) 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 
ARCS model 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

   1. ผูเ้รยีนตัง้เปา้หมาย
การเรยีนรูก้บัผูส้อน 
2. กิจกรรมใหผู้เ้รยีนเห็น
ถึงประโยชน ์ความส าคญั  
คณุคา่ของการใช้
หลกัฐาน 
เชิงประจกัษ ์
3. 2. ผูเ้รยีนแบง่กลุม่ 
กลุม่ละ 5-6 คน 

วิเคราะหป์ระเด็นปัญหา 
พิจารณาขอ้มลูในดา้น
ชวนสงสยัถึงปัญหา และ
ความถกูตอ้งนา่เช่ือถือ
ของขอ้มลู/หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

ตัง้ค าถามใหผู้เ้รยีนอยาก
รูอ้ยากเห็น ยั่วย ุทา้ทาย
หรอืรูส้กึขดัแยง้ 

กระตุน้ใหผู้เ้รยีนตัง้
ค าถาม แสดงความ
คิดเห็น  

ขั้นที่ 2 สงสัยใคร่รู้ 
1. ผูเ้รยีนตัง้ค าถาม ระบุ
ปัญหาในสถานการณ์
หรอืกรณีศกึษา 
2. ผูเ้รยีนก าหนดค า
ส าคญัในการสบืคน้ 

คน้หาขอ้มลูจาก
แหลง่ขอ้มลูที่นา่เช่ือถือ 

ส ารวจและคน้หาขอ้มลู ผูส้อนใหค้  าปรกึษา
แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ  

ขั้นที่ 3 สืบค้นหลกัฐาน 
1. ผูเ้รยีนคน้หาขอ้มลู/
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ  
2. ผูส้อนใหค้  าปรกึษา
แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ให้
ก าลงัใจ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

กระบวนการใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

การสอนการสืบ
เสาะหา

ความรู้(BSCS 5Es 
model) 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 
ARCS model 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ขอ้มลูและหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ 

แสดงความคดิเหน็ถงึความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลูและ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

ผูส้อนใหค้  าปรกึษาการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 
ขอ้มลูและหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ 

ข้ันที ่4 พิสูจนห์ลักฐาน 
1. ผูเ้รียนตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือขอ้มลูและ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
2. ผูส้อนใหค้  าปรกึษาการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 

การน าหลกัฐานเชิง
ประจกัษไ์ปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณห์รือกรณีศกึษา 

การขยายความรูแ้ละ
ประเมินผลการน าความรู ้
ไปใช ้

- ใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู ้
ทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู ้
ไปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณจ์รงิ 
 

ข้ันที ่5 สานจิตประจักษ์
หลักฐาน 
1. ผูเ้รียนน าหลกัฐานเชิง
ประจกัษไ์ปประยกุตใ์ชใ้น 

สถานการณห์รือ 

  - ผูส้อนประเมินผลผูเ้รียน
ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัใน
ทางบวก เช่นการชมเชย ให้
รางวลั 

กรณีศกึษา 
2. ผูเ้รียนสะทอ้นคดิใน
กิจกรรม 
3. ผูส้อนประเมินผลผูเ้รียน 

สรุปผลการจดักระบวนการ
เรียนรู ้
 

แสดงความคดิเหน็ถงึการ
เขา้รว่มการจดัการ 
เรียนรูข้องรูปแบบฯ ขอ้ดี
ขอ้เสีย สิ่งที่ควรพฒันาหรือ
ปรบัปรุง 
 

-สรุปผลการจดั
กระบวนการเรียนรู ้
-ผูส้อนประเมินผลผูเ้รียนให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัในทางบวก 
เช่นการชมเชย ใหร้างวลั 

ข้ันสรุป 
1. ผูส้อนสรุปผลการจดัการ
เรียนรู ้
2. ผูส้อนประเมินผูเ้รียนใน
แบบประเมินตา่ง ๆ  
3. ผูเ้รียนแสดงความ
คดิเหน็ถงึการเขา้รว่มการ
จดัการเรียนรู ้
4. ผูเ้รียนท าแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจกัษ์
หลกัฐานและความพงึ
พอใจ 
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จากตาราง 14 อธิบายขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการเรียนรู ้
ACSAM ไดด้งันี ้

ข้ันก่อนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมความพรอ้มของอาจารย์
ผูส้อน ส าหรบัการเตรียมขอ้มูล แหล่งขอ้มลูส าหรบัการสืบคน้ในกิจกรรม ลกัษณะการจดักิจกรรม 
และวิธีการประเมินผล ผูเ้รียนเตรียมขอ้มลูในหวัขอ้ท่ีไดร้บัมอบหมายเพ่ือน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ข้ันการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเสริมสรา้งจิตประจักษ
หลกัฐานใหก้ับผูเ้รียน โดยมีขัน้การจดัการเรียนรู ้5 ขัน้ ACSAM โดยจะจดักิจกรรมครบทัง้ 5 ขัน้
ทกุครัง้ของการจดัการเรียนรูไ้ดแ้ก่ 

ข้ันที่  1 ตั้งเป้าหมาย (Attending of purpose: A) เป็นขั้นการ
ชว่ยใหผู้เ้รียนตัง้เปา้หมายการใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการพยาบาลผูป่้วยท่ีสอดคลอ้ง
กบัขัน้ตอนตา่ง ๆ ของกระบวนการพยาบาล 

ข้ันที่ 2 สงสยัใคร่รู ้(Curiosity in situations: C) เป็นขัน้การช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถระบุปัญหา ตั้งค  าถามท่ีสงสัยในสถานการณ์ และในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการพยาบาล  ก าหนดค าส าคญัเพ่ือคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษส์  าหรบัการแกไ้ขปัญหาท่ี
ระบไุว ้ 

ข้ันที่ 3 สืบคน้หลักฐาน (Searching for evidence : S) เป็นขั้น
การช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นหา สืบค้นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากแหล่งต่างๆ ท่ี
น่าเช่ือถือ ทั้งข้อมูลในสถานการณ์หรือของผู้ป่วย หนังสือต าราเรียน ข้อมูลในเ ว็บไซต์หรือ
ฐานขอ้มลูทางวิชาการ รวบรวมไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นปัจจบุนั  

ข้ันที่ 4 พิสูจน์หลักฐาน (Attesting evidence: A) เป็นขั้นการ
ช่วยให้ผู้เรียนประเมิน ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสืบค้นว่ามีความถูกต้อง 
น่าเช่ือถือ รวมทัง้สามารถประเมินผลการใชข้อ้มูลจากหลกัฐานเชิงประจักษ์ว่าสามารถน าไปใช้
ในทางปฏิบตัไิด ้

ข้ันที่ 5 สานจิตประจกัษห์ลกัฐาน (Making evidence mind: M) 
เป็นขัน้การช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ ทบทวน/สะทอ้นคิดกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ในแต่
ละกิจกรรมของแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาล รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
โดยใชก้ารวิพากษว์ิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล   
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ข้ันสรุป เป็นการสรุปผลการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละสัปดาห์ และการ
สรุปผลภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับการประเมินผลการเรียนรู ้
ขอ้เสนอแนะกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนแสดงความคดิเห็นถึงการเขา้รว่มการจดัการเรียนรู ้

ทั้งนี ้ได้แสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนกิจกรรมการเรียน รู้ตาม
กระบวนการเรียนรู ้ACSAM กบับทบาทผูส้อน และบทบาทผูเ้รียน แสดงดงัตาราง 15 

ตาราง 15 แสดงความสมัพนัธข์องขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการเรียนรู ้ACSAM  
กบับทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียน 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ข้ันก่อนการจัดการ
เรียนรู้ 

1. เตรยีมขอ้มลู แหลง่ขอ้มลูส าหรบัการสบืคน้
ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในแตล่ะ
กิจกรรม ลกัษณะการจดักิจกรรม และวิธีการ
ประเมินผล เช่นคลปิวดิีโอ บทความ บทความ
วิจยั  
2. จดัเตรยีมโปรแกรมการเรยีนการสอนเช่น 
Google form, Application Line ส าหรบัใช้
ในกระบวนการจดัการเรยีนรูส้  าหรบัผูเ้รยีน
และผูส้อน 
3. เตรยีมกิจกรรมที่ช่วยใหผู้เ้รยีนสนใจเช่น 
สือ่ คลปิวีดิโอ หรอืเรือ่งเลา่ของการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ หรอืกิจกรรมเกมส ์
 

1. เตรยีมขอ้มลูในหวัขอ้ที่ไดร้บั
มอบหมายเพื่อน ามาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
2. รวบรวมขอ้มลูของผูป่้วยกรณีศกึษา
บนหอผูป่้วย 

 4. เตรยีม guideline การใช ้Evidence-

based process ใน Nursing Process 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ข้ันการจัดการเรียนรู้   
ข้ันน า 
 

1. อธิบายวิธีการเขียนแบบฟอรม์การ
วางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care 

Plan) โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

2. น าเสนอสถานการณ ์คลปิวดิีโอเก่ียวกบั
การดแูลสขุภาพใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มกนัอภิปราย
ความนา่เช่ือถือของขอ้มลู 

1. ผูเ้รยีนแสดงความคิดเห็นรว่มเลา่ถึง
ประสบการณข์องตนเองในการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ แรงบนัดาลใจ  
ความประทบัใจ ปัญหาอปุสรรคในการ
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
2. ผูเ้รยีนแสดงความคิดเห็น อภิปราย
เก่ียวกบัสือ่ คลปิวีดิโอที่ไดร้บัชม 

ข้ันสอน 
ข้ันที ่1 ตั้งเป้าหมาย 
(Attending of purpose: 
A) 

1. ก าหนดเปา้หมายการเรยีนรูท้ัง้เปา้หมาย
หลกั และเปา้หมายแตล่ะสปัดาห ์
2. แจง้วตัถปุระสงค ์ลกัษณะกิจกรรม วิธีการ
ประเมินผล 
3. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเห็นประโยชนค์วามส าคญั
ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

4. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผ่อน
คลาย  
5. ใหข้อ้มลูกรณีศกึษาที่เกิดขอ้ผิดพลาดใน
การดแูลผูป่้วย (pitfall) และกรณีศกึษาผูป่้วย
เฉพาะราย 

1. ผูเ้รยีนรว่มตัง้เปา้หมายกบัผูส้อนใน
แตล่ะกิจกรรม และตัง้เปา้หมายการ
ดแูลผูป่้วย 
2. ผูเ้รยีนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 5-6 คน 
3. ศกึษาขอ้มลูกรณีศกึษา หรอื
สถานการณท์ี่ไดร้บัในแตล่ะสปัดาห ์
4. เขียนแบบฟอรม์การวางแผน
ทางการพยาบาล (Nursing Care 
Plan) โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
5. ศกึษาขอ้มลูของผูป่้วยใน
กรณีศกึษาเพื่อสบืคน้นวตักรรมมา
ประยกุตใ์ชด้แูลผูป่้วย 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
ขั้นที่ 2 สงสัยใคร่รู้ (Curiosity 
in situations: C) 

1. ใช้ค  าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สงสยั มองเห็นปัญหา 
2. กระตุ้นให้ผู้เรียนถามค าถาม แสดง
ความคิดเห็น 
 

1. ผูเ้รียนซักถาม แสดงความคิดเห็น 
อ ภิป รายถึ งป ระ เด็ น ปัญ หา ส รุป
สถานการณ์ในประเด็นใคร ท าอะไร 
อย่างไร พิจารณาข้อมูลในด้านชวน
สงสัยถึงความถูกต้อง เช่ือถือได้ กับ
ดา้นมีปัญหาใดที่ตอ้งแกไ้ข 
2. ผูเ้รยีนก าหนดค า ประเด็นส าคญัที่
จะน าไปสบืคน้หาหลกัฐานเชิง
ประจกัษต์อ่ไป 

ขั้นที่ 3 สืบค้นหลกัฐาน 
(Searching for 

1. ให้ค าปรึกษา/แนะน าวิธีการสืบค้น
ขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจักษ์และงานวิจัย
จากแหลง่ 

1. ผูเ้รยีนฝึกปฏิบตัิการสบืคน้หลกัฐาน
เชิงประจักษ์จากเว็บไซต์ ฐานข้อมูล
ทาง 

evidence : S) ตา่ง ๆ  
2. แ น ะ น า วิ ธี ก า ร สื บ ค้ น เช่ น ก า ร
ใชต้รรกบลูเลยีน ฐานขอ้มลูทางวิชาการ 
3. สรา้งสถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนได้
สืบค้นหลักฐานของผู้ป่วยเช่นการซัก
ประวตัิ ตรวจรา่งกายผูป่้วย  
 

วิชาการเช่น ฐานข้อมูลในห้องสมุด
ของมหาวิทยาลยั 
2. ผูเ้รยีนฝึกปฏิบตัิการสบืคน้หลกัฐาน
เชิ งป ระ จั ก ษ์ ข อ งผู้ ป่ ว ย  โด ย ใช้
สถานการณจ์ าลอง เช่นการซกัประวตัิ 
ตรวจรา่งกาย 
3. ผูเ้รยีนแลกเปลีย่นความคิดเหน็กบั
เพื่อนและอาจารย ์และสรุปเป็นขอ้
คน้พบการสบืคน้ 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
ขั้นที่ 4 พิสจูนห์ลกัฐาน 
(Attesting evidence: A) 

1. ให้ค าแนะน าการปฏิบัติการตรวจสอบ
ความถูกต้อง น่าเช่ือถือของหลักฐานเชิง
ประจกัษ์และงานวิจัย รวมทัง้วิธีการอา้งอิงที่
ถกูตอ้งไมเ่กิดการคดัลอกผลงานของผูอ้ื่น 
2. ก ระ ตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย น ร่ว ม กั น อ ภิ ป รา ย 
ตรวจสอบหลกัฐานท่ีไดม้า 

1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการตรวจสอบ
ข้อมูล  หลักฐาน เพื่ อยืนยันความ
ถูกต้อง น่าเช่ือถือของหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ทัง้ในหอ้งเรยีนและฝึกปฏิบตัิ
บนหอผูป่้วย 
2. ผูเ้รียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่ อ น แ ล ะ อ า จ า รย์  โด ย ใช้ ก า ร
วิพากษ์วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล และ
สรุปผลการพิสจูนห์ลกัฐาน 

ขั้นที่ 5 สานจติประจักษ์
หลักฐาน (Making 
evidence mind: M) 

1. กระตุ้น ให้ผู้ เรียนแสดงความคิ ด เห็ น 
สะทอ้นคิด แสดงความรูส้กึต่อการเรียนรูก้าร
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
2. รบัฟังความคิดเห็นและใหก้ าลงัใจผูเ้รยีน 
3. ผู้สอนประเมินผู้เรียนแต่ละสัปดาห์ ให้
ขอ้มูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 
ชมเชย ใหก้ าลงัใจกบัผูเ้รยีน  

1. ผู้ เรียนอ ธิบายการประยุกต์ใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ในกิจกรรมแตล่ะ
สปัดาห ์
2. ผู้ เรีย นทบทวน /ส ะท้อนคิ ดถึ ง
กระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ 
แสดงความรูส้ึกต่อการเรียนรู ้สิ่งที่ได้
เรียนรู ้ และแนวทางในการพัฒนา
ตนเองต่อ ไปในแบบประเมินการ
สะทอ้นคิดแตล่ะสปัดาห ์

ขั้นสรุป 1. สรุปผลการจดักระบวนการเรยีนรู ้
2. ประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐาน
ของ 
ผูเ้รยีนตามช่วงเวลา 
3. ประเมินการวางแผนทางการพยาบาล 
(Nursing Care Plan) โดยใชห้ลกัฐานเชิง 
ประจกัษ์ 
4. ประเมินการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดูแล
ผูป่้วย 

1. แสดงความคิดเห็นถึงการเข้าร่วม
การจัดการเรียนรูข้องรูปแบบฯ ข้อดี
ขอ้เสยี สิง่ที่ควรพฒันาหรอืปรบัปรุง 
2. ท าประเมินความพึ งพอใจของ
ผูเ้รยีนตอ่รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
3. ประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์
หลกัฐานของผูเ้รยีนตามช่วงเวลา 
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3.6 แผนการเรียนรู ้แผนประกอบดว้ย 1) หลักการและสาระส าคัญ 2) 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้3) เนือ้หาหรือหวัขอ้การเรียนรู ้4) กิจกรรมการเรียนรู ้5) ส่ือการเรียนรูแ้ละ
แหลง่การเรียนรู ้6) การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้  

3.7 กิจกรรมการเรียนรู ้ประกอบดว้ยกิจกรรมดงันี ้
กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมความพร้อม/สัปดาห์ท่ี 1 แรกพบสบตา

หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
กิจกรรมท่ี 2/สปัดาหท่ี์ 2 เรื่อง รูจ้กัหลกัฐานเชิงประจกัษใ์หเ้พียงพอ 
กิจกรรมท่ี 3/สัปดาหท่ี์ 3 เรื่อง พลังแห่งความตัง้ใจใช้หลักฐานเชิง

ประจกัษ ์
กิจกรรมท่ี 4/สปัดาหท่ี์ 4 เรื่อง สรรหาหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือผูป่้วย 
กิจกรรมท่ี 5/สปัดาหท่ี์ 5 เรื่อง สรรหานวตักรรมประยกุตใ์ชเ้พ่ือผูป่้วย 
กิจกรรมท่ี 6/สัปดาห์ท่ี 6 เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีส  าคัญจาก

ผูป่้วย 
กิจกรรมท่ี 7/สัปดาห์ท่ี 7-9 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยด้วยหลักฐานเชิง

ประจกัษ ์
กิจกรรมท่ี 8 สรุปผลการจดัรูปแบบการเรียนรู/้สปัดาหท่ี์ 10 

4. เครื่องมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบประเมิน

พฤติกรรมจิตประจกัษ์หลกัฐาน แบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) 
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์และแบบสะทอ้นคดิการเรียนรูท่ี้ผูว้ิจยัพฒันาขึน้มีรายละเอียดดงันี  ้

4.1 แบบประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐาน  
1) มี ลั กษณ ะ เป็ น แบบป ระ เมิ น พ ฤติ ก รรม ก ารป ฏิ บัติ ง าน 

(Behaviorally Anchored Rating Scale: BARS) 5 ระดับคือ ระดับการรับรู ้ระดับความเข้าใจ 
ระดบัการตอบสนอง ระดบัการผสานจิต และระดบัลักษณะนิสัย มีรายการประเมินจ าแนกตาม
องคป์ระกอบทัง้หมด 10 ขอ้ 

2) ประเมินโดยผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน และผู้เรียนประ เมิน
ตนเอง ก่อน ระหวา่ง และหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้  
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4.2 แบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ ์

1) เป็นแบบประเมินการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประยุกตเ์ข้ากับ
ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลทั้ง 5 ขั้นตอน เพ่ือประเมินว่าผู้เรียนมีการใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ในการวางแผนทางการพยาบาลอยู่ในระดบัใด โดยแบง่คะแนนเป็น 3 ระดบั ตามเกณฑ์
การใหค้ะแนนแบบรูบรคิ (Scoring Rubrics)  

2) ใช้ประเมินผลจากใบงานในกิจกรรม และรายงานกรณีศึกษา
ผูป่้วยในการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) ทัง้จากกรณีศกึษาและฝึกปฏิบตัิบน
หอผูป่้วย 

4.3 แบบสะทอ้นคดิการเรียนรู ้  
1) แบบสะทอ้นคิดการเรียนรู ้มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้

ผูเ้รียนอธิบายความคิด ความรูส้ึก การเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ และการเช่ือมโยงระหว่างความรูใ้หม่และ
ความรูเ้ก่าเขา้ดว้ยกนั ในประเด็น 1) เรียนรูอ้ะไรบา้ง 2) ความรูส้ึกจากการเรียนรูค้รัง้นี ้เช่น ความ
ประทบัใจ คุณค่าของการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ 3) สิ่งท่ีผูเ้รียนอยากจะพัฒนาปรบัปรุงตนเอง 
แนวทางการน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใช ้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิเพ่ือใหผู้ส้อนปรบัการจดัการเรียนรู ้

2) ใช้หลังจากจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้เพ่ือประเมิน
กระบวนการจดัการเรียนรู ้ความรูส้กึ ความคิดเห็นของผูเ้รียน เพ่ือเป็นแนวทางพฒันาปรบัปรุงการ
จดัการเรียนรู ้และตวัผูเ้รียน  

5. การจดัท าคูมื่อการจดัการเรียนรู ้
การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน 

ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู ้ซึ่งจะช่วยใหผู้ว้ิจยั รวมถึงผูส้นใจท่ีจะใชรู้ปแบบการ
จัดการเรียนรูนี้ ้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูไ้ดต้รงตาม
ความมุ่งหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้โดยคู่มือการจดัการเรียนรูป้ระกอบดว้ย 1) แนวคิด
และทฤษฎีพืน้ฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้2) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้3) 
วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู ้4) กระบวนการเรียนรู ้5) กิจกรรมการเรียนรู ้6) การวดั
และประเมินผลการเรียนรู ้ 

6. การตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษ์
หลักฐานส าหรบันักศึกษาพยาบาล และเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูแ้ละการปรบัปรุงแก้ไข
ผู้วิจัยน าคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับนักศึกษา
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พยาบาล ท่ีผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธเ์สนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน 
ซึ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน จ านวน 2 คน ดา้นการศกึษาพยาบาล จ านวน 2 คน 
และ ดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณาคณุภาพรา่งรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรบันักศึกษาพยาบาล เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้และปรบัปรุงแกไ้ขรา่งรูปแบบการจดัการเรียนรู ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

6.1 การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบ
การจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐานส าหรบันกัศึกษาพยาบาล และเครื่องมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู ้

1) สร้างแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐานส าหรบันกัศึกษาพยาบาล โดยผูว้ิจยั
ก าหนดประเดน็ส าคญัท่ีตอ้งประเมินใหค้รอบคลมุทกุประเดน็ ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงันี ้

1.1) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
คา่ 5 ระดบั ดงันี ้  

5   หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสดุ    
4   หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมมาก   
3   หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมปานกลาง  
2   หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมนอ้ย  
1   หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ  

1.2) การประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
คา่ 3 ระดบั ดงันี ้ 

1 หมายถึง  ข้อความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการท่ี
ตอ้งการวดั 

0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อความสอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบตักิารท่ีตอ้งการวดั 

-1 หมายถึง ขอ้ความไม่สอดคลอ้งกับนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ี
ตอ้งการวดั 
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1.3) ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคลอ้งของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษา
พยาบาล โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้งของเนือ้หาและความ
เหมาะสมของขอ้ค าถามและปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

6.2 น ารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน
ส าหรบันกัศึกษาพยาบาลฉบบัรา่ง และเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูใ้หผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
แผนการจดัการเรียนรู ้และเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูใ้หผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน ตรวจสอบ
ตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบ 

6.3 ปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์
หลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาลฉบบัรา่ง และเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูต้ามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ  

การวิเคราะหข้์อมูล 
1. การวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือหาความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้

เพ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรบันักศึกษาพยาบาลฉบบัร่าง โดยน าคะแนนท่ีไดจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาคา่เฉล่ียความเหมาะสม และแปลความหมายระดบัความเหมาะสมตาม
เกณฑด์งันี ้(สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ,  2556: 9) 

คา่เฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง         เหมาะสมมากท่ีสดุ 
 คา่เฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง         เหมาะสมมาก 
คา่เฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง         เหมาะสมปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง         เหมาะสมนอ้ย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง         เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 

การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิต
ประจักษ์หลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาลฉบับร่าง ใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ ตั้งแต่ 3.50 ขึน้ไป ถือว่ารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้มีความเหมาะสม
สามารถน าไปทดลองใชต้่อไป แต่ถา้ค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยกว่า 3.50 ผูว้ิจยัจะน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสอดคล้องขององค์ประกอบภายใน
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลักฐานส าหรบันักศึกษาพยาบาลฉบบัรา่ง 
ตามประเด็นท่ีก าหนดไดแ้ก่ ความสอดคล้องแนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้ก าหนดหลักการของรูปแบบ 
วัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้และการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  
โดยก าหนดคา่การแปลผลคะแนนดงันี ้

  +1  หมายถึง    สอดคลอ้ง 
   0  หมายถึง    ไมแ่นใ่จ 
  -1  หมายถึง    ไมส่อดคลอ้ง 

พิจารณาคะแนนค่าดชันีความสอดคลอ้งหากค่า IOC มากกว่า 0.50 ถือว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพสามารถน าไปทดลองใช้ได้ แต่หากพบว่าค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งนอ้ยกวา่ 0.5 จะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาน าร่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิต
ประจักษห์ลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล  

วัตถุประสงค ์
เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

เสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 
กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศกึษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ชัน้ปี
ท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาตน้ ประจ าปีการศึกษา 2563 จ  านวน 35 คน จดัเป็นชั่วโมง
เสริมการเรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียน ไม่ไดร้วมเขา้กับวิชาใด ซึ่งนักศึกษาดงักล่าวมีลกัษณะใกลเ้คียงกับ
กลุ่มตวัอย่างท่ีจะน าไปทดลองใชจ้ริง เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู ้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในศึกษาน าร่อง  
1. รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน   
2. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบประเมิน

พฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐาน แบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาลโดยใชห้ลักฐานเชิง
ประจกัษ ์และแบบสะทอ้นคดิการเรียนรู ้
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. จดัเตรียมเครื่องมือ ประกอบดว้ย รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง

จิตประจกัษ์หลกัฐานส าหรบันกัศึกษาพยาบาล ไดแ้ก่ คู่มือการจดัการเรียนรูฯ้ และแบบประเมิน
การเรียนรู ้

2. ชีแ้จงและการเตรียมผู้เรียนท่ีเข้าร่วมศึกษาน าร่องเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรูต้ามรูปแบบฯ โดยชีแ้จงและสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู ้การจดัการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรู ้และการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

3. ผูว้ิจยัศึกษาน ารอ่งทดลองจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้ได้
พฒันาขึน้ในภาคการศกึษาตน้ ประจ าปีการศกึษา 2563 ใชเ้วลา 2 สปัดาห ์จ านวน 3 วนั วนัละ 3 
ชั่วโมง รวมเป็น 9 ชั่วโมง 

4. ศึกษาน าร่องในกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง รูจ้ักหลักฐานเชิงประจักษ์ใหเ้พียงพอ 
และกิจกรรมท่ี 3 เรื่อง สรรหาหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือผูป่้วย ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินพฤติกรรม
จิตประจกัษห์ลกัฐาน และแบบสะทอ้นคิดการเรียนรู ้ผูว้ิจยัประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐาน
ของผูเ้รียน และตรวจใบงานกรณีศึกษาดว้ยแบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

5. ในระหว่างการทดลองน ารอ่ง ผูว้ิจยัสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน และหลงั
การจดัการเรียนรูใ้นแตล่ะชั่วโมงผูว้ิจยับนัทึกปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบท่ี
พฒันาขึน้ เพ่ือน ามา 

6. น าขอ้มูลจากการทดลองน าร่องมาใชป้รบัปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรูฯ้ 
ก่อนน าไปทดลองใชจ้รงิ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองน าร่อง ประกอบดว้ย 1) ดา้นกิจกรรม 2) 

ดา้นระยะเวลา 3) ดา้นภาษาท่ีใช ้4) ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู ้และ 5) ดา้นการวดัและประเมินผล 
จากแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์หลกัฐาน แบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาลโดย
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์แบบสะทอ้นคดิการเรียนรูผู้เ้รียน  และบนัทกึการสอนของผูว้ิจยั  

การวิเคราะหข้์อมูล 
น าข้อมูลผลการศึกษาน าร่องรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิต

ประจกัษ์หลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล มาวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง
การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้
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1. วิเคราะหข์อ้มูลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 1) ดา้น
กิจกรรม 2) ดา้นระยะเวลา 3) ดา้นภาษาท่ีใช ้4) ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู ้และ 5) ดา้นการวดัและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินการจดักิจกรรมว่าเป็นไปตามแผนการจดักิจกรรมท่ีก าหนดไวต้ามรูปแบบ
การจดัการเรียนรูห้รือไม ่ 

2. วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ โดยวิเคราะหเ์นือ้หาจากขอ้คิดเห็นในแบบ
สะทอ้นคิดการเรียนรู ้และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม มาจดัระเบียบขอ้มูล ตีความและใหค้วามหมาย
ดว้ยการน าขอ้ความส าคญั (Significant statement) มาจดัหมวดหมู่ (Categories) สรุปเป็นปัจจยั
ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรูท้ั้งของอาจารยแ์ละผูเ้รียน รวมถึงวิธีการ
เรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานใหก้บันกัศกึษาพยาบาล 

ระยะที ่3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิต
ประจักษห์ลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล มีการด าเนินการวิจยั 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 1 ทดลองใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู ้ และขัน้ตอนท่ี 2 ประเมินประสิทธิผลการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 

ข้ันตอนที่ 1 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตประจักษ์
หลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

วัตถุประสงค ์เพ่ือทดลองใชแ้ละศกึษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้และ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับ
นกัศกึษาพยาบาล 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างคือนกัศกึษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนค

รนิทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบตัิการพยาบาลมารดาและทารก2 (พสศ 444) 
กลุ่มท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม 
G*Power ทดสอบกับสถิติ ANOVA: Repeated measures, within factors ค่า Effect size= 0.31 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างคือ 24 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใชก้ลุ่มท่ีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเป็นหน่วยการสุ่มจาก
จ านวนนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิงานจ านวน 8 กลุ่ม ไดก้ลุ่มท่ีนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิงานส าหรบัการทดลอง
จ านวน 4 กลุม่ๆ ละ 6 คน รวมจ านวนนกัศกึษา 24 คน  



  142 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใชใ้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ไดแ้ก่ คู่มือการจดัการเรียนรู้

เพ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล และเอกสารประกอบการเรียนรู ้  
2. เครื่องมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ประกอบดว้ย  

2.1 แบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐาน มีลักษณะเป็นแบบ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating Scales: BARS) 5 ระดับ 
ไดแ้ก่ ระดบัการรบัรู ้ระดบัความเขา้ใจ ระดบัการตอบสนอง ระดบัการผสานจิต และระดบัลกัษณะ
นิสยั ประกอบดว้ยขอ้รายการประเมินตามองคป์ระกอบ 10 ขอ้ 

2.2 แบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นการประเมินว่าผู้เรียนมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
วางแผนทางการพยาบาลในระดบัใด โดยแบง่คะแนนเป็น 3 ระดบัตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ
รูบรคิ (Scoring Rubrics) 

2.3 แบบสะทอ้นคดิการเรียนรู ้เป็นค าถามปลายเปิดในประเด็น 1) เรียนรู้
อะไรบา้ง 2) ความรูส้ึกจากการเรียนรูค้รัง้นี ้3) สิ่งท่ีผูเ้รียนอยากจะพฒันาปรบัปรุงตนเองในการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรู ้เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีตอ่รูปแบบการ
จดัการเรียนรู ้มีทัง้หมด 21 ขอ้แบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นการ
มอบหมายงานและประเมินผล และดา้นการจดับรรยากาศการเรียนรู ้ใหผู้เ้รียนประเมินสปัดาห์
สดุทา้ยของการจดักิจกรรม 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การด าเนินการวิจยัในขัน้ตอนนีใ้ชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววดั

หลายครัง้ โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนเม่ือมีการวัดซ า้ (One-Group Repeated Measures 
Design) โดยมีการทดสอบซ า้กับกลุ่มทดลองเดิมจ านวน 3 ครัง้ ท าการวดัหรือสงัเกตผลภายหลงั
จากการทดลองในแต่ละครัง้แลว้น าผลไปเปรียบเทียบกัน เพ่ือศึกษาพัฒนาการของกลุ่มทดลอง 
พรอ้มทัง้ศกึษาความเช่ือมั่นของการทดลองแสดงดว้ยแบบแผนการทดลองดงันี ้
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 X  คือ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลอง (Treatment Variable)  
คือ รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน (ACSAM) 

 O คือ การวัดตัวแปรตามหลังการทดลองครั้ง ท่ี  1, ครั้ง ท่ี  2  
และครัง้ท่ี 3  โดย Oi ท่ีปรากฏอยูห่นา้ X หมายถึง การวดัตวัแปรตามก่อนการทดลอง  

2. ด าเนินการจัดการเรียนรูต้ามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
เสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล ใชร้ะยะเวลาในการทดลองทัง้หมด 10 
สัปดาห ์ระหว่างวันท่ี 10 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 จัดเป็นชั่วโมงเสริมการ
เรียนรูห้ลงัการเรียนในภาคปกติแลว้เสร็จ โดยนกัศกึษาเป็นผูก้  าหนดวนัเรียนในแตล่ะสปัดาห ์เพ่ือ
ไม่ใหช้ั่วโมงการเขา้กลุ่มการเรียนรูต้ามรูปแบบกระทบกบัการเรียนปกติ  โดยในสปัดาหท่ี์ 1-6 เป็น
การจัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียน ส่วนสัปดาหท่ี์ 7-9 จะเป็นช่วงท่ีนักศึกษาขึน้ฝึกปฏิบัติงานบนหอ
ผูป่้วยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 2 (พสศ 444) ผูว้ิจยัไดแ้บ่งนักศึกษาเป็น
กลุ่มย่อยกลุ่มละ 6 คนต่อวนั รวมเป็น 4 วันต่อสปัดาห ์เพ่ือเขา้การเรียนรูต้ามรูปแบบในการฝึก
ปฏิบตักิารใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษก์บัผูป่้วยจรงิท่ีนกัศกึษาดแูลบนหอผูป่้วย และสปัดาหท่ี์ 10 เป็น
สปัดาหส์รุปผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยผูว้ิจยัเลือกวนัท่ีนกัศกึษาทกุคนไม่ไดข้ึน้ฝึกปฏิบตัิงานบน
หอผูป่้วย  

ในการด าเนินการจัดการเรียนรูส้ัปดาหท่ี์ 1 ผู้เรียนประเมินตนเองก่อนการ
เรียนรูต้ามรูปแบบ ผูว้ิจยัเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน ส่วนสปัดาหท่ี์ 10 เป็นการประเมินผูเ้รียน
หลงัการเรียนรู ้สปัดาหท่ี์ 2-9 เป็นการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบ  ด าเนินการสปัดาหล์ะ 3 ชั่วโมง 
10 สปัดาห ์รวม 30 ชั่วโมง โดยฝึกปฏิบตัิในหอ้งเรียน 10 สปัดาห ์ในสปัดาหท่ี์ 7-9 ฝึกปฏิบตัิการ
ใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์กับผู้ป่วยจริงท่ีผูเ้รียนดูแลบนหอผู้ป่วยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดาและทารก2 (พสศ 444) และมาอภิปราย สะท้อนคิดกันในห้องเรียน ดังแสดงตาม
ภาพประกอบ 8 

Oi      X  O1  X   O2  X       O3  
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ภาพประกอบ 8 แสดงแผนผงัการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้ 

3. การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้มีขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี ้
3.1 การเตรียมก่อนทดลอง 

1) ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และหนงัสือขอรบัรองจริยธรรมจากคณะกรรมการวิจยัใน
มนษุยจ์ากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใหก้บัคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ เพ่ือขออนญุาตเก็บรวบรวมขอ้มลู      

2) ผูว้ิจยัด  าเนินการประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายวิจยัและฝ่าย
วิชาการคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

3) ผูว้ิจยัขอความยินยอมจากกลุ่มตวัอย่างเพ่ือท าการวิจยัในมนุษย ์
โดยอธิบายวัตถุประสงคข์องการวิจัย วิธีการวิจัย ประโยชน ์ความเส่ียงหรือผลกระทบ โดยให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัอ่านขอ้ความท่ีมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยัโดย
ตลอด อีกทัง้ใหค้  าอธิบายและตอบขอ้สงสยัในโครงการวิจยัทุกประการ และยินดีเขา้รว่มโครงการ 
พรอ้มลงลายมือช่ือในใบยินยอมเขา้รว่มโครงการวิจยั 

4) จดัเตรียมเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่ คูมื่อการจดัการ
เรียนรู ้ซึ่งประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู ้และเครื่องมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้  

5) ชีแ้จงผู้เรียนท่ีเขา้ร่วมในการทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล เพ่ือชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ขัน้ตอนและ
วิธีด  าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้ 
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3.2 การด าเนินการทดลอง 
การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์

หลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล ด าเนินการโดยจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ก าหนด
ไว้ ในช่วงภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือน  10 กันยายน 2563  – 11 
พฤศจิกายน 2563 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 10 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 ชั่วโมง รวมเวลาทัง้สิน้ 
30 ชั่วโมง   

4. ขณะจดัการเรียนรูผู้ว้ิจยัสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียนกลุ่มทดลอง พร้อมบนัทึก
พฤติกรรมผูเ้รียนลงในแบบบนัทึกหลังการจดัการเรียนรูใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้และใหผู้เ้รียน
เขียนบนัทกึแบบสะทอ้นคดิตอ่การจดัการเรียนรูเ้รื่องการเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูลการประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์หลกัฐาน มีการ
ด าเนินการ ดงันี ้

 1) การเก็บรวบรวมขอ้มลูก่อนการทดลอง  
ผูว้ิจยัประเมินระดบัจิตประจกัษ์หลกัฐานของผูเ้รียนก่อนการจดัการ

เรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 
โดยใชแ้บบประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

2) การเก็บรวบรวมขอ้มลูระหวา่งการทดลอง 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทดลองตามอนุกรมเวลาท่ี

ก าหนดเพ่ือศกึษาพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน ในสปัดาหท่ี์ 4 สปัดาหท่ี์ 7 และสปัดาหท่ี์ 10 โดยใช้
แบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานซึ่งประเมินโดยผูว้ิจยั และผูเ้รียนประเมินตนเอง แบบ
ประเมินการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใช้
ประเมินใบงานในกิจกรรมท่ีมีกรณีศกึษา และแบบสะทอ้นคดิการเรียนรู ้    

3) การเก็บรวบรวมขอ้มลูหลงัการทดลอง 
ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลหลังการทดลอง เม่ือสิน้สุดการเรียนรูต้าม

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล เพ่ือ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูข้องผูเ้รียน ในสปัดาหท่ี์ 10 จากแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์
หลกัฐานซึ่งประเมินโดยผูว้ิจยั และผูเ้รียนประเมินตนเอง แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ้และแบบสะท้อนคิดการเรียนรูโ้ดยให้ผู้เรียนเขียนแสดงความคิดเห็นต่อการ
จดัการเรียนรู ้
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การวิเคราะหข้์อมูล  
1. การวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณ   

1) วิเคราะหข์้อมูลระดับจิตประจักษ์หลักฐาน จากค่าเฉล่ียคะแนนจิต
ประจกัษห์ลกัฐานท่ีผูว้ิจยัประเมินและผูเ้รียนประเมินตนเองแปลผลคะแนนไดด้งันี ้

ค่าคะแนน   การแปลผลคะแนน 
80-100 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัสงูมาก 

หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานระดบัลกัษณะนิสยั 

60-79.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัสงู  

หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานระดบัการผสานจิต 

40-59.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัปานกลาง  

หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานระดบัการตอบสนอง 

20-39.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัพอใช ้ 

หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานระดบัความเขา้ใจ 

0 -19.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัต ่า 

หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานระดบัการรบัรู ้

2) วิเคราะหข์อ้มลู โดยวิเคราะหด์ว้ยสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียคะแนน 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานจาก
การประเมินทั้ง 4 ครัง้ ไดแ้ก่ ก่อนการทดลองสัปดาหท่ี์  1 ระหว่างทดลองสัปดาหท่ี์ 4 ระหว่าง
ทดลองสัปดาหท่ี์ 7 และเม่ือสิน้สุดการทดลองสัปดาหท่ี์ 10 ดว้ยการทดสอบสถิติวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนหนึ่ งตัวประกอบแบบมีการวัดซ ้า  (One-Way Analysis of Variance: Repeated 
Measures) จากแบบประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล  
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3) วิเคราะหข์อ้มูลความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
หลงัจากสิน้สดุการจดักิจกรรม แปลผลคะแนนไดด้งันี ้

  คา่คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00 หมายถึง  พงึพอใจมากท่ีสดุ  

  คา่คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50 หมายถึง  พงึพอใจมาก 

  คา่คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50 หมายถึง  พงึพอใจปานกลาง  

  คา่คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50 หมายถึง  พงึพอใจนอ้ย 

  คา่คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50 หมายถึง  พงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

4) วิเคราะหข์อ้มูลการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ในกรณีศึกษา จากแบบ
ประเมินการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษเ์ป็นการ
ประเมินผลการเรียนรู ้แปลผลคะแนนไดด้งันี ้

  คา่คะแนน     13 - 15 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษม์ากท่ีสดุ  

  คา่คะแนน     10 - 12 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษม์าก 

  คา่คะแนน      7 -  9 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษป์านกลาง  

  คา่คะแนน      4 -  6 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษน์อ้ย 

  คา่คะแนน      1 -  3 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษน์อ้ยท่ีสดุ 

2. การวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์พัฒนาการจิตประจักษ์

หลกัฐาน จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต ผลงานของผูเ้รียน และการสะทอ้นคิดใน
รูปแบบของการบนัทึกหลงัการเรียนรูแ้ละแบบสะทอ้นคิดการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยใชเ้ทคนิคการ
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตประจักษห์ลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

วัตถุประสงค ์เพ่ือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง
จิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 
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การประเมินประสิทธิผล   
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิต

ประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือจากผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิง
ปรมิาณ และผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ 
1) วิเคราะหค์า่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานท่ีผูว้ิจยัประเมินและ

ผูเ้รียนประเมินตนเองหลังการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูมี้ค่าเฉล่ียคะแนนตัง้แต่รอ้ยละ 
60-79.99 ถือว่านกัศกึษาพยาบาลมีจิตประจกัษห์ลกัฐานอยู่ในระดบัสงู หรือระดบัผสานจิต ซึ่งถือ
วา่ผา่นเกณฑ ์

2) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา
พยาบาลท่ีผูว้ิจยัประเมินผูเ้รียน และผูเ้รียนประเมินตนเองมีแนวโนม้สูงขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลอง
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนหนึ่งตวั
ประกอบแบบมีการวัดซ า้ (One-Way Analysis of Variance: Repeated Measures) จากการวัด
ซ า้ 4 ครัง้ และเปรียบเทียบเป็นรายคูด่ว้ยวิธี Bonferroni 

3) วิเคราะหค์่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษาพยาบาลท่ี
ตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรู ้มีคา่คะแนนตัง้แต ่3.51 คะแนนขึน้ไป ถือวา่นกัศกึษามีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก ซึ่งถือวา่ผา่นเกณฑ ์ 

2. การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล จากผลการ
วิเคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพท่ีไดจ้ากแบบสะทอ้นคิด และแบบบนัทึกผลหลงัการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
หลงัจากใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 
มีพฒันาการท่ีดีขึน้ 

3. การปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์
หลักฐานส าหรบันักศึกษาพยาบาล เป็นการน าขอ้มูลท่ีเป็นปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จ 
ตลอดจนความคิดเห็นของผูเ้รียนและขอ้เสนอแนะของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรูม้าปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้สมบรูณ  ์
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลครัง้นีน้  าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาองคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาล 
ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษ์

หลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 
ตอนท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิต

ประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 

ตอนที ่1 ผลการศึกษาองคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานของนักศึกษาพยาบาล 
1. องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานของนักศึกษาพยาบาล 

ผลการศึกษาองคป์ระกอบจิตประจกัษ์หลกัฐาน ท าใหไ้ดข้อ้มลูเชิงพฤติกรรมในการ
พัฒนาจิตประจักษ์หลักฐาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือประเมินและรูปแบบการ
จดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลักฐานส าหรบันกัศึกษาพยาบาลต่อไป มีรายละเอียด
ดงันี ้

1.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบจิตประจักษ์หลักฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์
เอกสาร 

จากการรวบรวมขอ้มูลแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดการ
ปฏิบตัติามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence-based Practice) 8 เล่ม ทฤษฎีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
(Evidence Theory) ของอิริคสัน  (Eriksson, 2010) ทฤษฎีจิต  (Theory of Mind) และทฤษฎี
จิตวิทยาพื ้นบ้าน (Folk Psychology) 4 เล่ม จากเอกสาร ต ารา วารสารวิชาการ และงานวิจัย
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) สังเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบจิตประจักษ์
หลกัฐานไดด้งันี ้

ความหมายของจิตประจักษ์หลักฐาน หมายถึง การรูค้ิดค านึงถึงการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ มีความเช่ือความตอ้งการเป็นแรงผลักดนัให้เกิดความตัง้ใจในการคน้หา 
และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทัง้หลกัฐานจากงานวิจยั และหลกัฐานอ่ืน ๆ น ามาใช้
สนบัสนนุการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองอย่างสม ่าเสมอ  
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องค์ประกอบจิตประจักษ์หลักฐาน มี 2 องคป์ระกอบหลัก ไดแ้ก่ ความ
ตัง้ใจ และวิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน มี 14 องคป์ระกอบยอ่ยอธิบายไดด้งันี ้

องค์ประกอบที่ 1 ความตั้งใจ(Intention)หมายถึง ความสนใจ เอาใจใส ่
มุ่งมั่น มีความพยายาม อดทน ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค เพ่ือท่ีจะด าเนินการแสดงพฤติกรรมการใช้
กระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์ใหส้  าเร็จ โดยมีความเช่ือ และความตอ้งการอยากใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษมี์องคป์ระกอบยอ่ยดงันี ้

1) ความเช่ือ หมายถึง การยอมรบั มีความรูส้ึกทางบวก รูส้ึกเห็นดว้ยกับ
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษว์่ามีความส าคญั ใหป้ระโยชนต์อ่ตนเอง ผูป่้วยและวิชาชีพพยาบาล  มี
องคป์ระกอบยอ่ยคือ 

1.1) ความเช่ือต่อทัศนคติทางบวก หมายถึง บุคคลมีความคิดเห็น 
ความรูส้ึกทางบวก เห็นดว้ยกบักระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ว่าเป็นสิ่งส าคญั ใหป้ระโยชน์
ตอ่ตวับคุคลโดยช่วยพฒันาการคดิชา่งสงสยั ใฝ่รู ้พิจารณา ไตรต่รองดว้ยเหตผุล สามารถตดัสินใจ
เช่ือ หรือไม่เช่ือขอ้มูล และปฏิบตัิกิจกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งจากการมีหลกัฐานอา้งอิง สรา้งคุณค่า 
เป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับของผู้อ่ืน ช่วยพัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ผู้ป่วย และสหสาขาวิชาชีพเห็น
ความส าคญัของวิชาชีพพยาบาล และแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทอิสระ เพิ่มความเป็นเอกสิทธ์ิในการ
ใชอ้งคค์วามรูข้องพยาบาลแบบเชิงรุก 

1.2) ความเช่ือต่อการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง หมายถึง บุคคลรบัรูว้่า
กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เพ่ือน อาจารย ์ผูป่้วย กลุ่มวิชาชีพทางสาขาสุขภาพ ใหค้วามส าคญั
และสนบัสนนุใหใ้ชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

1.3) ความเช่ือต่อการรบัรูถ้ึงการควบคมุพฤติกรรมตนเอง หมายถึง 
บุคคลรบัรูว้่าตนเองมีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง มีทรพัยากรเพียงพอ เช่น การเขา้ถึงฐานข้อมูลของห้องสมุดในมหาวิทยาลัย ขอ้มูลใน
เว็บไซตต์า่ง ๆ ระบบความเรว็อินเตอรเ์น็ต และมีโอกาสในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

2) ความต้องการ หมายถึง ความสนใจ ใส่ใจ อยากใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษป์ระกอบการตดัสินใจหรือวางแผนการปฏิบตัิการพยาบาลกบัผูป่้วย 

องค์ประกอบที่  2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน (Critical 
inquiry evidence)  หมายถึง ความกระตือรือรน้ ช่างสงสยั ตัง้ค  าถามจากเหตกุารณต์า่ง ๆ คน้หา
และสืบคน้ขอ้มูลหลกัฐานโดยพิจารณาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล หลกัฐานอย่างรอบ
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ด้าน ไม่ยอมรับหรือเลือกตัดสินใจทันทีโดยท่ียังไม่มีการพิสูจน์ ตรวจสอบความถูกต้อง มี
องค์ประกอบย่อยของวิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่  ด้าน
คณุลกัษณะมี 7 องคป์ระกอบ และดา้นทกัษะมี 5 องคป์ระกอบอธิบายไดด้งันี ้

1) ดา้นคณุลกัษณะ 
1.1) ความอยากรูอ้ยากเห็น หมายถึง มีพฤติกรรมช่างสงสยั ใคร่รู ้มี

ความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อย่างต่ืนตัว ช่างซักถาม ชอบค้นหาค าตอบอยู่
ตลอดเวลา 

1.2) การชอบแสวงหาความรูห้ลักฐาน หมายถึงมีความต้องการ
คน้หา แสวงหาความจริง มีจดุมุ่งหมายในการติดตามพิสจูนข์อ้มูล หลกัฐานตา่ง ๆ อย่างมุ่งมั่น มี
ความสนใจคน้ควา้หาความรู ้หลกัฐานดว้ยตนเอง 

1.3) กลา้คิดกลา้ท า หมายถึง มีความเป็นตวัของตนเอง กลา้คิด กลา้
ท า กล้าตัดสินใจ มั่นใจในเหตุผลของตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็นหรือผลงานต่าง ๆ และน า
ความรู ้หลกัฐานใหม ่ๆ มาใชส้นบัสนนุการตดัสินใจ 

1.4) มีเหตุผล หมายถึง การเห็นความส าคญัของการใชเ้หตุผลเพ่ือ
อธิบาย สรุปขอ้มูลท่ีคน้พบ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล และรบัฟังความคิดเห็นท่ีมีเหตผุล
ของผูอ่ื้น ใชเ้หตผุลในการพิจารณาทางเลือก ความคิดเห็น มีหลกัฐานน่าเช่ือถือและเพียงพอใน
การเลือกตดัสินใจหรือวิธีแกปั้ญหา 

1.5) การคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ หมายถึง การคิด
วางแผน จ าแนก แยกแยะขอ้มูลทั้งหมด ก าหนดหมวดหมู่หรือเกณฑท่ี์ใชใ้นการวิเคราะห ์มอง
ข้อมูลอย่างรอบด้าน น าข้อมูลท่ีแยกแยะแล้วประเมินความถูกตอ้ง ความเพียงพอและความ
นา่เช่ือถือของขอ้มลูท่ีจะใชใ้นแง่ของหลกัเหตผุล 

1.6) ความใจกวา้ง หมายถึง การยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ใส่
ใจและไวตอ่ความรูส้กึของผูอ่ื้น เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดโ้ตแ้ยง้ วิพากษว์ิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล 

1.7) ความซ่ือสัตย์และรับผิดชอบ หมายถึง มีความซ่ือสัตย์ต่อ
ความคิด ผลการปฏิบตัิงานของตนเอง ไม่บิดเบือนขอ้มูล หรือหลกัฐานท่ีคน้พบ ยึดถือความถูก
ตอ้ง มีใจเป็นกลางไมล่  าเอียง มีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีหรืองานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

2) ดา้นทกัษะ 
2.1) การตัง้ค  าถาม ระบุปัญหา หมายถึง ความสามารถระบุค  าถาม

หรือปัญหาท่ีส าคญัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน ตรงกับสถานการณ ์ตัง้ค  าถามในประเด็นท่ีสงสยัหรือ
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เป็นปัญหาอยู่เป็นประจ า มีสติ พิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบก่อน ยังไม่เช่ือข้อมูลใน
สถานการณน์ัน้ทนัที 

2.2) การรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสืบคน้อยา่งเพียงพอ เพ่ือสรา้งขอ้สรุปหรือค าอธิบายจากขอ้มลูและหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ 
วิเคราะหแ์ยกแยะขอ้มลูท่ีรวบรวมไดเ้ป็นหมวดหมู่ พิจารณาขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือและไม่น่าเช่ือถือได ้
ระบคุวามเหมือนความตา่ง ความเป็นเหตผุลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3) การก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถ
ในการพิจารณาไตรต่รองขอ้มลูท่ีรวบรวมไว ้ตามเกณฑท่ี์เหมาะสม ก าหนดเป็นทางเลือกไวห้ลาย
ทางเลือก 

2.4) การพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม หมายถึง ความสามารถใน
การพิจารณาว่าทางเลือกใดเหมาะสม สามารถใชแ้กปั้ญหาหรือตอบค าถามท่ีตอ้งการไดม้ากท่ีสดุ 
โดยพิจารณาจากหลกัฐานมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะสรุปไดว้่าทางเลือกนีมี้
ความสอดคลอ้งกับขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีน่าเช่ือถือ และเกิดผลลพัธ์ท่ีดี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งพึงพอใจต่อ
ทางเลือกดงักลา่ว 

2.5) การประเมินผลทางเลือก หมายถึง ความสามารถในการทบทวน
ทางเลือกอยา่งมีเหตผุล ก ากบัตดิตาม ตรวจสอบทางเลือกท่ีตดัสินใจจากการสงัเกต การสอบถาม 
และประเมินผลของทางเลือกนัน้วา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 

1.2 ผลการศึกษาองคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานของนักศึกษาพยาบาลด้วย
การสัมภาษณเ์ชิงลึก 

ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการวิเคราะหเ์อกสาร ไดแ้ก่ ความหมายและองคป์ระกอบจิต
ประจักษ์หลักฐาน มาก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพตามเกณฑ์การคัดเลือก 
จ านวนทัง้สิน้ 8 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ใชเ้วลาสมัภาษณค์รัง้
ละ 60-90 นาที ผลการวิเคราะหเ์นือ้หาจากการสมัภาษณ์สรุปความหมายและองคป์ระกอบจิต
ประจกัษห์ลกัฐานไดด้งันี ้

ความหมายของจิตประจักษห์ลักฐาน หมายถึง การมีจิตคิดถึงการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจักษ์อยู่เสมอ เม่ือประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถรูค้ิดและแสดงพฤติกรรมการคน้หา
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีน่าเช่ือถือมาใชแ้กไ้ขปัญหา หรือตอบขอ้สงสยัในการปฏิบตัิการพยาบาล
ผูป่้วยไดเ้สมอ ดงัตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่  
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 “ตอ้งมจิีตคดิถงึการใชห้ลกัฐานอยู่ตลอดเวลา คนเราถา้เขา้ใจ มั่นใจก็พรอ้มท า ใหม้นัอนิไปอยูใ่นใจ 

รูค้ดิดว้ยตนเอง” (ผูใ้หข้อ้มลู A) 

 “in mind ท ายงัไงใหม้นัเกิดอตัโนมตัขิึน้มา ความรูส้กึนกึคดิ การใหค้วามหมาย เช่น นกึถงึ cellulitis เคส

นีไ้ม่นา่จะ sepsis ประเมินยงัไงถงึจะใหเ้รว็กว่านีเ้ดีย๋วเราตอ้งไปดูวา่มีหลกัฐานทีช่าวบา้นเคา้ประเมนิ cellulitis กนั

ยงัไงจิตมนัตอ้งไปแบบนัน้เลยนะ” (ผูใ้หข้อ้มลู B) 

องคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานมี 3 องคป์ระกอบอธิบายไดด้งันี ้
1. ความตั้ งใจ (Intention) หมายถึง การมีความมุ่งมั่ น อดทน และความ

พยายามในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีน่าเช่ือถือมาแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิการพยาบาลกับ
ผูป่้วย ดงัตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่ 

 
 “สนใจเรือ่งการใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ เวลาเจอขอ้สงสยัในการท างาน หรอืมีปัญหาการปฏบิตักิาร

พยาบาล เขาจะไปคน้หาสาเหตทุีเ่กิดขึน้ว่ามีขอ้มูลอะไรทีเ่ป็นหลกัฐานมายนืยนัใหส้ าเรจ็” (ผูใ้หข้อ้มลู E) 

 “มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจ ไม่ทอ้ถอย สู ้อดทนในการสบืคน้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ แมจ้ะยากล าบากแต่ก็

พยายามจนส าเรจ็” (ผูใ้หข้อ้มลู F) 

1.1 ความเชื่อ หมายถึง การมีความคิดเห็นยอมรับ เห็นด้วยกับการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ว่ามีความส าคญั ใหป้ระโยชนต์่อตนเอง ผูป่้วยและวิชาชีพพยาบาล ผูป่้วย
และญาตริวมทัง้สหสาขาวิชาชีพใหก้ารยอมรบัและใหค้วามรว่มมือในการดแูล ปฏิบตักิารพยาบาล 
เป็นการพัฒนาระบบการดแูลรกัษาพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ ทันกับวิทยาการปัจจุบนั 
และท าให้บุคคลมีความน่าเช่ือถือ รูส้ึกภูมิใจและมีคุณค่าในตนเองและวิชาชีพพยาบาล ดัง
ตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่ 

 
 “พอพีเ่อา evidence มาคยุใหเ้ขาฟังพอเราเอามาตแีผเ่ขาถงึจะเหน็ความส าคญัของการปวดทอ้งทีเ่ป็น

ไสต้ิ่งว่ามนัไม่ใช่โรคแบบ simple น าไปสูก่ารเปลีย่นระบบทีพ่ยาบาล smart มากขึน้ หมอจะเกรงใจพยาบาลอยา่ง

พวกพีม่าก” (ผูใ้หข้อ้มลู A) 

 “การม ีevidence ท าใหส้ง่เสรมิการหายของโรคได ้หรอืแมแ้ตก่ารใช ้evidence ทีถู่กตอ้งมนัสามารถท า

ใหโ้รคของผูป่้วยหายได ้มากกว่าการทีใ่หค้นไขก้ินยาอย่างเดยีว” (ผูใ้หข้อ้มลู D) 

 “เวลาคยุกบัหมอ ไม่มีหลกัฐานเนีย่ก็คยุไม่ได ้ขอ้มูลไม่ครบพอเขาถามมาแลว้รูส้กึอาย หมอจะฟัง

พยาบาลถา้มีขอ้มูล/หลกัฐานทีถู่กตอ้ง ครบถว้น รวมทัง้สว่นใหญ่ญาตกิบัคนไขจ้ะยอมรบั ใหเ้ขารูว้่ามีประโยชน์
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อะไร พยาบาลมขีอ้มูลทีน่า่เชือ่ถอื เคา้ก็จะยอมรบัการเป็นพยาบาลจรงิ ๆ เขามมีาตรฐาน ความนา่เชือ่ถอื เรา

มั่นใจได”้ (ผูใ้หข้อ้มลู G) 

1.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การท่ีบคุคลมีความรูส้ึกว่าตนเองมี
ความส าคญั มีคณุคา่ มีความภาคภูมิใจในตนเอง อยากพฒันาตนเองใหเ้ป็นท่ียอมรบั ไดร้บัความ
เช่ือถือจากผูอ่ื้น มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองท่ีจะกระท าการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
ใหส้  าเรจ็ไดต้ามความตอ้งการ ดงัตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่  

 
 “เขาตอ้งเหน็คณุคา่ของงานทีเ่ขาท า เหน็ความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในงานทีเ่ขาท า

อยู่ และเขาก็อยากจะพฒันาตวัเอง ศกึษาในเรือ่งทีเ่ขาสนใจ” (ผูใ้หข้อ้มลู E) 

 “พีต่อ้งเอา need ตวัเองมาจบัของมาสโลวพ์ีเ่ป็นคนทีม่ ีneed สูงมาก่อนระดบั 4 ระดบั5 อยู่มาตัง้แต่

เดก็ ชอบคดิท ามาตัง้แตเ่ดก็ เราก็เลยมาทีค่วามตอ้งการคณุค่าในตวัเอง ความภูมิใจมาตัง้แต่เดก็แลว้ พีก่เ็ลย

รูส้กึว่าพีท่  าได ้อยากพฒันางานโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ ท าแบบนีเ้ป็นกระบวนการทีเ่ราลองท าดู PDCA ท า

ไดผ้ลแบบนีเ้ขาบอกวา่เสนอได ้นีก่็ไดโ้ล่มา เอาโมเดลทีท่  าเป็นตวัอย่างใหค้นอืน่ดูของระดบัเขต อนันีค้อืดใีจสดุ

ละ คอืเรารูส้กึภูมใิจทีแ่กปั้ญหาตรงนีไ้ปได”้ (ผูใ้หข้อ้มลู B) 

1.3 ความต้องการ หมายถึง ความรูส้ึกสนใจ ใส่ใจ คิดวางแผนอยากคน้หา
ขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือน าไปพฒันาและแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ รวมทัง้การปฏิบตังิานและการ
ดแูลผูป่้วย ดงัตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีว่า  

 
 “เดก็ยคุใหม่ถา้ไม่ชอบไม่สนใจเขาจะไม่เลอืก ถา้เขาเหน็ว่าการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ส าคญักบั

ผูป่้วยมาก เขาจะตัง้เป้าหมาย คดิวางแผนการหาหลกัฐานมาใชแ้กปั้ญหาการดูแลผูป่้วย” (ผูใ้หข้อ้มลู H) 

 “อะไรทีเ่ราเหน็ว่ามีประโยชน ์มีความจ าเป็นเราก็จะสนใจ ตอ้งการขวนขวายหามาใหไ้ด ้เหมือนกนั

กบัการทีน่อ้งพยาบาลใสใ่จคน้หาหลกัฐานเชงิประจกัษ์มาใชก้บัผูป่้วย เพราะนอ้งเขาคดิว่าจะช่วยใหผู้ป่้วยไดร้บั

การดูแลทีด่ขีึน้” (ผูใ้หข้อ้มลู C) 

2. วิจารณญาณในการสืบ เสาะหลักฐาน (Critical inquiry evidence) 
หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ีท าใหเ้กิดความช่างสงสัย ตอ้งการคน้หาขอ้มูล หลักฐานเชิง
ประจกัษม์าตอบค าถาม และพิจารณาไตรต่รองความถกูตอ้ง น่าเช่ือถือของหลกัฐานก่อนตดัสินใจ
เช่ือ หรือน าไปใชแ้ก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบตัิงานและการดูแลผูป่้วย มี
องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ 



  155 

2.1 ความช่างสงสัย หมายถึงความพยายามมองเห็นปัญหา จากการสงัเกต
และการตัง้ค  าถาม เพ่ือคน้หาสาเหต ุขอ้เท็จจรงิ หรือวิธีการแกไ้ขในสถานการณต์า่ง ๆ  ดงัตวัอย่าง
ขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่ 

 
 “ตอ้งม ีobservational skill การสงัเกต ช่างสงสยั ให ้เอ๊ะ หนอ่ย เช่น มีขอ้มูลปัสสาวะออกนอ้ยเท่าไหร่ 

สงัเกตบางททีีปั่สสาวะออกนอ้ยอาจเกิดจากสายหกัพบังอ หรอืเวลามองดูผูป่้วย เหน็เขานิ่งๆ การอยู่เฉยๆ ไม่

สงุสงิกบัใครตอ้งมีอะไรในใจมัย๊ อย่ามองผา่นเขาไป ถา้เรามองเอ๊ะ อนันีน้า่จะเป็นประเดน็ปัญหา ดงันัน้ต่อมเอ๊ะ

ตอ้งขึน้มาโดยอตัโนมตั ิต่อมเอ๊ะเดก็จะดงึมาใช”้ (ผูใ้หข้อ้มลู A) 

 “เดก็ก็ตอ้งมีประสบการณ ์ตอ้งหาหลกัฐานไม่เชือ่โดยใครบอกมา พยาบาลช่างสงัเกตจะเป็นคนแบบ

นี ้สงสยั ระแวดระวงั อย่าไปเชือ่ใคร ไม่เชือ่ใครงา่ยๆ ตอ้งดูวา่อะไรเป็นสิ่งสนบัสนนุใหเ้กิดอนันี ้ตอ้งหาหลกัฐาน

มาอา้งองิ” (ผูใ้หข้อ้มลู D) 

2.2 ความใฝ่รู้ หมายถึง ความสนใจ กระตือรือรน้ในการคน้หาขอ้มลู ความรู ้
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นแหล่งตา่ง ๆ อยากรูอ้ยากเห็น พรอ้มท่ีจะเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง และ
พดูคยุแลกเปล่ียนเรียนรูก้บัผูอ่ื้นได ้ดงัตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่ 

 
 “คณุสมบตัอิยา่งหนึ่งทีพ่ยาบาลควรมีคอื eager to learn หมายความว่า กระหายการเรยีนรู ้พรอ้มจะ

เรยีนรู ้พยาบาลจะตอ้งเรยีนรูต้ลอดเวลา เมือ่มีปัญหาหรอืขอ้สงสยัตอ้งรบีสบืคน้ขอ้มูล และหลกัฐานเชงิ

ประจกัษ์ แลว้น ามาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั” (ผูใ้หข้อ้มลู A) 

 “ความใสใ่จของเขา เดก็ทีว่ิ่งหาเรา ก็อยากเรยีนรูส้ิ่งตา่ง ๆ บางทเีขาเจอแบบแปลก ๆ นอ้งจะเริ่มคน้

ละว่าคอือะไร” (ผูใ้หข้อ้มลู C) 

2.3 ความกล้าคิดกล้าท า หมายถึง การมีความคดิรเิริ่มกระท าการตา่ง ๆ ให้
เห็นถึงปัญหา การแกไ้ข หรือพฒันาการปฏิบตัิงานและการดแูลผูป่้วย โดยใชข้อ้มลู หรือหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ กล้าซักถาม กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองบนฐานของขอ้มูล และหลักฐานท่ี
เช่ือถือได ้ดงัตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่ 

 
 “มีลกัษณะเป็น independent Idea มีอสิระทีจ่ะบอกความคดิเหน็ของตนเอง กลา้ตอบไม่ใช่แคถ่ามอย่าง

เดยีวนะเคา้กจ็ะมมีาแชรว์า่ตวัเองคดิยงัไง alertในการตอบ กลา้ตอบค าถามในสิ่งทีถู่ก กลา้ซกัถาม ในสิ่งทีเ่ราพูด

บอกไปเนีย่เขาจ าแลว้เขารูเ้หมือนเขาไว รูใ้นเรือ่งของทฤษฎ ีโรคอะไรต่าง ๆ เขาไว เขาจบัประเดน็การประเมิน

ได”้ (ผูใ้หข้อ้มลู A) 
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 “เราไม่กลวัในการทีเ่ราจะใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ์อะไรต่าง ๆ ไม่กลวัในการจะหยบิยกขอ้มูลอะไร 

ขึน้มาใช”้ (ผูใ้หข้อ้มลู F) 

2.4 การคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผล หมายถึง การคิด พิจารณาไตร่ตรอง
สถานการณท่ี์เกิดขึน้อย่างมีเหตุผล ไม่ด่วนสรุป หรือตดัสินใจเช่ือในทันที ซึ่งพิจารณา วิเคราะห์
จากข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีน่าเช่ือถือและเพียงพอในการเลือกตัดสินใจหรือเลือกใช้วิธี
แกปั้ญหา ดงัตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่  

 
 “คณุลกัษณะอย่างหนึ่งทีส่  าคญัคอืคดิเป็น คดิว่าเรือ่งนีเ้รือ่งใหญ่ ตอ้งมีสเตป็ของมนันะทีจ่ะท าใหเ้ขา

ไดรู้จ้กัคดิและคดิลกึขึน้เชงิเหตผุล และก็ไปวเิคราะหเ์ดก็บางคนยงัคดิวเิคราะหไ์ม่ได ้เพราะไม่มีขอ้มูลเพยีงพอ 

หรอืเก็บขอ้มูลจรงิแตเ่ชือ่มโยงไปใชไ้ม่ถูก บางคนรูจ้กัเอาทฤษฎมีาจบั แต่ไม่ไดล้อกหมอ เราจะเหน็ความคดิ

เชือ่มโยงเขาเลย” (ผูใ้หข้อ้มลู A) 

 “เวลาสอนนอ้งตอ้งมีเหตผุล ตอ้งมีขอ้มูลใหเ้ขาดู เขาท าแบบนีท้  าไมเพราะอะไร มีสต ิไม่เชือ่ในสิ่งทีพ่ี่

บอกทกุอยา่ง ตอ้งหาขอ้มูลมายนืยนัความถูกตอ้ง” (ผูใ้หข้อ้มลู H) 

3. ความสามารถใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence-based ability) 
หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในการกระท าเก่ียวกับการใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ไดอ้ย่างถกูตอ้ง เพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจหรือแกไ้ขสถานการณต์่าง ๆ รวมทัง้การปฏิบตัิงานและการ
ดแูลผูป่้วย มีองคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ 

3.1 การตั้งค าถาม ระบุปัญหา หมายถึง การมองเห็นปัญหาในสถานการณ ์
หรือปัญหาของผูป่้วย ระบุค  าถามหรือปัญหาท่ีส าคญัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตรงประเด็น โดยพิจารณา
จากขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์รวบรวมไว ้ดงัตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่  

 
 “การใหก้ารพยาบาลผูป่้วย ใหน้กึถงึว่าท าไมถงึท า ท าแลว้ดตี่อคนไขอ้ย่างไร เช่น คนไข ้hypospadias 

ปัสสาวะเดก็ผูช้ายออกทีโ่คนไม่ออกทีป่ลายกต็อ้งใสถ่งุปัสสาวะไปเรยีน ท ายงัไงไม่ใหเ้คา้อาย จะมนีวตักรรม

อะไรช่วยผูป่้วยไดบ้า้ง” (ผูใ้หข้อ้มลู E) 

 “สง่เสรมิใหน้อ้งพยาบาลท าวจิยัในตกึ ดูจากปัญหาทีเ่รามีอยู่ในตกึ เช่น ดูจากตวัชีว้ดัทีผ่ดิปกต ิ

review literature อะไรบา้ง เคา้ตอ้งไปเสริช์ เอาหลกัฐานพวกนีม้าช่วยกนัวเิคราะหว์่าตรงประเดน็กบัเรามัย้ ประเมิน

ความถูกตอ้งของหลกัฐาน เวลาเรามีเคสทีเ่ราจะตอ้งการพฒันาร่มตรงนี ้หรอืเหน็ปัญหาทีม่นัซ ้าๆ เดมิๆ ลองไป

หาปัญหาซิว่ามนัมวีธีิปฏบิตัยิงัไงใหม้นัดกีวา่นีไ้หม” (ผูใ้หข้อ้มลู D) 
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3.2 การค้นหาข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ ์หมายถึง การสืบคน้ คน้ควา้
ขอ้มูล หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้งได ้โดยสามารถคิดค าส าคญัในการสืบคน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
และคน้หาจากแหล่งตา่งๆ ทัง้จากตวับุคคล ต ารา และเอกสารในเว็บไซตท่ี์น่าเช่ือถือ ดงัตวัอย่าง
ขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่  

 
 “สบืคน้ขอ้มูลเพิ่มเตมิเพือ่หาขอ้มูลมาอธิบาย แนะน าผูป่้วยและญาต ิรู ้Learning resource ต่าง ๆ เช่น 

Google, Expert opinion, review งานวจิยั, ขอ้มูลหลกัฐานต่างๆ รูว้่า  key word ค าส าคญัมนัคอือะไร สบืคน้งานวจิยั

สบืคน้ best practice evidence-based  สบืคน้ขอ้มูลธรรมดาได”้ (ผูใ้หข้อ้มลู A) 

 “ยาบางตวัเราไม่รู ้มีนอ้งผสมยาผดิ เฮย้ไม่ไดล้องคน้ดูในอนิเตอรเ์นต็ส ิวธีิการผสมยา ถา้ในเวลาพี่

ถามเภสชั อนันีผ้สมยงัไง ใหเ้ท่าไหร่ แต่นอกเวลาตอ้งช่วยเหลอืตวัเองตอ้งปรกึษาคนทีรู่ก้ว่ากค็อืแพทย”์ (ผูใ้ห้

ขอ้มลู C) 

3.3 การตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ หมายถึง การวิเคราะหข์้อมูล 
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ จ  าแนก แยกแยะขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ และพิจารณา ประเมินความถูกตอ้ง 
น่าเช่ือถือของขอ้มูล หลักฐานตามเกณฑ์ท่ีไดม้าตรฐาน ระบุความเหมือนความต่างไดอ้ย่างมี
เหตผุล ดงัตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่ 

 
 “งานทีห่นูไปอ่าน ไปคน้มานีเ่ชือ่ถอืไดม้ากเท่าไร อ่าน inclusion criteria การคดักลุม่ตวัอย่างเขา้ เคา้

ตอ้งวพิากษ์งานวจิยั ดู validity ความตรงตามเนือ้หาดูอะไร การ apply research สู ่practiceคณุตอ้งรูว้่าท างานวจิยั

แบบไหน การจะน าไปใชป้ระโยชนค์ณุตอ้งรูว้่า population ม ี inclusion criteria ตวัไหนมาบา้ง exclusion criteria 

อะไรบา้ง” (ผูใ้หข้อ้มลู A) 

 “คนเราพูดโดยไม่มีหลกัฐานเชงิประจกัษ์ไม่ไดอ้ยู่แลว้ แต่หลกัฐานนัน้มนัอา้งองิไดห้รอืเปล่าเท่า

นัน้เอง เช่นเคสเชือ้ดือ้ยาตดิต่อยงัไง ควรยนืยนัดว้ยการถามแพทยแ์ละ search ขอ้มูลในอนิเตอรเ์นต็”  

(ผูใ้หข้อ้มลู G) 

3.4 การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม หมายถึง การพิจารณาข้อมูล 
หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ประเมินความถกูตอ้ง น่าเช่ือถือแลว้ ว่าเก่ียวขอ้งกบัการน าไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ช่วยตดัสินใจ หรือแก้ไขปัญหา รวมทั้งการปฏิบตัิงานและการดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม ดัง
ตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่ 
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 “บางครัง้เราไม่รูว้า่เอ๊ะ โรคนีม้นัตดิต่อดว้ย airborne นะ พอเราสบืคน้หาขอ้มูลมาไดก้จ็ะใชเ้ป็น

หลกัฐานในการช่วยดูแล การเลอืก precaution ในรูปก็จะบอกเลยวา่ airborne ตอ้งใสอ่ะไรบา้ง พนกังานช่วยการ

พยาบาลและพยาบาลคณุตอ้งรูเ้ลยว่าตอ้งใสเ่ฉพาะ N95 นะ เสือ้ตอ้งใสม่ัย้ มนัจะบอกหมด ญาตติอ้งท ายงัไงจะ

บอกหมด” (ผูใ้หข้อ้มลู C) 

3.5 การประเมินผลทางเลือก หมายถึงการทบทวนทางเลือกท่ีน าไปปฏิบตัิ
อยา่งมีเหตผุล ก ากบัตดิตาม ตรวจสอบทางเลือกจากการสงัเกต การสอบถาม และประเมินผลของ
ทางเลือกนัน้วา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร ดงัตวัอยา่งขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูท่ีวา่ 

 
 “หลงัจากเราใชข้อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการดูแลผูป่้วยแลว้ ตอ้งประเมินผลการใชห้ลกัฐาน

ดว้ยว่าเป็นอย่างไร ใชก้บัผูป่้วยรายนีไ้ดจ้รงิหรอืไม่ ผูป่้วยพงึพอใจหรอืไม่” (ผูใ้หข้อ้มลู F) 

1.3 สรุปองค์ประกอบจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษาพยาบาลจากการ
วิเคราะหเ์อกสารและการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

จากผลการสมัภาษณเ์ชิงลึกไดน้  าขอ้มลูจากการวิเคราะหเ์อกสารและการสมัภาษณ์
เชิงลึกมาเปรียบเทียบความสอดคลอ้งและความแตกตา่ง พบวา่มีความสอดคลอ้งกนัเป็นสว่นใหญ่ 
เม่ือน ามาจดักลุ่มสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบหลัก 10 องคป์ระกอบย่อย ดงัแสดงใน
ตาราง 16 

ตาราง 16 สรุปองคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาลจากการวิเคราะห์
เอกสารและการสมัภาษณ ์ 

องคป์ระกอบจติประจักษห์ลักฐาน
จากการวเิคราะหเ์อกสาร 

องคป์ระกอบจติประจักษห์ลักฐาน
จากการสัมภาษณ ์ 

สรุปองคป์ระกอบจติประจักษ์
หลักฐาน 

จติประจักษห์ลักฐานหมายถงึ 
การรูค้ิดค  านึงถึงการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ มีความเช่ือ ความต้องการ
เป็นแรงผลักดันใหเ้กิดความตัง้ใจใน
การค้นหา และตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของหลักฐานทั้งหลักฐาน
จากงานวิจัย  และหลักฐาน อ่ืน  ๆ 
น ามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจและ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห าด้ ว ย ต น เอ งอ ย่ า ง
สม ่าเสมอ  

จติประจักษห์ลักฐานหมายถงึ 
การมีจิตคิดถึงการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์อยู่ เสมอ เม่ือประสบกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถรู ้คิดและ
แสดงพฤติกรรมการค้นหาหลักฐาน
เชิงประจักษ์ท่ีน่าเช่ือถือมาใช้แก้ไข
ปัญ หา หรือตอบข้อสงสัยในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลผูป่้วยไดเ้สมอ 
 

จติประจักษห์ลักฐานหมายถงึ 
การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาล
ถงึความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในการพยาบาล มีวจิารณญาณในการ
สืบเสาะหลักฐาน และใชก้ระบวนการ
หลักฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจหรือแก้ไข
สถานการณต์า่ง ๆ ทางการพยาบาล 
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ตาราง 16 (ตอ่)  

องคป์ระกอบจิตประจักษ์
หลักฐานจากการวิเคราะห์

เอกสาร 

องคป์ระกอบจิตประจักษ์
หลักฐานจากการสัมภาษณ ์ 

สรุปองคป์ระกอบจิต
ประจักษห์ลักฐาน 

องค์ประกอบที่  1 ความตั้งใจ 
(Intention) หมายถึง ความสนใจ 
เอาใจใส่ มุ่งมั่น มีความพยายาม 
อ ด ท น  ไม่ ย่ อ ท้ อ ต่ อ อุ ป ส รรค 
เพื่อท่ีจะด าเนินการแสดงพฤติกรรม
การใช้กระบวนการหลักฐานเชิง
ประจักษ์ใหส้  าเร็จ โดยมีความเช่ือ 
แ ล ะ ค ว าม ต้ อ งก า รอ ย า ก ใช้
หลกัฐานเป็นองคป์ระกอบยอ่ยดงันี ้
1.1) ความเช่ือ (Belief) หมายถึง
การยอมรบั มีความรูส้ึกทางบวก 
รูส้กึเห็นดว้ยกบัการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจักษ์ ว่ามี ความส าคัญ  ให้
ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ป่วยและ
วิชาชีพพยาบาล มีองค์ประกอบ
ยอ่ยคือ 
1.1.1) ความเชือ่ต่อทศันคติ 

องค์ประกอบที่  1 ความตั้งใจ 
(Intention) หมายถึง การมีความ
มุ่งมั่น อดทน และความพยายาม
ในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่
น่าเช่ือถือมาแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วย  มี
องคป์ระกอบยอ่ยคือ 
 
 
1.1 ความเช่ือ (Belief) หมายถึ ง
การมีความคิดเห็นยอมรบั เห็นดว้ย
กบัการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์วา่มี
ความส าคญั ใหป้ระโยชนต์อ่ตนเอง 
ผูป่้วยและวิชาชีพพยาบาล ผูป่้วย
และญาติรวมทัง้สหสาขาวิชาชีพให้
การยอมรบัและใหค้วามรว่มมือใน 

องค์ประกอบที่  1 ความตั้งใจ 
(Intention) หมายถึ ง พฤติกรรม
ก า รแสด งอ อ ก ขอ งนั ก ศึ ก ษ า
พยาบาลถึงความเช่ือและความ
ตอ้งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
การพยาบาล บนพืน้ฐานการรูส้ึก
ถึงคณุคา่ ภาคภมูิใจในวิชาชีพและ
ตนเอง  ว่าการใช้หลักฐาน เชิ ง
ประจกัษ์จะช่วยใหเ้กิดประโยชนต์อ่
ตนเองและผู้ใช้บริการ เกิดความ
น่าเช่ือถือ และช่วยพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาล โดยมีองคป์ระกอบย่อย
ดงันี ้
1.1 ความเช่ือ (Belief) หมายถึง 
ก า รแสด งอ อก ขอ งนั ก ศึ ก ษ า
พยาบาลถึงการยอมรบั และเห็น
ด้วย ว่าหลัก ฐาน เชิ งป ระจักษ์
สามารถช่วยใหก้าร 
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สรุปองคป์ระกอบจติประจักษ์
หลักฐาน 

ทางบวก  หมายถึงบุ คคลมีความ
คิดเห็น ความรูส้ึกทางบวก เห็นดว้ย
กับ ก ระบ วนการใช้ห ลั กฐาน เชิ ง
ประจกัษว์า่เป็นสิ่งส  าคญั ใหป้ระโยชน์
ตอ่ตวับคุคลโดยช่วย 
พฒันาการคดิช่างสงสยั ใฝรู ้พิจารณา 
ไต ร่ต รอ งด้ วย เห ตุ ผ ล  ส าม ารถ
ตัดสินใจเช่ือ หรือไม่เช่ือข้อมูล และ
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องจาก
การมีหลักฐานอ้างอิง สร้างคุณค่า 
เป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับ
ของผู้อ่ืน ช่วยพัฒนาระบบการดูแล
รกัษาพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น  รวมทั้งเป็นการพัฒนาวิ ชาชีพ
พยาบาล ผูป่้วย และสหสาขาวิชาชีพ
เห็นความส าคญัของวิชาชีพพยาบาล 
และแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทอิสระ เพิ่ม
ความ เป็น เอกสิท ธ์ิ ในการใช้อ งค์
ความรูข้องพยาบาลแบบเชิงรุก 
1.1.2) ความเชื่อต่อการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง  หมายถึงบุคคลรับรู ้ว่า
กลุ่ มบุคคล ท่ี เก่ียวข้องเช่น  เพ่ื อน 
อาจารย ์ผูป่้วย กลุ่มวิชาชีพทางสาขา
สขุภาพ ใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุ
ใหใ้ชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
1.1.3) ความเชื่อต่อการรับรู ้ถึงการ
ควบคุมพฤติกรรมตนเอง  หมายถึง
บุคคลรับรูว้่าตนเองมีความสามารถ
ใ น ก า ร แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
กระบวนการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีทรพัยากรเพียงพอ
เช่นการเขา้ถงึฐานขอ้มลูของ 

การดแูล ปฏิบตัิการพยาบาล เป็นการ
พัฒนาระบบการดูแลรกัษาพยาบาล
ให้มีประสิท ธิภาพมากขึ ้น  ทันกับ
วิทยาการปัจจุบัน และท าใหบุ้คคลมี
ความน่าเช่ือถือ รูส้กึภมูิใจ 
และมีคุณค่าในตนเองและวิชาชีพ
พยาบาล 
1.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-
esteem) หม ายถึ งก า ร ท่ี บุ ค ค ล มี
ความรูส้ึกว่าตนเองมีความส าคัญ มี
คุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
อยากพัฒนาตนเองให้เป็นท่ียอมรับ 
ได้รับความเช่ือถือจากผู้อ่ืน  มีความ
เช่ือมั่นในความสามารถของตนเองท่ี
จะกระท าการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
ใหส้  าเรจ็ไดต้ามความตอ้งการ 
 

ตัดสินใจและปฏิบัติการพยาบาลแก่
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ได้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง มี
ประสิทธิภาพและมีการใช้หลักฐาน
เชิงประจกัษใ์นสถานการณต์า่ง ๆ 
 
 
 
1.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-
esteem) หมายถึง การแสดงออกของ
นักศึกษาพยาบาลถึ งการรับ รู ้ถึ ง
ความสามารถขอ งตนต่ อ การใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ส  าหรบัตดัสินใจ
และแกปั้ญหาทางการพยาบาล 
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หลักฐาน 

ห้องสมุดในมหาวิทยาลัย ข้อมูลใน
เว็ บ ไซ ต์ ต่ า ง  ๆ  ร ะบ บ ค วาม เร็ ว
อินเตอร์เน็ต และมีโอกาสในการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
1.2) ความตอ้งการ (Desire) หมายถึง
ความสนใจ ใส่ใจ อยากใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ประกอบการตัดสินใจ
หรือวางแผนการปฏิบัติการพยาบาล
กบัผูป่้วย 

1.3 ความตอ้งการ (Desire) หมายถึง
ความรู ้สึกสนใจ ใส่ใจ คิดวางแผน
อยากค้นหาข้อมูล  หลักฐาน เชิ ง
ประจักษ์เพ่ือน าไปพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงาน
และการดแูลผูป่้วย 

1.3 ความตอ้งการ (Desire) หมายถึง 
การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาล
ถึงความสนใจ มุ่ งมั่ นกระตือรือร้น 
ก าหนดแนวทางและค้นหาหลักฐาน
เชิงประจักษ์เพ่ือน าไปวางแผน และ
แกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล 

องค์ประกอบที่ 2 วิจารณญาณใน
ก ารสื บ เส า ะห ลั ก ฐ าน  (Critical 
inquiry evidence)  หมายถึ ง  ความ
กระตือรือรน้ ช่างสงสยั ตัง้ค  าถามจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ค้นหาและสืบค้น
ข้ อ มู ล  ห ลั ก ฐ า น โด ย พิ จ า รณ า 
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
หลกัฐานอย่างรอบดา้น ไม่ยอมรบัหรือ
เลือก ตัดสินใจทันทีโดยท่ียังไม่มีการ
พิ สูจน์  ต รวจสอบความถูกต้อ ง มี
องคป์ระกอบย่อยดงันี ้
2.1ด้านคุณลักษณะ 
2.1.1) ความอยากรูอ้ยากเห็น หมายถึง
มีพฤติกรรมช่างสงสัย ใคร่รู ้มีความ
กระตือรือรน้ มีส่วนร่วมในเหตุการณ์
อย่างต่ืนตัว ช่างซักถาม ชอบค้นหา
ค าตอบอยู่ตลอดเวลา 
2.1.2) ก า รช อ บ แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู ้
หลักฐาน  หมายถึงมีความต้องการ
คน้หา แสวงหาความจรงิ มีจดุมุ่งหมาย
ในการติดตามพิสูจน์ข้อมูล หลักฐาน
ตา่ง ๆ อย่างมุง่มั่น มีความสนใจคน้ควา้
หาความรูห้ลกัฐานดว้ยตนเอง 

องคป์ระกอบที่ 2  วิจารณญาณใน
ก ารสื บ เส า ะห ลั ก ฐ าน  (Critical 
inquiry evidence) ห ม า ย ถึ ง 
คุณลักษณะของบุคคลท่ีท าให้เกิด
ความกระตือรือรน้ ตอ้งการคน้หาขอ้มลู 
หลักฐานเชิงประจักษ์และพิจารณา
ความถูกต้อง น่าเช่ือถือของหลักฐาน
ก่อนตัดสินใจเช่ือ หรือน าไปใช้แก้ไข
ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ รวมทัง้การ
ป ฏิ บั ติ งาน และการดู แลผู้ ป่ วย  มี
องคป์ระกอบย่อยคือ 
2.1 ความช่างสงสัย หมายถึงความ
พยายามมองเห็น ปัญหา จากการ
สังเกตและการตั้งค าถาม เพื่อค้นหา
สาเหตุ ขอ้เท็จจริง หรือวิธีการแก้ไขใน
สถานการณต์า่งๆ 
2.2 ความใฝ่ รู ้ หมายถึงความสนใจ 
กระตือรอืรน้ในการคน้หาขอ้มลู ความรู ้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในแหล่งต่าง ๆ 
อยากรูอ้ยากเห็น พรอ้มท่ีจะเรียนรูส้ิ่ง
ให ม่  ๆ  ด้ ว ย ต น เอ ง  แ ล ะ พู ด คุ ย
แลกเปล่ียนเรยีนรูก้บัผูอ้ื่นได ้
 

องค์ประกอบที่ 2 วิจารณญาณใน
ก ารสื บ เส า ะห ลั ก ฐ าน  (Critical 
inquiry evidence) หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลถึง
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการ
พยาบาลได้อย่างมีวิจารณญาณ มี
องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 
2.1 ค ว า ม ส ง สั ย ใ ค ร่ รู ้  (Making 
inquiries) หมายถึง การแสดงออกของ
นักศึกษาพยาบาลถึงการช่างสังเกต
และตั้งค าถาม รวมทั้งค้นหาข้อมูล 
ความรู ้หลักฐานเชิงประจักษ์ในแหล่ง
ต่ า ง  ๆ  ม า ต อ บ ค า ถ าม เ ก่ี ย ว กั บ
ปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้หรอืของผูป่้วย 
2.2 ค ว าม กล้ า คิ ด ก ล้ าท า  (Being 
assertive) หมายถึง การแสดงออกของ
นักศึกษาพยาบาลถึงการกล้าซักถาม 
แสดงความคิดเห็น  ตัดสิน ใจแก้ไข
ปัญหาทางการพยาบาลผูป่้วยบนฐาน
ของหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เช่ือถือได ้  
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หลักฐาน 

2.1.3) กล้าคิดกล้าท า  หมายถึง มี
ความเป็นตวัของตนเอง กลา้คดิ กลา้ 
ท า กลา้ตดัสินใจ มั่นใจในเหตผุลของ
ตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นหรือ
ผลงานต่าง ๆ และน าความรู ้หลกัฐาน
ใหม่ ๆ มาใชส้นบัสนนุการตดัสินใจ 
2.1.4) มี เหตุผล  หมายถึงการเห็น
ความส าคัญของการใช้เหตุผลเพ่ือ
อธิบาย สรุปข้อมูลท่ีค้นพบ แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล และรบัฟัง
ความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของผู้อ่ืน ใช้
เหตุผลในการพิ จารณาทางเลือก 
ความคิดเห็น มีหลักฐานน่าเช่ือถือ
และเพียงพอในการเลือกตดัสินใจหรือ
วธีิแกปั้ญหา 
2.1.5) การคิดวิเคราะห์และคิดอย่าง
เป็นระบบ หมายถึงการคิดวางแผน 
จ าแนก  แยกแยะข้อมู ล ทั้ งห ม ด 
ก าหนดหมวดหมู่หรือเกณฑ์ท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ มองข้อมูลอย่างรอบ
ดา้น น าขอ้มูลท่ีแยกแยะแลว้ประเมิน
ความถูกต้อง ความเพียงพอและ
ความน่าเช่ือถือของขอ้มลูท่ีจะใชใ้นแง่
ของหลกัเหตผุล 
2.1.6) ความใจกว้าง หมายถึงการ
ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ่ื้น ใส่ใจ
และไวต่อความรู ้สึกของผู้ อ่ืน เปิด
โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ อ่ื น ไ ด้ โ ต้ แ ย้ ง 
วพิากษว์จิารณอ์ย่างมีเหตผุล 
2.1.7) ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
หมายถงึมีความซื่อสตัยต์อ่ความคดิ  
ผลการปฏิบตังิานของตนเอง ไม่ 

2.3 ความกล้าคิดกล้าท า หมายถึง
การมีความคิดริเริ่มกระท าการต่าง ๆ
ใหเ้หน็ถงึปัญหา การแกไ้ข หรือ 
พัฒนาการปฏิบัติงานและการดูแล
ผูป่้วย โดยใชข้อ้มูล หรือหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ กลา้ซกัถาม กลา้แสดงความ
คิดเห็นของตนเองบนฐานของข้อมูล 
และหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้
2.4 การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
หมายถึงการคิด พิจารณาไตร่ตรอง
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างมีเหตุผล 
ไม่ด่วนสรุป หรือตดัสินใจเช่ือในทนัที 
ซึ่ งพิ จารณ า วิ เคราะห์จากข้อมูล 
หลักฐานเชิงประจกัษ์ท่ีน่าเช่ือถือและ
เพียงพอในการเลือกตัดสินใจหรือ
เลือกใชว้ธีิแกปั้ญหา 

2.3 การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
(Critical thinking) ห ม าย ถึ ง  ก า ร
แสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลถงึ 
การพิจารณาไตร่ตรองสถานการณ์
อย่างมีเหตผุล วเิคราะหข์อ้มลูจาก 
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีน่าเช่ือถือเพ่ือ
ตดัสินใจแกปั้ญหาทางการพยาบาล 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

องคป์ระกอบจติประจักษห์ลักฐาน
จากการวเิคราะหเ์อกสาร 

องคป์ระกอบจติประจักษห์ลักฐาน
จากการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

สรุปองคป์ระกอบจติประจักษ์
หลักฐาน 

บิดเบือนขอ้มลู หรอืหลกัฐานท่ี 
ค้นพบ ยึดถือความถูกต้อง มีใจเป็น
กลางไมล่  าเอียง มีความรบัผิดชอบตอ่ 
หนา้ท่ีหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
2.2 ด้านทกัษะ 
2.2.1) ก า รตั้ งค าถ าม  ระบุ ปัญ ห า 
หมายถึงความสามารถระบคุ าถามหรือ
ปัญหาท่ีส าคญัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชัดเจน 
ตรงกับสถานการณ์  ตั้งค าถามใน
ประเด็นท่ีสงสัยหรือเป็นปัญหาอยู่เป็น
ประจ า มีสติ พิจารณาสถานการณ์
อย่างรอบคอบก่อน ยังไม่เช่ือขอ้มูลใน
สถานการณน์ัน้ทนัที 
2.2.2) การรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล 
หมายถึงการรวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ
สืบคน้อย่างเพียงพอ เพื่อสรา้งขอ้สรุป
หรือค าอธิบายจากขอ้มูลและหลกัฐาน
ท่ีน่าเช่ือถือ วิเคราะหแ์ยกแยะขอ้มูลท่ี
รวบรวมได้เป็นหมวดหมู่  พิ จารณา
ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและไม่น่าเช่ือถือได ้
ระบุความเหมือนความต่าง ความเป็น
เหตผุลไดอ้ย่างเหมาะสม 
2.2.3) การก าหนดทางเลือกในการ
แก้ปัญหา หมายถึงความสามารถใน
การพิจารณาไตร่ตรองขอ้มูลท่ีรวบรวม
ไว ้ตามเกณฑท่ี์เหมาะสม ก าหนดเป็น
ทางเลือกไวห้ลายทางเลือก 
2.2.4) ก า รพิ จ า รณ าท า ง เลื อ ก ท่ี
เหมาะสม หมายถึงความสามารถใน
การพิจารณาวา่ทางเลือกใดเหมาะสม  
 

องคป์ระกอบที่ 3 ความสามารถใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
based ability) หมายถึง การแสดงออก
ของบคุคลในการกระท าเก่ียวกบัการใช้
กระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
อย่างถูกตอ้ง เพื่อน าไปใชต้ดัสินใจหรือ
แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการ
ป ฏิ บั ติ งาน และการดู แลผู้ ป่ วย  มี
องคป์ระกอบย่อยคือ 
3.1 การตัง้ค  าถาม ระบปัุญหา หมายถึง
การมองเห็นปัญหาในสถานการณ ์หรือ
ปัญหาของผู้ป่ วย  ระบุค าถามหรือ
ปัญหาท่ีส าคัญได้อย่างถูกต้อง ตรง
ประเด็น  โดยพิ จารณ าจากข้อมูล 
หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์รวบรวมไว ้
3.2 การค้นหาข้อมูล  หลักฐาน เชิ ง
ประจักษ์ หมายถึงการสืบค้น คน้ควา้
ขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ได้ โดยสามารถคิดค าส าคัญในการ
สืบคน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และคน้หาจาก
แหลง่ต่างๆ ทัง้จากตวับคุคล ต ารา และ
เอกสารในเวบ็ไซตท่ี์น่าเช่ือถือ 
3.3 การตรวจสอบหลกัฐานเชิงประจกัษ์
หมายถึงการวิเคราะหข์อ้มูล หลักฐาน
เชิงประจักษ์ จ าแนก แยกแยะข้อมูล
เป็นหมวดหมู่ และพิจารณา ประเมิน
ความถูกต้อง น่ าเช่ือ ถือของข้อมูล 
หลกัฐานตามเกณฑท่ี์ไดม้าตรฐาน ระบุ
ความเหมือนความตา่งไดอ้ย่างมีเหตผุล 

องค์ประกอบที่ 3  ความสามารถ
ใ ช้ ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ ์
(Evidence-based ability) หมายถึ ง 
พฤตกิรรมการแสดงออกของนกัศกึษา
พยาบาลถึ งการใช้ก ระบวนการ
หลักฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจหรือแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ ทางการพยาบาล 
มีองคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 
3.1 ก า รตั้ ง ค  า ถ าม  ร ะ บุ ปั ญ ห า 
(Questioning) ห ม า ย ถึ ง  ก า ร
แสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึง
ความสามารถในการระบุปัญหาท่ี
ส าคัญในสถานการณ์หรือของผู้ป่วย
ได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น โดย
พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
น่าเช่ือถือเป็นปัจจบุนั 
3.2 การค้นหาข้อมูลหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ (Searching for evidence) 
หมายถึง การแสดงออกของนักศกึษา
พยาบาลถึงความสามารถคิดค า
ส าคัญ ในการสืบค้นหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ได้อย่างถูกต้อง และสืบค้น
จากแหล่ ง ท่ี น่ าเช่ือ ถือ  ทั้งจากตัว
บคุคล ต  ารา และเอกสารในเวบ็ไซต ์
3.3 ก ารต รวจส อบ ห ลั ก ฐ าน เชิ ง
ป ร ะ จั ก ษ์ ( Verifying evidence) 
หมายถึง การแสดงออกของนักศกึษา
พยาบาลถึงความสามารถประเมิน
ความถกูตอ้ง น่าเช่ือถือของขอ้มลู  
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ตาราง 16 (ตอ่) 

องคป์ระกอบจติประจักษห์ลักฐาน
จากการวเิคราะหเ์อกสาร 

องคป์ระกอบจติประจักษห์ลักฐาน
จากการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

สรุปองคป์ระกอบจติประจักษ์
หลักฐาน 

สามารถใชแ้กปั้ญหาหรือตอบค าถาม
ท่ีต้องการได้มากท่ีสุด โดยพิจารณา
จ า ก ห ลั ก ฐ า น มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
น่าเช่ือถือ มีขอ้มลูเพียงพอท่ีจะสรุปได้
วา่ทางเลือกนีมี้ความสอดคลอ้งกบั 
ข้อมูลส่วนใหญ่ท่ีน่าเช่ือถือ และเกิด
ผลลพัธท่ี์ดี บุคคลที่เก่ียวขอ้งพึงพอใจ
ตอ่ทางเลือกดงักล่าว 
2.2.5) ก ารป ระ เมิ น ผล ทาง เลื อ ก
หมายถึงความสามารถในการทบทวน
ทางเลือกอย่างมีเหตผุล ก ากบัตดิตาม 
ตรวจสอบทางเลือกท่ีตัดสินใจจาก
ก า รสั ง เก ต  ก า รส อ บ ถ าม  แ ล ะ
ประเมินผลของทางเลือกนัน้ว่ามีขอ้ดี
ขอ้เสียอย่างไร 

3.4 ก า ร พิ จ า รณ า ท า ง เ ลื อ ก ท่ี
เหมาะสม  หมายถึงการพิจารณ า
ขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจักษท่ี์ประเมิน
ความถู กต้อ ง  น่ า เช่ื อ ถื อแล้ว  ว่ า
เก่ียวข้องกับการน าไปใช้เป็นข้อมูล
ช่วยตดัสินใจ หรือแกไ้ขปัญหา รวมทัง้
การปฏิบัติงานและการดูแลผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม 
3.5 ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ท า ง เ ลื อ ก 
หมายถึงการทบทวนทางเลือกท่ีน าไป
ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล ก ากับติดตาม 
ตรวจสอบทางเลือกจากการสังเกต 
การสอบถาม และประเมินผลของ
ทางเลือกนัน้วา่มีขอ้ดีขอ้เสียอย่างไร 

หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน   
3.4 ก า ร เ ลื อ ก แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล
ทางเลือกจากหลักฐานเชิงประจักษ ์
( Selecting and Evaluating 
evidence) หมายถึง การแสดงออก
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล ถึ ง
ความสามารถในการเตรียมการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีตรวจสอบแลว้ 
และทบทวน ประเมินผลการน าไป
ปฏิบตัอิย่างมีเหตผุล 

 

จากตาราง 16  สามารถสรุปองค์ประกอบจิตประจักษ์หลักฐานท่ีได้จากการ
สงัเคราะหข์อ้มลูของการวิเคราะหเ์อกสารและการสมัภาษณเ์ชิงลกึ ดงันี ้

องคป์ระกอบท่ี 1 ความตัง้ใจ มี 3 องคป์ระกอบย่อย ประกอบดว้ย  1) ความเช่ือ 
2) การเห็นคณุค่าในตนเอง 3) ความตอ้งการ โดยมีการเพิ่มดา้นการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งจาก
ขอ้มูลผูใ้หข้อ้มูลการสมัภาษณ์เชิงลึกระบุไวว้่า เม่ือพยาบาลเห็นคณุค่าในตนเองคิดว่าตนเองมี
ความรู ้ความสามารถในการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ และน าไปใชพ้ัฒนาหรือดแูลผูป่้วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะท าใหพ้ยาบาลรูส้ึกอ่ิมเอมใจ เกิดความภาคภูมิใจ รวมทัง้เห็นว่าการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจักษ์ไดส้รา้งคุณค่าให้กับตนเอง และวิชาชีพ จึงเกิดความตอ้งการ และมีความตัง้ใจใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษต์อ่ไป องคป์ระกอบนีจ้ะเก่ียวขอ้งกบัความคิดภายในตวับคุคล  

องคป์ระกอบท่ี 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน มี 3 องคป์ระกอบย่อย 
ประกอบดว้ย  1) ความสงสยัใครรู่ ้2) ความกลา้คิดกลา้ท า 3) การคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตผุล ซึ่ง
จากการสังเคราะหข์้อมูลของการวิเคราะหเ์อกสารและจากการสัมภาษณ์ พบว่าองคป์ระกอบ
วิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน เป็นองคป์ระกอบท่ีมีคณุลกัษณะภายในตวับคุคล  
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องคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ มี 4 องคป์ระกอบย่อย 
ประกอบด้วย 1) การตั้งค  าถาม ระบุปัญหา 2) การคน้หาข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) การ
ตรวจสอบหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 4) การเลือกและประเมินผลทางเลือกจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงถึงความสามารถของนกัศกึษาพยาบาลในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์  

1.4 ผลการก าหนดพฤตกิรรมบ่งชีจ้ิตประจักษห์ลักฐานของนักศึกษาพยาบาล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลมาก าหนดพฤติกรรมบ่งชี ้ในแต่ละ

องคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาล ท่ีสามารถสงัเกตและวดัพฤติกรรมนัน้ได้
อยา่งชดัเจนตามนิยามของแตล่ะองคป์ระกอบ ซึ่งมีรายละเอียดดงัตาราง 17 

ตาราง 17 พฤติกรรมบง่ชีจ้ิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลในแตล่ะองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐาน รายการพฤตกิรรมบ่งชี ้
องค์ป ระกอบที่  1 ค วามตั้ ง ใจ  ( Intention) มี
องคป์ระกอบยอ่ย 3 ดา้นไดแ้ก่ 
1.1 ความเช่ือ (Belief) หมายถึง การแสดงออกของ
นักศึกษาพยาบาลถึงการยอมรับ และเห็นด้วยว่า
หลกัฐานเชิงประจกัษ์สามารถช่วยใหก้ารตดัสนิใจและ
ปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
สถานการณต์า่ง ๆ 

 
 
- อธิบายถึงประโยชน ์ความส าคญัของการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ได ้
- ระบุตัวอย่างการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ตดัสนิใจและปฏิบตัิการพยาบาล 
- ปฏิบตัิการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
- ใหค้  าแนะน าผูอ้ื่นถึงประโยชน ์ความส าคญั ของการ
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

1.2 การเห็นคณุค่าในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง 
การแสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลถึงการรบัรูถ้ึง 
ความสามารถของตนต่อการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์
ส  าหรบัตดัสนิใจและแกปั้ญหาทางการพยาบาล 

- สามารถอธิบายขั้นตอนของการใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ได ้
- สามารถใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการ
แกปั้ญหาทางการพยาบาลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
- แสดงความคิดเห็นและใหเ้หตุผลถึงการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจักษ์ที่สร้างคุณค่าต่อตนเองและวิชาชีพ
พยาบาล 
- สามารถให้ค าแนะน าผู้อื่นถึงการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาทางการ
พยาบาล 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐาน รายการพฤตกิรรมบ่งชี ้
1.3 ความตอ้งการ (Desire) หมายถึง การแสดงออก
ของนักศึ กษ าพยาบาลถึ งค วามสน ใจ  มุ่ งมั่ น
กระตือรือรน้ ก าหนดแนวทางและคน้หาหลกัฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อน าไปวางแผน และแกไ้ขปัญหาทางการ
พยาบาล 

- ระบุแนวทางสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้
วางแผนทางการพยาบาล 
- สืบคน้หลกัฐานเชิงประจักษ์มาใช้วางแผนทางการ
พยาบาล 
- วางแผนการค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ จาก
ฐานขอ้มลูทางวิชาการ 
 

องค์ประกอบที่ 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะ
หลักฐาน (Critical inquiry evidence) มีองคป์ระกอบ
ยอ่ย 3 ดา้นไดแ้ก่ 
2.1 ความสงสัยใคร่รู ้ (Making inquiries) หมายถึง 
การแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาลถึงการช่างสงัเกต
และตัง้ค าถาม รวมทัง้คน้หาขอ้มูล ความรู ้หลกัฐาน
เชิงประจักษ์ในแหล่งต่าง ๆ มาตอบค าถามเก่ียวกับ
ปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้หรอืของผูป่้วย 

 
 
 
- แสดงถึงความตัง้ใจในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
การปฏิบตัิ และแกปั้ญหาทกุสถานการณ ์
- ตัง้ขอ้สงัเกตของปัญหาผูป่้วยได ้
- ตัง้ค าถามที่เป็นปัญหาส าคญัในสถานการณห์รอืของ
ผูป่้วยได ้
- ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์มาตอบค าถามใน
สถานการณห์รอืของผูป่้วย 
- หาค าตอบของข้อสงสัยในสถานการณ์ โดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทกุครัง้ 

2.2 ความกลา้คิดกลา้ท า (Being assertive) หมายถึง 
การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึงการกล้า
ซักถาม แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาลผู้ป่วยบนฐานของหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ที่เช่ือถือได ้  

- แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลโดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ที่นา่เช่ือถือ 
- กลา้แสดงความคิดเห็นในขอ้สงสยัโดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์สนบัสนนุ 
- ตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาลผูป่้วยบนฐาน
ของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่เช่ือถือได ้  
- กล้าแสดงความคิดเห็น โต้แย้งในข้อสงสัยโดยมี
หลกัฐานเชิงประจกัษ์สนบัสนนุ 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐาน รายการพฤตกิรรมบ่งชี ้
2.3 การคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตผุล (Critical thinking) 
หมายถึง การแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาลถึงการ
พิจารณาไตรต่รองสถานการณอ์ยา่งมีเหตผุล วิเคราะห์
ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเช่ือถือเพื่ อ
ตดัสนิใจแกปั้ญหาทางการพยาบาล 

- บอกไดว้า่ขอ้มลูมีทัง้ที่นา่เช่ือถือและไมน่า่เช่ือถือ 
- พิจารณาความส าคัญของหลกัฐานเชิงประจักษ์ที่
สอดคลอ้งกบัปัญหา 
- สามารถจ าแนกการอ้างเหตุผลของหลักฐานเชิง
ประจกัษ์วา่นา่เช่ือถือหรอืไม่ 
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหเ้หตุผลโดยมีขอ้มูล
และหลกัฐานเชิงประจกัษ์นา่เช่ือถืออา้งอิง 
- มี กา รวิ เค ราะห์ข้อมู ลอย่ า งสม ่ า เสมอ  เพื่ อ ดู
ความส าคญัของขอ้มลูอยา่งมีเหตผุล 

องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-based ability) มีองคป์ระกอบ
ยอ่ย 4 ดา้นไดแ้ก่ 
3.1 ก า รตั้ ง ค า ถ าม  ระบุ ปั ญ ห า  (Questioning) 
หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึง
ความสามารถใน 

 
 
 
- ระบขุอ้มลูส าคญัที่สนบัสนนุปัญหาผูป่้วยได ้
- ระบปัุญหาส าคญัของผูป่้วยได ้

การระบุปัญหาที่ส  าคญัในสถานการณ์หรือของผูป่้วย
ได ้
อย่างถกูตอ้ง ตรงประเด็น โดยพิจารณาจากหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ที่นา่เช่ือถือเป็นปัจจบุนั 

- ระบุปัญหาหรือข้อวินิจฉัยการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่นา่เช่ือถือสนบัสนนุ 
- ระบปัุญหาที่ส  าคญัในสถานการณห์รือของผูป่้วยได้
อยา่งถกูตอ้งจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่นา่เช่ือถือเป็น
ปัจจบุนั 

3.2 การคน้หาขอ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Searching 
for evidence) หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษา
พยาบาลถึงความสามารถคิดค าส าคัญในการสืบคน้
หลกัฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสืบคน้จาก
แหล่งที่น่าเช่ือถือ ทัง้จากตวับุคคล ต ารา และเอกสาร
ในเว็บไซต ์

- รวบรวมขอ้มลูในสถานการณห์รอืของผูป่้วยได ้
- อธิบายวิธีการสืบค้นเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่รวมรวมมาได ้
- คิดค าส าคญัในการสบืคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ได ้
- สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ จากเว็บไซต์และ
ฐานขอ้มลูทางวิชาการท่ีนา่เช่ือถือ 
- แสดงความคิดเห็นและบอกเหตุผลในการสืบค้น
แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ได ้
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3.3 การตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์(Verifying 
evidence) หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษา
พยาบาลถึงความสามารถประเมินความถูกต้อง 
น่าเช่ือถือของข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ตาม
เกณฑม์าตรฐาน   

- อธิบายได้ว่าต้องประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ก่อนน าไปใช ้
- บอกประเภทของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ตา่งๆ ได ้
- บอกระดบัความน่าเช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ประเภทตา่งๆ ได ้
- ประเมินความถกูตอ้งของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทั่วไป
ได ้
- ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานเชิงประจักษ์
ประเภทงานวิจยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
- วิเคราะหข์อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจักษ์จากหลาย
แหลง่อา้งอิงวา่มีเนือ้หาสอดคลอ้งกนัเช่ือถือได ้

3.4 การเลือกและประเมินผลทางเลือกจากหลกัฐาน
เชิงประจักษ์  (Selecting and Verifying evidence) 
หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึง
ความสามารถในการเตรียมการใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ที่ตรวจสอบแลว้ และทบทวน ประเมินผลการ
น าไปปฏิบตัิอยา่งมีเหตผุล 

- อธิบายไดว้า่จะน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่สบืคน้ไปใช้
ในการพยาบาลไดอ้ยา่งไร 
- สามารถเปรียบเทียบวิธีการประเมินผลหลงัการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์มาตัดสินใจใช้ปฏิบัติการ
พยาบาล 
- ปฏิบตัิการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
- มีการประเมินอาการผูป่้วยขณะปฏิบตัิการพยาบาล
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
- ประเมินผลหลงัจากการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

 

จากตาราง 17 แสดงองคป์ระกอบจิตประจกัษ์หลกัฐานมีพฤติกรรมบ่งชีท้ัง้หมด 45 
รายการ แบง่เป็นองคป์ระกอบความตัง้ใจมีพฤติกรรมบง่ชี ้12 รายการ องคป์ระกอบวิจารณญาณ
ในการสืบเสาะหลกัฐานมีพฤติกรรมบง่ชี ้13 รายการ และองคป์ระกอบความสามารถใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษมี์พฤตกิรรมบง่ชี ้20 รายการ จากนัน้น าพฤตกิรรมบง่ชีแ้ตล่ะองคป์ระกอบมาสรา้งเป็น
รายการประเมินของแบบประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานตอ่ไป  
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1.5 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาขององคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐาน
ของนักศึกษาพยาบาลโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผูว้ิจยัน าผลการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาล 
นิยามของแตล่ะองคป์ระกอบ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการพยาบาล การศึกษาพยาบาลและการวดั
ประเมินผล จ านวน 7 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาขององค์ประกอบกับนิยามแต่ละ
องคป์ระกอบ ซึ่งมีรายละเอียดดงัตาราง 18 

ตาราง 18 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาขององคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานของ
นกัศกึษาพยาบาลกบันิยามแตล่ะองคป์ระกอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐาน ค่า IOC ผลการพจิารณา 
จิตประจักษ์หลักฐาน (Evidence Mind) ของ
นักศึกษาพยาบาล  หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกถึงความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
การพยาบาล  มีวิจารณญาณในการสืบเสาะ
หลกัฐาน และใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ไดอ้ย่างถกูตอ้ง เพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจหรือแกไ้ข
สถานการณต์า่ง ๆ ทางการพยาบาล 

 - ขยายความค าว่า  วิจารณญาณในการ
สืบเสาะหลกัฐานกับกระบวนการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ 

องค์ป ระกอบที่  1 ความตั้ งใจ  ( Intention) 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา
พยาบาลถึ งความ เช่ือและความต้องการใช้
หลกัฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาล บนพืน้ฐาน
การรูส้กึถึงคณุค่า ภาคภมูิใจในวิชาชีพและตนเอง 
ว่าการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ จะช่วยให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้ใช้บริการ เกิดความ
น่าเช่ือถือ และช่วยพฒันาวิชาชีพพยาบาล โดยมี
องคป์ระกอบยอ่ยดงันี ้
1.1 ความเช่ือ (Belief) หมายถึง การแสดงออกของ
นกัศึกษาพยาบาลถึงการยอมรบั และเห็นดว้ยว่า
หลกัฐานเชิงประจกัษ์สามารถช่วยใหก้ารตดัสินใจ
และปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการได้อย่าง
ถกูตอ้งมี 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.86 
 

- ขยายความในนิยามศพัทใ์หค้รอบคลมุทัง้ 3 
องคป์ระกอบยอ่ย 
- ควรเพิ่มองค์ประกอบการเห็นคุณค่าใน
ตนเองใหเ้ห็นชดัเจน 
 
 
 
 
- คดัเลอืกไว ้ขยายความในนิยามศพัทเ์พิ่ม 
- เพิ่มค า อธิบายไดถ้ึงประโยชน ์ความส าคญั
ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐาน ค่า IOC ผลการพจิารณา 
ประสิทธิภาพและมีการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
สถานการณต์า่ง ๆ 
 

  

1.2 การ เห็ น คุณ ค่ า ใน ตน เอ ง  (Self-esteem) 
หมายถึง การแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาลถึง
การรบัรูถ้ึงความสามารถของตนตอ่การใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ส  าหรบัตดัสนิใจและแกปั้ญหาทางการ
พยาบาล 

0.71 
 
 
 
 

- คดัเลือกไว ้ปรบัค านิยามศพัทใ์หม้ีพฤติกรรม
การแสดงออกมากกวา่การรบัรู ้
 
 
 

1.3 ค วามต้ อ งก า ร  (Desire) หม ายถึ ง  ก า ร
แสดงออก 
ของนกัศกึษาพยาบาลถึงความสนใจ มุง่มั่น 
กระตือรือรน้ ก าหนดแนวทางและคน้หาหลกัฐาน
เชิงประจักษ์เพื่อน าไปวางแผน และแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาล 

1.00 - คดัเลอืกไว ้นิยามศพัทค์งเดิม 

องคป์ระกอบที่ 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะ
หลักฐาน (Critical inquiry evidence) หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาลถึง
การใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลได้
อยา่งมีวิจารณญาณ มีองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
2.1 ความสงสยัใครรู่ ้(Making inquiries) หมายถงึ 
การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึงการช่าง
สงัเกตและตัง้ค าถาม รวมทัง้คน้หาขอ้มูล ความรู ้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในแหล่งต่าง ๆ มาตอบ
ค าถามเก่ียวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้หรือของ
ผูป่้วย 

 
 
 
 
 

1.00 
 

- ขยายความในนิยามศพัทใ์หค้รอบคลมุทัง้ 3 
องคป์ระกอบยอ่ย 
- ค ว ร เพิ่ ม ค า อ ง ค์ ป ระ ก อ บ ย่ อ ย ทั้ ง  3 
องคป์ระกอบใหเ้ห็นชดัเจน 
 
- คดัเลือกไว ้เพิ่มค านิยามศพัทก์ารตั้งค าถาม
และการสนันิษฐานค าตอบเบือ้งตน้ และค าว่า 
ยืนยนัและตอบค าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ที่
เกิดขึน้กบัผูป่้วย 
 

2.2 ค วามกล้าคิ ด กล้าท า  (Being assertive) 
หมายถึง การแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาลถึง
การกลา้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น ตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาทางการพยาบาลผู้ ป่ วยบนฐานของ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่เช่ือถือได ้  

1.00 
 

- คัดเลือกไว้ เพิ่มค านิยามศัพท์ ค าว่ากล้า
น าเสนอความคิดเห็นถึงขอ้สงสยั 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐาน ค่า IOC ผลการพจิารณา 
2.3 การคิดวิ เคราะห์อย่างมี เหตุผล  (Critical 
thinking) หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษา
พยาบาลถึงการพิจารณาไตร่ตรองสถานการณ์
อยา่งมี 
เหตผุล วิเคราะหข์อ้มลูจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่
นา่เช่ือถือเพื่อตดัสนิใจแกปั้ญหาทางการพยาบาล 

1.00 - คัด เลือกไว้ เพิ่ มนิยามศัพท์ ค าว่า  เพื่ อ
อภิปรายสถานการณ์และตัดสินใจเลือก
วิธีแกไ้ขปัญหา 

องคป์ระกอบที่ 3  ความสามารถใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ ์(Evidence-based ability) หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาลถึง
การใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่าง
ถูกต้อ ง เพื่ อน า ไปสู่ก ารตัดสิน ใจหรือแก้ ไข
ส ถ าน ก า รณ์ ต่ า ง  ๆ  ท า งก า รพ ย าบ าล  มี
องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
3.1 การตั้งค าถาม ระบุ ปัญหา  (Questioning) 
หมายถึง การแสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลถึง 
ความสามารถในการระบุปัญหาที่ ส  าคัญ ใน
สถานการณ์หรือของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ตรง
ประเด็น โดยพิจารณาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่
นา่เช่ือถือเป็นปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 

1.00 
 

- ค าว่ากระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์
ครอบคลุมองค์ประกอบย่อยทั้ง 4 ด้านนี ้
หรอืไม ่ถา้ครอบคลมุแลว้ไมต่อ้งแกไ้ข 
 
 
 
- คดัเลือกไว ้ปรบัช่ือองคป์ระกอบและนิยาม
ศพัทใ์หต้รงกบัช่ือองคป์ระกอบ 
- ปรบัช่ือองคป์ระกอบเป็น การระบปัุญหา  
- นิยามศพัทต์ดัค าว่าถูกตอ้งออก เปลี่ยนเป็น
สมเหตสุมผล 

3.2 การค้นหาข้อมู ลหลักฐาน เชิ งป ระจักษ์ 
( Searching for evidence) ห ม า ย ถึ ง  ก า ร
แสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลถึงความสามารถ
คิดค าส าคญัในการสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ได้
อย่างถูกตอ้ง และสืบคน้จากแหล่งที่น่าเช่ือถือ ทัง้
จากตวับคุคล ต ารา และเอกสารในเว็บไซต ์

1.00 
 

- คดัเลือกไว ้ปรบันิยามศพัท ์ตดัค าว่าถกูตอ้ง
ออก  เปลี่ ยน เป็ นคิ ดค าส าคัญ ได้อ ย่ า ง
เหมาะสม  
- เพิ่มนิยามศัพท์ว่า ทั้งจากตัวบุคคล ต ารา 
และเอกสารบทความวิชาการ งานวิจัยใน
เว็บไซต ์

3.3 การตรวจสอบหลกัฐานเชิงประจกัษ์(Verifying 
evidence) หมายถึง การแสดงออกของนกัศึกษา
พยาบาลถึงความสามารถประเมินความถูกตอ้ง 
น่าเช่ือถือของขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจักษ์ไดต้าม
เกณฑม์าตรฐาน   

0.86 
 

- คดัเลอืกไว ้นิยามศพัทค์งเดิม 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐาน ค่า IOC ผลการพจิารณา 
3.4 การเลือกและประเมิ นผลทางเลือกจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Selecting and Verifying 
evidence) หมายถึง การแสดงออกของนกัศึกษา
พยาบาลถึงความสามารถในการเตรียมการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่ตรวจสอบแลว้ และทบทวน 
ประเมินผลการน าไปปฏิบตัิอยา่งมีเหตผุล 

0.57 - คดัเลอืกไว ้แต่ปรบัช่ือองคป์ระกอบใหช้ดัเจน
ว่าเป็นการน าไปใช้และประเมินผลหลังใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
- ปรบันิยามศัพท์ให้ตรงกับช่ือองค์ประกอบ
ใหม ่

 

จากตาราง 18 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาขององคป์ระกอบจิตประจกัษ์
หลักฐานของนักศึกษาพยาบาลกับนิยามแต่ละองคป์ระกอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยการพิจารณา
ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบกบันิยาม พบว่า ทุกองคป์ระกอบกบันิยามมีความสอดคลอ้งกัน 
โดยมีคา่ดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหวา่ง 0.57-1.00 อยา่งไรก็ตามผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะใน
การปรับช่ือองคป์ระกอบ นิยาม และเพิ่มนิยาม เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ขององค์ประกอบจิต
ประจักษ์หลักฐานของนักศึกษาพยาบาลมากยิ่งขึน้ ผลจากการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา
องคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศึกษาพยาบาล น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและปรบัปรุง
ใหส้มบรูณ ์สรุปผลการปรบัปรุงองคป์ระกอบ นิยามจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลท่ี
ใชใ้นงานวิจยันี ้ดงัแสดงในตาราง 19  

ตาราง 19 สรุปผลการปรบัปรุงองคป์ระกอบ นิยาม จิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาล 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานและ
นิยามศัพทเ์ดมิ 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานและ
นิยามศัพทท์ี่ใช้ในงานวิจัย 

จิตประจักษ์หลักฐาน (Evidence Mind) ของนักศึกษา
พยาบาล หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถงึความตัง้ใจ
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการพยาบาล มีวจิารณญาณใน
การสืบเสาะหลักฐาน และใช้กระบวนการหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ไดอ้ย่างถกูตอ้ง เพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจหรือแกไ้ข
สถานการณต์า่ง ๆ ทางการพยาบาลมี 3 องคป์ระกอบหลกั
ไดแ้ก ่

จิตประจักษห์ลักฐาน (Evidence Mind) ของนักศึกษา
พยาบาล หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกของนกัศกึษา 
พยาบาลต่อการรู ้คิด  ตระหนักถึงความตั้งใจในการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ดว้ยตนเอง มีการสืบเสาะหลักฐาน
จากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ และตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของหลักฐานเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาล มี 3 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ 
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ตาราง19 (ตอ่) 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานและ
นิยามศัพทเ์ดมิ 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานและ
นิยามศัพทท์ี่ใช้ในงานวิจัย 

องคป์ระกอบที่ 1 ความตั้งใจ (Intention) หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึง
ความเช่ือและความตอ้งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
การพยาบาล บนพืน้ฐานการรูส้กึถึงคณุคา่ ภาคภมูิใจ
ในวิชาชีพและตนเอง ว่าการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์
จะช่วยใหเ้กิดประโยชนต์่อตนเองและผูใ้ชบ้ริการ เกิด
ความนา่เช่ือถือ และช่วยพฒันาวิชาชีพพยาบาล โดยมี
องคป์ระกอบยอ่ยดงันี ้

องคป์ระกอบที่ 1 ความตั้งใจ (Intention) หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึง
ความสนใจ ใส่ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ดว้ยตนเอง 
บนพื ้นฐานความเช่ือ ความต้องการ และการเห็น
คณุคา่ในตนเอง มองเห็นประโยชนข์องการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจักษ์ในการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาล โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยดงันี ้ 

1.1 ความเช่ือ (Belief) หมายถึง การแสดงออกของ
นักศึกษาพยาบาลถึงการยอมรับ และเห็นด้วยว่า
หลกัฐานเชิงประจกัษ์สามารถช่วยใหก้ารตดัสนิใจและ
ปฏิบตัิการ 
พยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างถกูตอ้งมีประสิทธิภาพ
และมีการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในสถานการณต์่าง 
ๆ 

1.1 ความเช่ือ (Belief) หมายถึงการยอมรบั และเห็น
ด้วยว่าควรมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการ
พยาบาล อธิบายไดถ้ึงประโยชน ์ความส าคญัของการ
ใชห้ลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ช่วยให้การตัดสิน ใจและปฏิบัติการ
พยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างถกูตอ้งมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้มีการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการพยาบาล 

1.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง 
การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึงการรบัรูถ้ึง
ความสามารถของตนต่อการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์
ส  าหรบัตดัสนิใจและแกปั้ญหาทางการพยาบาล 

1.2 การเห็นคณุค่าในตนเอง (Self-esteem)  หมายถึง
มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องหลกัฐานเชิงประจักษ์ และ
สามารถน ามาใช้ตัดสินใจและแก้ปัญหาทางการ
พยาบาลได ้เล็งเห็นความสามารถของตนเองในการใช้
หลกัฐานเชิงประจักษ์ เกิดความภาคภูมิใจและเห็น
คณุคา่ในตนเอง 
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ตาราง19 (ตอ่) 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานและ
นิยามศัพทเ์ดมิ 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานและ
นิยามศัพทท์ี่ใช้ในงานวิจัย 

1.3 ความตอ้งการ (Desire) หมายถึง การแสดงออก
ของนักศึ กษ าพยาบาลถึ งค วามสน ใจ  มุ่ งมั่ น 
กระตือรือรน้ ก าหนดแนวทางและคน้หาหลกัฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อน าไปวางแผน และแกไ้ขปัญหาทางการ
พยาบาล 

1.3 ความต้องการ (Desire) หมายถึงมีความสนใจ 
มุ่ งมั่ น  กระตือรือร้น  ก าหนดแนวทางและค้นหา
หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อน าไปวางแผน และแก้ไข
ปัญหาทางการพยาบาล 

องค์ประกอบที่  2 วิจารณญาณในการสืบเสาะ
ห ลั ก ฐ าน  (Critical inquiry evidence) หม ายถึ ง 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลถึงการ
ใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลไดอ้ย่างมี
วิจารณญาณ มีองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
2.1 ความสงสัยใคร่รู ้ (Making inquiries) หมายถึง 
การแสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลถึงการช่างสงัเกต
และตัง้ค าถาม รวมทัง้คน้หาขอ้มูล ความรู ้หลกัฐาน
เชิงประจักษ์ในแหล่งต่าง ๆ มาตอบค าถามเก่ียวกับ
ปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้หรอืของผูป่้วย 

องค์ประกอบที่ 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะ
ห ลั ก ฐ าน  (Critical inquiry evidence) หม าย ถึ ง 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาลถึงการ
ตัง้ค าถาม ช่างสงัเกตเพื่อคน้หาปัญหาของผูป่้วยหรือ
ทางการพยาบาล กลา้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
ขอ้มูลอย่างมีเหตุผลและใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ได้
อยา่งมีวิจารณญาณ มีองคป์ระกอบยอ่ยดงันี ้   
2.1 ความสงสัยใคร่รู ้(Making inquiries) หมายถึง
การช่างสงัเกตและตัง้ค าถาม รวมทัง้สืบคน้หาขอ้มูล 
ความรู ้หลักฐานเชิงประจักษ์จากแหล่งต่าง ๆ มา
ยืนยนัและตอบค าถามเก่ียวกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้
ของผูป่้วย 

2.2 ความกลา้คิดกลา้ท า (Being assertive) หมายถึง 
การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึงการกล้า
ซักถาม แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาลผู้ป่วยบนฐานของหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ที่เช่ือถือได ้  

2.2 ความกลา้คิดกลา้ท า (Being assertive) หมายถึง
การกลา้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น และกลา้น าเสนอ
ถึงขอ้สงสยั และตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล
ผูป่้วยบนฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่เช่ือถือได ้  

2.3 การคิดวิเคราะหอ์ยา่งมีเหตผุล (Critical thinking) 
หมายถึง การแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาลถึงการ
พิจารณาไตรต่รองสถานการณอ์ยา่งมีเหตผุล วิเคราะห์
ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเช่ือถือเพื่ อ
ตดัสนิใจแกปั้ญหาทางการพยาบาล 

2.3 การคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตผุล (Critical thinking) 
หมายถึงการพิจารณาไตร่ตรองสถานการณ์อย่างมี
เหตุผล วิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
นา่เช่ือถือ เพื่ออภิปรายสถานการณแ์ละตดัสนิใจเลือก
วิธีแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล  
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ตาราง19 (ตอ่) 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานและ
นิยามศัพทเ์ดมิ 

องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานและ
นิยามศัพทท์ี่ใช้ในงานวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิง
ป ร ะ จั ก ษ์  (Evidence-based ability) ห ม า ย ถึ ง 
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลถึงการ
ใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจหรือแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทางการพยาบาล มีองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
3.1 ก า รตั้ ง ค า ถ าม  ระ บุ ปั ญ ห า  (Questioning) 
หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึง
ค วาม สาม ารถ ใน กา รระบุ ปั ญ ห าที่ ส  า คัญ ใน
สถานการณห์รอืของผูป่้วยได ้

องคป์ระกอบที่ 3  ความสามารถใช้หลักฐานเชิง
ป ร ะ จั ก ษ์  (Evidence-based ability) ห ม า ย ถึ ง
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาลถึงการ
ใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจหรือแกไ้ขสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทางการพยาบาล มีองคป์ระกอบยอ่ยดงันี ้
3.1 ก า ร ร ะ บุ ปั ญ ห า  (Questioning) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถระบุปัญหาที่ส  าคญัในสถานการณห์รือ
ของ 

อย่างถกูตอ้ง ตรงประเด็น โดยพิจารณาจากหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ที่นา่เช่ือถือเป็นปัจจบุนั 

ผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตรงประเด็น โดยพิจารณาจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่นา่เช่ือถือเป็นปัจจบุนั 

3.2 การคน้หาขอ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Searching 
for evidence) หมายถึง การแสดงออกของนกัศึกษา
พยาบาลถึงความสามารถคิดค าส าคญัในการสืบคน้
หลกัฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสืบคน้จาก
แหล่งที่น่าเช่ือถือ ทัง้จากตวับคุคล ต ารา และเอกสาร
ในเว็บไซต ์

3.2 การค้นหาหลกัฐานเชิงประจักษ์  (Searching for 
evidence) หมายถึงความสามารถคิดค าส าคญัในการ
สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่างเหมาะสม และ
สืบคน้จากแหล่งที่น่าเช่ือถือ ทั้งจากตัวบุคคล ต ารา 
และเอกสารบทความวิชาการ งานวิจยัในเว็บไซต ์
 

3.3 การตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์(Verifying 
evidence) หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษา
พยาบาลถึงความสามารถประเมินความถูกต้อง 
น่าเช่ือถือของข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ตาม
เกณฑม์าตรฐาน   

3.3 การตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ (Verifying 
evidence) หมายถึง ความสามารถในการประเมิน
ความถูกต้อง น่า เช่ือ ถือของข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ได ้

3.4 การเลือกและประเมินผลทางเลือกจากหลกัฐาน
เชิงประจักษ์  (Selecting and Verifying evidence) 
หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึง
ความสามารถในการเตรียมการใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ที่ตรวจสอบแลว้ และทบทวน ประเมินผลการ
น าไปปฏิบตัิอยา่งมีเหตผุล 

3.4 การประยกุตใ์ชแ้ละประเมินผลการใชห้ลกัฐานเชิง
ป ร ะ จั ก ษ์  (Applying and Evaluating evidence) 
หมายถึงการเตรียมและน าหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
ตรวจสอบแล้วไปวางแผนและปฏิบัติการพยาบาล 
จากนัน้ทบทวน ประเมินผลหลงัจากน าไปปฏิบตัิอย่าง
มีเหตผุล 
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จากตาราง 19 แสดงผลการปรบัปรุงองคป์ระกอบ และนิยามแต่ละองคป์ระกอบจิต
ประจกัษห์ลกัฐานใหมี้ความสมบรูณม์ากขึน้ โดยมีประเดน็ในการปรบัเปล่ียนดงัตอ่ไปนี ้

1. นิยามจิตประจักษ์หลักฐาน (Evidence Mind) ของนักศึกษาพยาบาล 
หมายถึง พฤตกิรรมการแสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลตอ่การรูค้ิด ตระหนกัถึงความตัง้ใจในการ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยตนเอง มีการสืบเสาะหลักฐานจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของหลักฐานเพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจหรือแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล 
โดยไดมี้การปรบัขอ้ความใหมี้ความหมายของทัง้ 3 องคป์ระกอบไวใ้นนิยาม  

2. องคป์ระกอบท่ี 1 ความตัง้ใจ (Intention) ปรบัในส่วนองคป์ระกอบย่อยท่ี 1.2 
การเห็นคณุค่าในตนเอง ปรบัค านิยามใหมี้พฤติกรรมการแสดงออกมากกว่าการรบัรู ้โดยอธิบาย
เพิ่มเติมว่าตนเองมีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องหลักฐานเชิงประจักษ์ และสามารถใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ได ้เล็งเห็นความสามารถของตนเองในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ เกิดความภาคภูมิใจ
และเห็นคณุคา่ในตนเอง เพ่ือใหส้ามารถวดัและประเมินไดค้รอบคลมุมากขึน้  

3. องค์ประกอบท่ี 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน  (Critical inquiry 
evidence) ปรบันิยามให้ครอบคลุมทั้ง 3 องคป์ระกอบย่อย เป็น พฤติกรรมการแสดงออกของ
นกัศึกษาพยาบาลถึงการตัง้ค  าถาม ช่างสงัเกตเพ่ือคน้หาปัญหาของผูป่้วยหรือทางการพยาบาล 
กล้าแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ขอ้มูลอย่างมีเหตุผล และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่างมี
วิจารณญาณ 

4. องคป์ระกอบท่ี 3  ความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-based 
ability) ปรับช่ือองคป์ระกอบย่อยท่ี 3.1 ช่ือองค์ประกอบเดิมคือ “การตั้งค  าถาม ระบุปัญหา” 
เปล่ียนเป็น “การระบุปัญหา” เน่ืองจากการตัง้ค  าถามไดใ้ส่ในนิยามศพัทข์ององคป์ระกอบย่อยท่ี 
2.1 ความสงสัยใคร่รูไ้วแ้ล้ว จึงเป็นการลดความซ า้ซอ้นของนิยาม และในนิยามของ “การระบุ
ปัญหา” จะไม่มีความหมายของการตั้งค  าถามไว้ อีกหนึ่ งองค์ประกอบย่อยท่ีปรับช่ือคือ
องคป์ระกอบย่อยท่ี 3.4 เดิมคือ “การเลือกและประเมินผลทางเลือกจากหลักฐานเชิงประจักษ์” 
เปล่ียนเป็น “การประยุกตใ์ชแ้ละประเมินผลการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์” เพ่ือใหต้รงกับขัน้ตอน
การน าไปใช้และประเมินผลหลังการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งเปล่ียนค านิยามให้มี
ความหมายตรงกบัช่ือองคป์ระกอบใหม ่ 
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2. ผลการสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินพฤติกรรมจิตประจักษห์ลักฐานส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล 

จากการพฒันาองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีจ้ิตประจกัษ์หลกัฐานในขอ้ 1 น ามา
สรา้งแบบประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล สรุปผลดงันี ้

2.1 ผลการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล  

2.1.1 ผลการก าหนดระดับจิตประจักษ์หลักฐาน แบบประเมินพฤติกรรมจิต
ประจักษ์หลักฐานส าหรบันักศึกษาพยาบาล พัฒนาขึน้โดยเริ่มจากศึกษาแนวคิดการวดัดา้นจิต
พิสยั (Affective domain) ของลว้น สายยศและองัคณา สายยศ (2543, น. 21-22) กบัฮนันาและมิ
เชลลิส (Hannah & Michaelis, 1977) ร่วมกับการวัดความตระหนักรูต้่อสถานการณ์ (Situation 
awareness) ของเอนสเ์ลย ์(Endsley, 1995) ก าหนดระดบัจิตประจกัษห์ลกัฐานเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

ระดับการรับรู้ (Perception) หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลรบัรูว้่าการ
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์มีความส าคญัในการปฏิบตัิการพยาบาล แต่ยังไม่มีการน าไปใชใ้นทาง
ปฏิบตั ิ

ระดับความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาล
เขา้ใจถึงความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการปฏิบตัิการพยาบาล สามารถอธิบาย
ขอ้มลูทั่วไปและขัน้ตอนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้  

ระดับการตอบสนอง (Response) หมายถึง การท่ีนกัศกึษาพยาบาลเขา้ใจ
ถึงการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ว่ามีความส าคญัในการปฏิบตัิการพยาบาล มีการน าไปใชใ้นทาง
ปฏิบตัเิม่ืออาจารยม์อบหมายงานและสามารถใหเ้หตผุลในการปฏิบตันิัน้ได ้

ระดับการผสานจิต (Merged Mind) หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาล
เขา้ใจถึงการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ว่ามีความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาและปฏิบตัิการพยาบาล 
มีการน าไปใชใ้นทางปฏิบตัิ สามารถใหเ้หตผุลในการปฏิบตัินัน้ได ้และสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล
กบัผูอ่ื้นเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตัิการพยาบาลได ้

ระดับลักษณะนิสัย (Character) หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลเขา้ใจ
ถึงการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษว์่ามีความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาและปฏิบตัิการพยาบาล มีการ
น าไปใชใ้นทางปฏิบตั ิสามารถใหเ้หตผุลในการปฏิบตันิัน้ได ้สามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูกบัผูอ่ื้นเพ่ือ
ประโยชน์ในปฏิบัติการพยาบาล และมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ปัญหาทุก
สถานการณ ์  
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2.2.2 ผลการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบใชพ้ฤติกรรมก าหนดระดบั (Behaviorally 
Anchored Rating Scales: BARS) 5 ระดับคือ ระดับการรับรู ้ ระดับความเข้าใจ ระดับการ
ตอบสนอง ระดบัการผสานจิต และระดบัลักษณะนิสยั มีรายการประเมินแยกตามองคป์ระกอบ
ย่อยทั้งหมด 10 ขอ้ แต่ละองคป์ระกอบมีเกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมบ่งชี ้ดังตัวอย่างแบบ
ประเมินตาราง 20 

ตาราง 20 ตวัอยา่งแบบประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 

ตอนท่ี 2 ความตัง้ใจ 

ความเช่ือ (Belief) หมายถึง การแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาลถึงการยอมรบั และเห็นดว้ยว่า
หลกัฐานเชิงประจกัษ์สามารถช่วยใหก้ารตดัสินใจและปฏิบตัิการพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งมีประสิทธิภาพและมีการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นสถานการณต์า่ง ๆ 

ระดบัจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

ระดบัการรบัรู ้ ระดบัความเขา้ใจ ระดบัการ
ตอบสนอง 

ระดบัการผสานจิต ระดบัลกัษณะ
นิสยั 

󠄀 บ อ ก ได้ ว่ า มี
การใช้หลักฐาน
เชิ งป ระจักษ์ ใน
ก า รป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาล 

󠄀 อ ธิบาย ได้ว่า
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ประจักษ์ ช่วยให้
การตัดสินใจและ
ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
󠄀 ระบุ ตัวอย่ าง
การใช้หลักฐาน
เชิ งป ระจั กษ์ ใน
การตัดสินใจและ
ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาล 

 ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาลโดยใช้
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ป ระจักษ์ ต าม ท่ี
อาจารยแ์นะน า 
 แสดงเหตุผล
ใน ก า ร เลื อ ก ใช้
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ประจักษ์ ในการ
ปฏิบตัินัน้ได ้

󠄀 ใชห้ลกัฐานเชิง
ป ระจั ก ษ์ ใน ทุ ก
ขั้ น ต อ น ข อ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร
พยาบาล 
󠄀 แ ส ด งค ว า ม
คิ ด เห็ น แ ล ะ ให้
เ ห ตุ ผ ล ถึ ง
ป ร ะ โ ย ช น ์
ความส าคัญ ของ
การใช้ห ลักฐาน
เชิงประจกัษ ์

󠄀 คน้หาหลกัฐาน
เชิงประจักษ์มาใช้
ช่วยแก้ปัญหาทุก
สถานการณ ์
󠄀 ให้ค  าแนะน า
ผู้อื่นถึงประโยชน ์
ความส าคัญ ของ
การใช้ห ลักฐาน
เชิงประจกัษ ์

 ผลรวมคะแนน        (          /9 ) x 100 = 
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ตอนท่ี 3 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน  

ความสงสัยใคร่รู  ้(Making inquiries) หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึงการช่าง
สงัเกตและตัง้ค  าถาม รวมทัง้คน้หาขอ้มูล ความรู ้หลักฐานเชิงประจักษ์ในแหล่งต่าง ๆ มาตอบ
ค าถามเก่ียวกบัปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้หรือของผูป่้วย 

ระดบัจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

ระดบัการรบัรู ้ ระดบัความเขา้ใจ ระดบัการ
ตอบสนอง 

ระดบัการผสาน
จิต 

ระดบัลกัษณะ
นิสยั 

󠄀 จับ ใจความ
จากการฟังความ
คดิเห็นของผูอ่ื้น 

󠄀 รูว้า่ตอ้งคน้หา
ห ลั ก ฐ า น เชิ ง
ประจักษ์ม าใช้
ต อบ ค า ถ าม ท่ี
สงสยั 

󠄀 ตัง้ค  าถามเม่ือ
อาจารย์กระตุ้น
ใหถ้ามปัญหา 

󠄀 หาค าตอบใน
ก า รแ ก้ ปั ญ ห า
โด ย ใช้ ข้ อ มู ล /
ค ว า ม รู้ /
ประสบการณเ์ดิม
ท่ีตนเองเคยรูม้า 

󠄀 ตั้งข้อสัง เกต
ในสถานการณ์
ห รื อ อ า ก า ร
เปล่ียนแปลงของ
ผูป่้วย 

󠄀 ตั้งค  าถามถึง
ก า ร
รกัษาพยาบาลท่ี
เปล่ียนแปลงของ
ผูป่้วย 

󠄀 ตั้ งค  าถาม ท่ี
เ ป็ น ปั ญ ห า
ส า คั ญ ใ น
สถานการณ์หรือ
ของผูป่้วยได ้

󠄀 ค้ น ห า
ห ลั ก ฐ า น เชิ ง
ประจักษ์มาตอบ
ค า ถ า ม ใ น
สถานการณ์หรือ
ของผูป่้วย 

󠄀 แล ก เป ล่ี ยน
ขอ้มูลในประเด็น
ท่ีสงสัยกับผู้ อ่ืน
เพ่ือประโยชน์ใน
การป ฏิบัติ ก าร
พยาบาลได ้

󠄀 ตัง้ขอ้สงสยัถึง
ความเส่ียงท่ีอาจ
เ กิ ด ขึ ้ น ใ น
สถานการณ์และ
ของผูป่้วย 

󠄀 ห า ค า ต อ บ
ของข้อสงสัยใน
สถานการณ์โดย
ใช้หลักฐาน เชิ ง
ประจกัษท์กุครัง้ 

 ผลรวมคะแนน        (         /11) x 100 = 
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ตอนท่ี 4 ความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

การตั้งค  าถาม ระบุปัญหา  (Questioning) หมายถึง การแสดงออกของนักศึกษาพยาบาลถึง
ความสามารถในการระบปัุญหาท่ีส าคญัในสถานการณห์รือของผูป่้วยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ตรงประเด็น 
โดยพิจารณาจากหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์นา่เช่ือถือเป็นปัจจบุนั 

ระดบัจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

ระดบัการ
รบัรู ้

ระดบัความเขา้ใจ ระดบัการ
ตอบสนอง 

ระดบัการ
ผสานจิต 

ระดบั
ลกัษณะนิสยั 

󠄀 อธิบายได้
ว่ า ก า รระบุ
ปั ญ ห า ท่ี
ส าคัญจะได้
ข้ อ มู ล ม า
อยา่งไร 

󠄀 ระบุอาการ 
แ ล ะ อ า ก า ร
แ ส ด ง ท่ี เ ป็ น
ข้อมู ล ส าคัญ
ข อ ง ปั ญ ห า
ผูป่้วยได ้

󠄀 ระบุข้อมูล
ทั่ ว ไ ป ใ น
ส ถ าน ก า รณ์
และของผู้ป่วย
ได ้

󠄀 ระบุปัญหา
ในสถานการณ์
หรือข้อวินิจฉัย
การพยาบาล
ไ ด้ โ ด ย มี
อาจารย์ช่ วย
แนะน า 

󠄀 อ ธิ บ า ย
แหล่งท่ีมาของ
ข้ อ มู ล ท่ี ใ ช้
สนับสนุนการ
ระบุปัญหาได้
อยา่งถกูตอ้ง 

󠄀 ระบุปัญหา
หรือขอ้วินิจฉัย
การพยาบาล
โ ด ย ใ ช้
หลักฐาน เชิ ง
ป ร ะ จั ก ษ์ ท่ี
น่ า เ ช่ื อ ถื อ
สนบัสนนุ 

 แลกเปล่ียน
ความคิด เห็น
และเหตุผลใน
การระบปัุญหา
กบัผูอ่ื้นได ้

 ระบุปัญหาท่ีส าคัญ ใน
สถานการณ์หรือของผู้ป่วย
ไดอ้ย่างถกูตอ้งจากหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ท่ีน่าเช่ือถือเป็น
ปัจจบุนั 

󠄀 เรียงล าดับความส าคัญ
ของปัญหาโดยพิจารณาจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษท์กุครัง้ 

 ผลรวมคะแนน        (          /9 ) x 100 = 

 
เกณฑก์ารแปลผล 

แบบประเมินนีใ้ชเ้กณฑก์ารแปลผลดว้ยวิธีการหาคา่คะแนนเป็นรอ้ยละ โดย
คิดค่าร้อยละแต่ละองค์ประกอบและน ามาคิดเป็นค่าคะแนนขององค์ประกอบจิตประจักษ์
หลกัฐาน เปรียบเทียบกบัเกณฑด์งันี ้
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        ค่าคะแนน    การแปลผลคะแนน 

  80-100 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัสงูมาก 

หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานขัน้ลกัษณะนิสยั 

  60-79.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัสงู  

หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานขัน้การผสานจิต 

  40-59.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัปานกลาง  

หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานขัน้การตอบสนอง 

  20-39.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัพอใช ้ 

หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานขัน้ความเขา้ใจ 

  0 -19.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัต ่า 

หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานขัน้การรบัรู ้

 

2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐาน
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

2.2.1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแบบประเมิน 
ผูว้ิจยัน าแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล

ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการพยาบาลหรือการศกึษาพยาบาล และการวดัผลทางการศกึษาจ านวน 7 
คน ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้องของแบบประเมินกับนิยามเชิงปฏิบัติการของ
องคป์ระกอบจิตประจกัษ์หลกัฐาน พิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item-
Objective Congruence) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแบบประเมิน ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตาราง 21 
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ตาราง 21 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแบบประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐาน 

องคป์ระกอบที ่1 ความตั้งใจ 1.1 ความเชื่อ 
ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

เกณฑก์ารให้คะแนน ค่า 
IOC 

ผลการพจิารณา 

ระดบัการรบัรู ้ 󠄀 บอกไดว้่ามีการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบตัิการพยาบาล 

0.86 
 

สอดคลอ้ง 
-เพิ่ ม ค า ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาลโดยทั่วไป 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
เขา้ใจ 

󠄀 อธิบายไดว้่าหลกัฐานเชิงประจักษ์ช่วยให้การ
ตัดสิน ใจและปฏิบัติ ก ารพยาบาลได้อย่ างมี
ประสทิธิภาพ 
󠄀 ระบตุวัอย่างการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการ
ตดัสนิใจและปฏิบตัิการพยาบาล 

1.00 
 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 
 
สอดคลอ้ง 

ร ะ ดั บ ก า ร
ตอบสนอง 

 ปฏิบตัิการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ตามที่อาจารยแ์นะน า 
 
 แสดงเหตุผลในการเลือก ใช้หลักฐาน เชิ ง
ประจกัษ์ในการปฏิบตัินัน้ได ้ 

0.86 
 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
-เ พิ่ ม ค า ว า ง แ ผ น
ปฏิบตัิการพยาบาล 
สอดคลอ้ง 

ระดับการผสาน
จิต 

󠄀 ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพยาบาล 
󠄀 แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลถึงประโยชน ์
ความส าคญั ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

1.00 
 

0.71 
 

สอดคลอ้ง 
-ตดัค าทกุขัน้ตอนออก 
สอดคลอ้ง 
-เ พิ่ ม ค า ต่ อ จ า ก
ความส าคัญ รวมทัง้การ
ตั ด สิ น ใ จ  เ ลื อ ก ใ ช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

ระดับ ลักษณ ะ
นิสยั 

󠄀 คน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชช้่วยแกปั้ญหา
ทกุสถานการณ ์
󠄀 ใหค้  าแนะน าผูอ้ื่นถึงประโยชน ์ความส าคญั ของ
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

1.00 
 

0.71 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
-เ พิ่ ม ค า ต่ อ จ า ก
ความส าคัญ รวมทัง้การ
ตั ด สิ น ใ จ  เ ลื อ ก ใ ช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
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ตาราง 21 (ตอ่)  

องคป์ระกอบที ่1 ความตั้งใจ 1.2 การเหน็คุณค่าในตนเอง 
ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

เกณฑก์ารให้คะแนน ค่า 
IOC 

ผลการพจิารณา 

ระดบัการรบัรู ้ 󠄀 บอกไดว้า่มีการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปใชใ้น
การตดัสนิใจทางการพยาบาล 

0.71 
 

สอดคลอ้ง 
-เพิ่ ม ค าว่ า  บ อกได้ว่ า 
“ตนเอง”มีการน าไปใช ้

ร ะ ดั บ ค ว า ม
เขา้ใจ 

󠄀 สามารถอธิบายขัน้ตอนของการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ได ้

0.86 
 

สอดคลอ้ง 
-ปรบัค า “ขัน้ตอน”เป็น 
 “วิธีการใช”้ 

ร ะ ดั บ ก า ร
ตอบสนอง 

󠄀 สามารถใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
การแก้ปัญหาทางการพยาบาลได ้แต่อาจารยย์ัง
ตอ้งแนะน า 

0.57 
 

สอดคลอ้ง 
-ตัดค า “กระบวนการ” 
เป็นสามารถใชห้ลกัฐาน 

ระดับการผสาน
จิต 

󠄀 สามารถใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
การแกปั้ญหาทางการพยาบาลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
󠄀 แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลถึงการใช้
หลกัฐานเชิงประจักษ์ที่สรา้งคุณค่าต่อตนเองและ
วิชาชีพพยาบาล 

0.86 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

ระดับ ลักษณ ะ
นิสยั 

󠄀 สามารถใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์ได้
อยา่งมั่นใจ 
󠄀 สามารถใหค้  าแนะน าผูอ้ื่นถึงการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจักษ์ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาทางการ
พยาบาล 

1.00 
 

1.00 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

องคป์ระกอบที ่1 ความตั้งใจ 1.3 ความต้องการ  
ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

เกณฑก์ารให้คะแนน ค่า 
IOC 

ผลการพจิารณา 

ระดบัการรบัรู ้ 󠄀 มีการศกึษาการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปใชใ้น
การแกปั้ญหาทางการพยาบาล 

0.57 
 

สอดคลอ้ง 
-ปรบัค า “มีการศึกษา”ไม่
ชดัเจนกบัระดบัการรบัรู ้
-ปรบัความหมายใหบ้อก
ถึ ง มี ก า ร เ รี ย น เ รื่ อ ง
หลกัฐานมาแลว้ 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
เขา้ใจ 

󠄀 ระบุแนวทางสืบคน้หลกัฐานเชิงประจักษ์มาใช้
วางแผนทางการพยาบาล 
󠄀 คน้หาหลกัฐานเชิงประจักษ์ในหวัขอ้ที่อาจารย์
มอบหมาย 

0.86 
 

0.71 
 

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
-ปรับค า  “ค้นหา” เป็ น 
“อธิบาย” 

ร ะ ดั บ ก า ร
ตอบสนอง 

󠄀 ก าหนดแนวทางสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์มา
ใชว้างแผนทางการพยาบาล 
󠄀 สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้วางแผน
ทางการพยาบาล 

1.00 
 

1.00 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
 

องคป์ระกอบที่ 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน 2.1 ความสงสัยใคร่รู้ 
ระดบัการรบัรู ้ 󠄀 จบัใจความจากการฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

 
 
󠄀 รูว้่าตอ้งคน้หาหลกัฐานเชิงประจักษ์มาใช้ตอบ
ค าถามที่สงสยั 

0.71 
 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
-ปรับค า “จับใจความ”
เป็น  
“สรุปความ/สรุปประเด็น” 
สอดคลอ้ง 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
เขา้ใจ 

󠄀 ตัง้ค าถามเมื่ออาจารยก์ระตุน้ใหถ้ามปัญหา 
󠄀 หาค าตอบในการแกปั้ญหาโดยใชข้อ้มลู/ความรู/้
ประสบการณเ์ดิมที่ตนเองเคยรูม้า 

1.00 
1.00 

 

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
-ปรับค า “หาค าตอบใน
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ”  เ ป็ น 
“พิจารณาปัญหาจาก” 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

องคป์ระกอบที ่2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน 2.1 ความสงสัยใคร่รู้ (ต่อ) 
ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

เกณฑก์ารให้คะแนน ค่า 
IOC 

ผลการพจิารณา 

ร ะ ดั บ ก า ร
ตอบสนอง 

󠄀 ตั้ ง ข้อ สัง เก ต ในสถานการณ์ ห รือ อาก าร
เปลีย่นแปลงของผูป่้วย 
󠄀 ตัง้ค  าถามถึงการรกัษาพยาบาลที่เปลี่ยนแปลง
ของผูป่้วย 

1.00 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

ระดับการผสาน
จิต 

󠄀 ตั้งค าถามที่เป็นปัญหาส าคัญในสถานการณ์
หรอืของผูป่้วยได ้
󠄀 คน้หาหลกัฐานเชิงประจักษ์มาตอบค าถามใน
สถานการณห์รอืของผูป่้วย 
󠄀 แลกเปลี่ยนขอ้มลูในประเด็นที่สงสยักบัผูอ้ื่นเพื่อ
ประโยชนใ์นการปฏิบตัิการพยาบาลได ้
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบที ่2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน 2.2 ความกล้าคิดกล้าท า 
ระดบัการรบัรู ้ 󠄀 รบัฟังและคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูอ้ื่น 0.43 

 
-ไมส่อดคลอ้ง 
-แก้ไข เป็น  “รับ ฟังและ
ยอมรบัในความคิดเห็นที่
แตกตา่ง” 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
เขา้ใจ 

 แสดงความคิดเห็นจากความรู/้ประสบการณเ์ดิม
มาใช้ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาล 

0.71 
 

สอดคลอ้ง 
-ปรับค า  “แสดงความ
คิดเห็น”เป็น “อธิบาย” 

ร ะ ดั บ ก า ร
ตอบสนอง 

󠄀 แก้ไขปัญหาทางการพยาบาลโดยใช้หลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ตามที่อาจารยเ์สนอแนะ 
 แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุลโดยมีหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ที่นา่เช่ือถือ 

1.00 
 

0.71 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
-ปรับค า  “แสดงความ
คิดเห็น”เป็น “อธิบาย” 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

องคป์ระกอบที่ 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน 2.3 การคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผล 
(ต่อ) 
ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

เกณฑก์ารให้คะแนน ค่า 
IOC 

ผลการพจิารณา 

ระดับการผสาน
จิต 

󠄀 แก้ไขปัญหาทางการพยาบาลโดยใช้หลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ที่สบืคน้ประกอบการตดัสนิใจ 
󠄀 กล้าแสดงความคิด เห็น ในข้อสงสัย โดยมี
หลกัฐานเชิงประจกัษ์สนบัสนนุ 

0.43 
 
 
 

1.00 
 

ไมส่อดคลอ้ง 
แก้ไขเป็น “กลา้ตัดสินใจ
แก้ ไข ปัญ ห าท า งก า ร
พยาบาล” 
สอดคลอ้ง 
-ปรบัค า“ในขอ้สงสยั”เป็น 
“ถึ ง เหตุผลของการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์” 

ระดับ ลักษณ ะ
นิสยั 

󠄀 ตดัสนิใจเลอืกวิธีการแกปั้ญหาการพยาบาลโดย
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์อา้งอิงทกุครัง้ 
󠄀 กลา้แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ในขอ้สงสยัโดยมี
หลกัฐานเชิงประจกัษ์สนบัสนนุ 
 

0.71 
 

1.00 

สอดคลอ้ง 
-เพิ่มค า “กลา้ตดัสนิใจ” 
สอดคลอ้ง 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
เขา้ใจ 

 อธิบายความสัมพันธ์ของขอ้มูลที่มีอยู่กับการ
แกปั้ญหาทางการพยาบาล 

1.00 
 

ส อ ด ค ล้ อ ง  -ป รับ ค า 
“สมัพนัธ”์เป็น“เช่ือมโยง” 

ร ะ ดั บ ก า ร
ตอบสนอง 

 พิจารณาความส าคญัของหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ที่สอดคลอ้งกบัปัญหา 
󠄀 สามารถแปลความหมายของขอ้มลูไปสูข่อ้สรุปท่ี
สมเหตสุมผล 

1.00 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

องคป์ระกอบที่ 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน 2.3 การคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผล 
(ต่อ) 
ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

เกณฑก์ารให้คะแนน ค่า 
IOC 

ผลการพจิารณา 

ระดับการผสาน
จิต 

󠄀 สามารถจ าแนกการอา้งเหตผุลของหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์วา่นา่เช่ือถือหรอืไม่ 
 
 
󠄀 รบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นและน ามาวิเคราะห์
เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจแกปั้ญหาทางการพยาบาล 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้เหตุผลโดยมี
ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์นา่เช่ือถืออา้งอิง 

1.00 
 
 
 

1.00 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
ปรบัค า “จ าแนกการอา้ง
เหตุผล ”เป็ น  “อ ธิบ าย
ความนา่เช่ือถือ” 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
 

ระดับ ลักษณ ะ
นิสยั 

󠄀 ตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของแนวทางแกปั้ญหา
และค านงึถึงคณุธรรมจรยิธรรม 
 
 
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม ่ าเสมอ เพื่อดู
ความส าคญัของขอ้มลูอยา่งมีเหตผุล 

0.86 
 
 
 
 

1.00 

สอดคลอ้ง 
-ตัดค าออก “ตั้งอยู่บน
พื ้น ฐ าน ขอ งแน วท า ง
แก้ปัญหา เพื่ อให้เหลือ
ประเด็นเดียว 
สอดคลอ้ง 

องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์3.1 การระบุปัญหา 

ระดบัการรบัรู ้ 󠄀 อธิบายไดว้่าการระบปัุญหาที่ส  าคญัจะไดข้อ้มลู
มาอยา่งไร 

0.71 
 

สอดคลอ้ง 
ปรับค า “จะได้ข้อมูลมา
อย่ า ง ไร ”  เป็ น  “จ ะ ใช้
ขอ้มลูใดมาสนบัสนนุ” 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
เขา้ใจ 

󠄀 ระบุอาการ และอาการแสดงที่เป็นขอ้มลูส าคญั
ของปัญหาผูป่้วยได ้
󠄀 ระบขุอ้มลูทั่วไปในสถานการณแ์ละของผูป่้วยได ้

0.71 
 

0.71 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
ปรับค าเป็น “ข้อมูลที่มี
ความเช่ือมโยง” 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์3.1 การระบุปัญหา (ต่อ) 
ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

เกณฑก์ารให้คะแนน ค่า 
IOC 

ผลการพจิารณา 

ระดบัการ
ตอบสนอง 

󠄀 ระบุปัญหาหรือขอ้วินิจฉัยการพยาบาลไดโ้ดยมี
อาจารยช์่วยแนะน า 
󠄀 อธิบายแหล่งที่มาของขอ้มูลที่ใช้สนับสนุนการ
ระบปัุญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

1.00 
 

1.00 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

ระดบัการผสาน
จิต 

󠄀 ระบุปัญหาหรือขอ้วินิจฉัยการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่นา่เช่ือถือสนบัสนนุ 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเหตุผลในการระบุ
ปัญหากบัผูอ้ื่นได ้

1.00 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

ระดบัลกัษณะ
นิสยั 

 ระบุปัญหาที่ส  าคัญในสถานการณ์หรือของ
ผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้งจากหลกัฐานเชิงประจักษ์ที่
นา่เช่ือถือเป็นปัจจบุนั 
󠄀 เรยีงล าดบัความส าคญัของปัญหาโดยพิจารณา
จากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทกุครัง้ 

1.00 
 
 

1.00 

สอดคลอ้ง 
 
 
สอดคลอ้ง 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  3.2 การค้นหาหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

ระดบัการรบัรู ้ 󠄀 อธิบายไดว้า่จะคน้หาขอ้มลูจากผูป่้วยไดอ้ยา่งไร 0.86 สอดคลอ้ง 
ปรับเป็น “อธิบายได้ว่า
จะตอ้งใชข้อ้มลูใดบา้งมา
สนบัสนนุการพยาบาล” 

ระดบัความ
เขา้ใจ 

󠄀  ซกัประวตัิผูป่้วยและญาติตามแบบฟอรม์ 
󠄀 ตรวจรา่งกายผูป่้วยตามขัน้ตอน 
󠄀 รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารตา่ง ๆ ในสถานการณ์
หรอืของผูป่้วย 
󠄀 อธิบายวิธีการคน้หาขอ้มูลจากผูป่้วยว่ามาจาก
แหลง่ใดได ้

0.71 
1.00 
1.00 

 
1.00 

 

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
ปรับข้อความในระดับนี ้
เ ป็ น  “ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
สขุภาพตามแบบฟอรม์ได้
ครอบคลมุ” 

ระดบัการ
ตอบสนอง 

󠄀 ใชต้รรกบเูลยีนช่วยในการสบืคน้ได ้
 
󠄀 ซักถามข้อมูลและตรวจร่างกายเพิ่มเติมได้
ถกูตอ้งและตรงประเด็น 
 

0.71 
 

0.86 
 
 

สอดคลอ้ง ยกตวัอยา่งค า
ที่เป็นตรรกบเูลยีน 
สอดคลอ้ง 
เพิ่มค า “ขอ้มลูสขุภาพ” 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  3.2 การค้นหาหลักฐานเชิง
ประจักษ ์(ต่อ) 
ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

เกณฑก์ารให้คะแนน ค่า 
IOC 

ผลการพจิารณา 

 󠄀 ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสารหรือ
ต าราเรยีน 
󠄀 คิดค าส าคญัในการสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์
ได ้

1.00 
 

1.00 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

ระดบัการผสาน
จิต 

󠄀 สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์จากเว็บไซต์และ
ฐานขอ้มลูทางวิชาการท่ีนา่เช่ือถือ 
󠄀 แสดงความคิดเห็นและบอกเหตผุลในการสืบคน้
แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ได ้

1.00 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

ระดบัลกัษณะ
นิสยั 

 ก าหนดค าส าคัญในการคน้หาไดท้ันทีเมื่อเห็น
ขอ้มลูของปัญหา 
 
 
󠄀 สืบคน้หลกัฐานเชิงประจักษ์จากแหล่งขอ้มูลที่
นา่เช่ือถือทกุครัง้ 

0.86 
 
 
 

1.00 

สอดคลอ้ง 
-ป รับ ค า  “ก า ห น ดค า
ส าคญั”เป็น “คน้หาขอ้มลู 
/หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง” 
สอดคลอ้ง 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3.3 การประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

ระดบัการรบัรู ้ 󠄀 อธิบายได้ว่าต้องประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ก่อนน าไปใช ้

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
เปลี่ยนค า “อธิบาย”เป็น 
“บอก” 

ระดบัความ
เขา้ใจ 

 บอกประเภทของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ตา่งๆ ได ้
󠄀 จ าแนกขัน้ตอนของงานวิจยัไดเ้ช่น วตัถปุระสงค ์
กลุ่มตัวอย่าง วิธีด  าเนินการวิจัย การตรวจสอบ
คณุภาพเครือ่งมือวิจยั 

1.00 
0.86 

 

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

ระดบัการ
ตอบสนอง 

󠄀 บอกระดับความน่าเช่ือถือของหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ประเภทตา่งๆ ได ้
󠄀 ประเมินความถูกตอ้งของหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ทั่วไปได ้

1.00 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

ระดบัการผสาน
จิต 

󠄀 ประเมินความน่าเช่ือ ถือของหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ประเภทงานวิจยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
󠄀 แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลถึงวิ ธีการ
ประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ์ได ้
󠄀 วิเคราะหข์อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจักษ์จาก
หลายแหล่งอา้งอิงว่ามีเนือ้หาสอดคลอ้งกันเช่ือถือ
ได ้

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

เกณฑก์ารให้คะแนน ค่า 
IOC 

ผลการพจิารณา 

ระดับ ลักษณ ะ
นิสยั 

󠄀  มีการประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลและ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ก่อนน าไปใชท้กุครัง้ 

1.00 สอดคลอ้ง 

องค์ประกอบที่  3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  3.4 การประยุกต์ใช้และ
ประเมินผลการใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
ระดบัการรบัรู ้ 󠄀 อธิบายไดว้่าจะน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่สืบคน้

ไปใชใ้นการพยาบาลไดอ้ยา่งไร 
 
 รู ้วิ ธีการประเมินผลหลังจากใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ในการปฏิบตัิการพยาบาล 

0.71 
 
 

0.71 
 

สอดคลอ้ง 
-ปรับค า  “อธิบาย”เป็น 
“บอก” 
สอดคลอ้ง 

ระดบัความ
เขา้ใจ 

󠄀 สามารถเปรียบเทียบวิธีการ/ทางเลือกที่ไดจ้าก
หลักฐานเชิงประจักษ์มาตัดสินใจใช้ปฏิบัติการ
พยาบาล 
 สามารถเปรียบเทียบวิธีการประเมินผลหลงัการ
ใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์มาตัดสินใจใช้ปฏิบัติการ
พยาบาล 

1.00 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

ระดบัการ
ตอบสนอง 

󠄀 ปฏิบตัิการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
 
 
󠄀 มีการประเมินอาการผู้ป่วยขณะปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

0.86 
 
 

0.86 
 

สอดคลอ้ง 
-เพิ่ มค า  “หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ที่คดัเลอืกแลว้” 
สอดคลอ้ง 
ปรับ ค า  “อ าการ”เป็ น 
“การเปลีย่นแปลง” 
งล 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

เกณฑก์ารให้คะแนน ค่า 
IOC 

ผลการพจิารณา 

ระดบัการผสาน
จิต 

 ทบทวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ในระหว่าง
การปฏิบตัิการพยาบาล 
 
󠄀 ประเมินผลลัพธ์ และรวบรวมข้อมูลหลังจาก
ปฏิบตัิการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

0.86 
 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
เพิ่มค า “โดยแลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้บัผูอ้ื่น” 
สอดคลอ้ง 

ระดบัลกัษณะ
นิสยั 

 มีการประเมินความสอดคลอ้งของหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์กบัปัญหาของผูป่้วยก่อนน าไปใชท้กุครัง้ 
󠄀 ประเมินผลหลงัจากการปฏิบตัิการพยาบาลโดย
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่ถกูตอ้งทกุครัง้ 
󠄀 แสดงความคิดเห็นการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์
ในการปฏิบตัิการพยาบาลรว่มกบัทีมการพยาบาล 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

 

จากตาราง 21 ผลการพิจารณาความตรงเชิงเนือ้หาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
พบว่า มีคา่ดชันี IOC ผา่นเกณฑก์ารประเมินอยู่ท่ี 0.56-1.00 ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการ
ปรบัปรุงเกณฑก์ารใหค้ะแนนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามมีขอ้ท่ีไม่ผ่านเกณฑอ์ยู่ 2 ขอ้ มีค่า IOC 0.43 
ซึ่งอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน ดา้นความกลา้คิดกลา้ท าไดแ้ก่ขอ้
รบัฟังและคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูอ่ื้น และขอ้แกไ้ขปัญหาทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ท่ีสืบคน้ประกอบการตดัสินใจ ผูว้ิจยัไดป้รกึษาอาจารยท่ี์ปรกึษาและแกไ้ขเกณฑก์าร
ให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ของแต่ละองค์ประกอบ รวมทั้งค  าแนะน าท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ เพ่ือใหแ้บบประเมินมีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ โดยไดป้รบัเปล่ียนเป็น รบัฟังและ
ยอมรบัในความคดิเห็นท่ีแตกตา่ง และกลา้ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล 
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สรุปแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับนักศึกษา
พยาบาลหลังการแก้ไขระดับจิตประจักษห์ลักฐาน 5 ระดับมีดังนี ้

ระดับการรับรู้ หมายถึง การท่ีนกัศกึษาพยาบาลรบัรูว้า่มีการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการปฏิบตักิารพยาบาล แตย่งัไมมี่การน าไปใชใ้นทางปฏิบตัดิว้ยตนเอง 

ระดับความเข้าใจ หมายถึง การท่ีนกัศึกษาพยาบาลเขา้ใจถึงความส าคญั
ของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถอธิบายข้อมูลทั่ วไปและ
ขัน้ตอนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้  

ระดับการตอบสนอง หมายถึง การท่ีนกัศึกษาพยาบาลมีการน าหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ไปใชใ้นทางปฏิบตัิการพยาบาลตามท่ีอาจารยแ์นะน าและสามารถใหเ้หตุผลในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลนัน้ได ้

ระดับการผสานจิต หมายถึง การท่ีนกัศกึษาพยาบาลมีการน าหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ไปใชใ้นการปฏิบตัิการพยาบาลไดด้ว้ยตนเอง สามารถใหเ้หตผุล และแลกเปล่ียนขอ้มูล
กบัผูอ่ื้นเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตัิการพยาบาลได ้

ระดับลักษณะนิสัย  หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษใ์นการแกปั้ญหาทางการพยาบาลและน าไปปฏิบตักิารพยาบาลอย่างมีเหตผุลดว้ยตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ  

ตาราง 22 เกณฑก์ารใหค้ะแนนพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาลหลงัการ
แกไ้ข 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

องคป์ระกอบที ่1 ความตั้งใจ 1.1 ความเชื่อ 

ระดบัการรบัรู ้
-บอกไดว้่ามีการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการ
ปฏิบตักิารพยาบาล 

ระดบัการรบัรู ้
-บอกไดว้่ามีการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลโดยทั่วไป 

ระดบัความเขา้ใจ 

-อธิบายไดว้่าหลักฐานเชิงประจกัษ์ช่วยใหก้าร
ตดัสินใจ 

ระดบัความเขา้ใจ 

-อธิบายไดว้่าหลักฐานเชิงประจักษ์ช่วยใหก้าร
ตดัสินใจ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

องคป์ระกอบที ่1 ความตั้งใจ 1.1 ความเชื่อ (ต่อ) 
และปฏิบตักิารพยาบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

-ระบตุวัอยา่งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการ
ตดัสินใจและปฏิบตักิารพยาบาล 

ระดบัการตอบสนอง 

-ปฏิบัติ การพยาบาลโดยใช้หลักฐาน เชิ ง
ประจกัษต์ามท่ีอาจารยแ์นะน า 

-แสดงเหตุผลในการเลือกใช้หลักฐานเชิ ง
ประจกัษใ์นการปฏิบตันิัน้ได ้

และปฏิบตักิารพยาบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

-ระบตุวัอยา่งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการ
ตดัสินใจและปฏิบตักิารพยาบาล 

ระดบัการตอบสนอง 

-วางแผนปฏิบตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษต์ามท่ีอาจารยแ์นะน า 

-แสดงเหตุผลในการเลือกใช้หลักฐานเชิ ง
ประจกัษใ์นการปฏิบตันิัน้ได ้

ระดบัการผสานจิต 

-ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพยาบาล 

-แสดงความคิดเห็นและใหเ้หตุผลถึงประโยชน ์
ความส าคญั ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

ระดบัการผสานจิต 

-มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการพยาบาล 

-แสดงความคิดเห็นและใหเ้หตุผลถึงประโยชน ์
ความส าคัญ รวมทั้งการตัดสินใจ เลือกใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-คน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชช้่วยแกปั้ญหา
ทกุสถานการณ ์

-ให้ค  าแนะน าผู้อ่ืนถึงประโยชน์ ความส าคัญ 
ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-คน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชช้ว่ยแกปั้ญหา
ทกุสถานการณ ์

-ให้ค  าแนะน าผู้อ่ืนถึงประโยชน์ ความส าคัญ
รวมทั้งการตัดสินใจ เลือกใช้หลักฐานเชิ ง
ประจกัษ ์
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

องคป์ระกอบที ่1 ความตั้งใจ 1.2 การเหน็คุณค่าในตนเอง 
ระดบัการรบัรู ้
-บอกไดว้่ามีการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้
ในการตดัสินใจทางการพยาบาล 

ระดบัการรบัรู ้
-บอกไดว้่าตนเองมีการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ไปใชใ้นการตดัสินใจทางการพยาบาล 

ระดบัความเขา้ใจ 

-สามารถอธิบายขัน้ตอนของการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษไ์ด ้

ระดบัความเขา้ใจ 

-สามารถอธิบายวิธีการสืบค้นและประเมิน
หลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้

ระดบัการตอบสนอง 

-สามารถใชก้ระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการแก้ปัญ หาทางการพยาบาลได้ แต่
อาจารยย์งัตอ้งแนะน า 

ระดบัการตอบสนอง 

-สามารถใชก้ระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการแก้ปัญ หาทางการพยาบาลได้ แต่
อาจารยย์งัตอ้งแนะน า 

ระดบัการผสานจิต 

-สามารถใชก้ระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการ 

ระดบัการผสานจิต 

-สามารถใชก้ระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

องคป์ระกอบที ่1 ความตั้งใจ 1.2 การเหน็คุณค่าในตนเอง (ต่อ) 
แกปั้ญหาทางการพยาบาลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

-แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลถึงการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสรา้งคุณค่าต่อตนเอง
และวิชาชีพพยาบาล 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-สามารถใชก้ระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์
ไดอ้ยา่งมั่นใจ 

-สามารถให้ค  าแนะน าผูอ่ื้นถึงการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ทางการพยาบาล 

แกปั้ญหาทางการพยาบาลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

-แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลถึงการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสรา้งคุณค่าต่อตนเอง
และวิชาชีพพยาบาล 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-สามารถใชก้ระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์
ไดอ้ยา่งมั่นใจ 

-สามารถให้ค  าแนะน าผู้อ่ืนถึงการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ทางการพยาบาล 

องคป์ระกอบที ่1 ความตั้งใจ 1.3 ความต้องการ 

ระดบัการรบัรู ้
-มีการศึกษาการน าหลักฐานเชิงประจกัษ์ไปใช้
ในการแกปั้ญหาทางการพยาบาล 

ระดบัการรบัรู ้
-บอกไดว้่ามีการศึกษาเรื่องการใชห้ลักฐานเชิง
ประจกัษใ์นการปฏิบตักิารพยาบาล 

ระดบัความเขา้ใจ 

-ระบุแนวทางสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษม์าใช้
วางแผนทางการพยาบาล 

-คน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในหวัขอ้ท่ีอาจารย์
มอบหมาย 

ระดบัความเขา้ใจ 

-ระบุแนวทางสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใช้
วางแผนทางการพยาบาล 
-อธิบายเก่ียวกับหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในหวัขอ้
ท่ีอาจารยม์อบหมาย 

ระดบัการตอบสนอง 

-ก าหนดแนวทางสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษม์า
ใชว้างแผนทางการพยาบาล 

-สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้วางแผน
ทางการพยาบาล 

ระดบัการตอบสนอง 

-ก าหนดแนวทางสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษม์า
ใชว้างแผนทางการพยาบาล 

-สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้วางแผน
ทางการพยาบาล 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

ระดบัการผสานจิต 

-วางแผนการคน้หาหลักฐานเชิงประจักษ์จาก
ฐานขอ้มลูทางวิชาการ 
-แสวงหาหลักฐานเชิ งประจักษ์งานวิจัย ท่ี
นา่เช่ือถือ 

-กระตือรือร้น ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
อาจารยเ์สนอแนะ 

ระดบัการผสานจิต 

-วางแผนการคน้หาหลักฐานเชิงประจักษ์จาก
ฐานขอ้มลูทางวิชาการ 
-แสวงหาหลักฐานเชิ งประจักษ์งานวิจัย ท่ี
นา่เช่ือถือ 

-แสดงความคิดเห็นในการคน้หาหลักฐานเชิง
ประจกัษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-แสดงถึงความตั้งใจในการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ในการปฏิบัติ  และแก้ปัญหาทุก
สถานการณ ์

-ตดิตามและสืบคน้ขอ้มลูทั่วไปหรือทางวิชาการ
ประจ า 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-แสดงถึงความตั้งใจในการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ในการปฏิบัติ  และแก้ปัญหาทุก
สถานการณ ์

-ตดิตามและสืบคน้ขอ้มลูทั่วไปหรือทางวิชาการ
ประจ า 

องคป์ระกอบที ่2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน 2.1 ความสงสัยใคร่รู้ 

ระดบัการรบัรู ้
-จบัใจความจากการฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น 

-รูว้่าตอ้งคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชต้อบ
ค าถามท่ีสงสยั 

ระดบัการรบัรู ้
-สรุปประเดน็จากการฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น 

-รูว้่าตอ้งคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชต้อบ
ค าถามท่ีสงสยั 

ระดบัความเขา้ใจ 

-ตัง้ค  าถามเม่ืออาจารยก์ระตุน้ใหถ้ามปัญหา 

-หาค าตอบในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล /
ความรู/้ประสบการณเ์ดมิท่ีตนเองเคยรูม้า 

ระดบัความเขา้ใจ 

-ตัง้ค  าถามเม่ืออาจารยก์ระตุน้ใหถ้ามปัญหา 

-พิ จ า รณ า ปั ญ ห า จ า ก ข้ อ มู ล /ค ว า ม รู้ /
ประสบการณเ์ดมิท่ีตนเองเคยรูม้า 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

ระดบัการตอบสนอง 
-ตั้ ง ข้ อ สั ง เก ต ใน ส ถ าน ก า รณ์ ห รื อ อ าก า ร
เปลี่ยนแปลงของผูป่้วย 
-ตั้งค าถามถึงการรักษาพยาบาลท่ีเปลี่ยนแปลง
ของผูป่้วย 

ระดบัการตอบสนอง 
-ตั้ ง ข้ อ สั ง เก ต ใน ส ถ าน ก า รณ์ ห รื อ อ าก า ร
เปลี่ยนแปลงของผูป่้วย 
-ตั้งค าถามถึงการรักษาพยาบาลท่ีเปลี่ยนแปลง
ของผูป่้วย 

ระดบัการผสานจิต 
-ตัง้ค  าถามท่ีเป็นปัญหาส าคญัในสถานการณ์หรือ
ของผูป่้วยได ้
-ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์มาตอบค าถามใน
สถานการณห์รือของผูป่้วย 
-แลกเปลี่ยนขอ้มูลในประเด็นท่ีสงสัยกับผูอ้ื่นเพ่ือ
ประโยชนใ์นการปฏิบตัิการพยาบาลได ้

ระดบัการผสานจิต 
-ตัง้ค  าถามท่ีเป็นปัญหาส าคญัในสถานการณห์รือ
ของผูป่้วยได ้
-ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์มาตอบค าถามใน
สถานการณห์รือของผูป่้วย 
-แลกเปลี่ยนขอ้มูลในประเด็นท่ีสงสยักับผูอ้ื่นเพ่ือ
ประโยชนใ์นการปฏิบตัิการพยาบาลได ้

ระดบัลกัษณะนิสยั 
-ตั้ งข้อส งสัยถึ งค วาม เสี่ ย ง ท่ี อาจ เกิ ดขึ ้น ใน
สถานการณแ์ละของผูป่้วย 
-หาค าตอบของข้อสงสัยในสถานการณ์โดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษท์กุครัง้ 

ระดบัลกัษณะนิสยั 
-ตั้ งข้อส งสัยถึ งค วาม เสี่ ย ง ท่ี อาจ เกิ ดขึ ้น ใน
สถานการณแ์ละของผูป่้วย 
-หาค าตอบของข้อสงสัยในสถานการณ์โดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดอ้ย่างมีเหตผุล 

องคป์ระกอบที ่2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน 2.2 ความกล้าคดิกล้าท า 
ระดบัการรบัรู ้
-รบัฟังและคลอ้ยตามความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

ระดบัการรบัรู ้
-รบัฟังและยอมรบัในความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง 

ระดบัความเขา้ใจ 
-แสดงความคิดเห็นจากความรู/้ประสบการณ์เดิม
มาใช้ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาล 

ระดบัความเขา้ใจ 
-อธิบายเรื่องท่ีตัดสินใจหรือแกไ้ขปัญหาทางการ
พยาบาลจากความรู/้ประสบการณเ์ดิม 

ระดบัการตอบสนอง 
-แกไ้ขปัญหาทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิง 

ระดบัการตอบสนอง 
-แกไ้ขปัญหาทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

องคป์ระกอบที ่2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน 2.2 ความกล้าคิดกล้าท า (ต่อ) 
ประจกัษต์ามท่ีอาจารยเ์สนอแนะ 

-แสดงความคิด เห็ นอย่ าง มี เหตุผล โดย มี
หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์นา่เช่ือถือ 

ตามท่ีอาจารยเ์สนอแนะ 

-แสดงความคิด เห็ นอย่ าง มี เหตุผล โดย มี
หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์นา่เช่ือถือ 

ระดบัการผสานจิต 

-แก้ไขปัญหาทางการพยาบาลโดยใชห้ลักฐาน
เชิงประจกัษท่ี์สืบคน้ประกอบการตดัสินใจ 

-กล้าแสดงความคิดเห็นในข้อสงสัยโดยมี
หลกัฐานเชิงประจกัษส์นบัสนนุ 

ระดบัการผสานจิต 

-กลา้ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาลโดย
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

-กล้าแสดงความคิดเห็นในข้อสงสัยโดยมี
หลกัฐานเชิงประจกัษส์นบัสนนุ 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาการพยาบาล
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษอ์า้งอิงทกุครัง้ 

-กลา้แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ในขอ้สงสยัโดย
มีหลกัฐานเชิงประจกัษส์นบัสนนุ 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-กล้าตัดสิน ใจ เลือกวิ ธีการแก้ ปัญ หาการ
พยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์อา้งอิงทุก
ครัง้ 

-กลา้แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ในขอ้สงสยัโดย
มีหลกัฐานเชิงประจกัษส์นบัสนนุ 

องคป์ระกอบที ่2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน 2.3 การคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผล 

ระดบัการรบัรู ้
-รูว้า่ขอ้มลูมีทัง้ท่ีนา่เช่ือถือและไมน่า่เช่ือถือ 

ระดบัการรบัรู ้
-รูว้า่ขอ้มลูมีทัง้ท่ีนา่เช่ือถือและไมน่า่เช่ือถือ 

ระดบัความเขา้ใจ 

-อธิบายความสัมพันธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยู่กับการ
แกปั้ญหาทางการพยาบาล 

ระดบัความเขา้ใจ 

-อธิบายความเช่ือมโยงของขอ้มูลท่ีมีอยู่กับการ
แกปั้ญหาทางการพยาบาล 

ระดบัการตอบสนอง 

-พิ จารณ าความส าคัญ ของหลักฐาน เชิ ง
ประจกัษท่ี์สอดคลอ้งกบัปัญหา 

-สามารถแปลความหมายของขอ้มลูไปสู่ขอ้สรุป
ท่ีสมเหตสุมผล 

ระดบัการตอบสนอง 

-พิ จารณ าความส าคัญ ของหลักฐาน เชิ ง
ประจกัษท่ี์สอดคลอ้งกบัปัญหา 

-สามารถแปลความหมายของขอ้มลูไปสู่ขอ้สรุป
ท่ีสมเหตสุมผล 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

ระดบัการผสานจิต 

-สามารถจ าแนกการอ้างเหตุผลของหลักฐาน
เชิงประจกัษว์า่นา่เช่ือถือหรือไม่ 
-รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและน ามาวิเคราะห์
เพ่ื อใช้ในการตัดสิน ใจแก้ปัญ หาทางการ
พยาบาล 

-แลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้เหตุผลโดยมี
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์น่าเช่ือถือ
อา้งอิง 

ระดบัการผสานจิต 

-สามารถอธิบายเหตุผลเก่ียวกับหลักฐานเชิง
ประจกัษว์า่นา่เช่ือถือหรือไม่ 
-รบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้นและน ามาวิเคราะห์
เพ่ื อใช้ในการตัดสิน ใจแก้ ปัญ หาทางการ
พยาบาล 

-แลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้เหตุผลโดยมี
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์น่าเช่ือถือ
อา้งอิง 

องคป์ระกอบที่ 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน 2.3 การคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผล 
(ต่อ) 
ระดบัลกัษณะนิสยั 

-ตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ ท่ี ตั้งอยู่บน พื ้นฐานของแนวทาง
แกปั้ญหาและค านงึถึงคณุธรรมจรยิธรรม 

-มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม ่ าเสมอ เพ่ือดู
ความส าคญัของขอ้มลูอยา่งมีเหตผุล 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-ตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักฐานเชิ ง
ประจกัษท่ี์ค านงึถึงคณุธรรมจรยิธรรม 

-มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม ่ าเสมอ เพ่ือดู
ความส าคญัของขอ้มลูอยา่งมีเหตผุล 

องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์3.1 การระบุปัญหา 

ระดบัการรบัรู ้
-อธิบายได้ว่าการระบุปัญหาท่ีส าคัญจะได้
ขอ้มลูมาอยา่งไร 

ระดบัการรบัรู ้
-อธิบายได้ว่าการระบุปัญหาท่ีส าคัญจะใช้
ขอ้มลูใดมาสนบัสนนุ 

ระดบัความเขา้ใจ 

-ระบอุาการ และอาการแสดงท่ีเป็นขอ้มลูส าคญั
ของปัญหาผูป่้วยได ้

-ระบุขอ้มูลทั่วไปในสถานการณ์และของผูป่้วย
ได ้

ระดบัความเขา้ใจ 

-ระบอุาการ และอาการแสดงท่ีเป็นขอ้มลูส าคญั
ของปัญหาผูป่้วยได ้

-ระบุข้อมูลท่ีมีความเช่ือมโยงในสถานการณ์
และของผูป่้วยได ้
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

ระดบัการตอบสนอง 

-ระบปัุญหาหรือขอ้วินิจฉัยการพยาบาลไดโ้ดยมี
อาจารยช์ว่ยแนะน า 

-อธิบายแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนการ
ระบปัุญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ระดบัการตอบสนอง 

-ระบปัุญหาหรือขอ้วินิจฉยัการพยาบาลไดโ้ดยมี
อาจารยช์ว่ยแนะน า 

-อธิบายแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนการ
ระบปัุญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ระดบัการผสานจิต 

-ระบุปัญหาหรือขอ้วินิจฉัยการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์นา่เช่ือถือสนบัสนนุ 

-แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเหตผุลในการระบุ
ปัญหากบัผูอ่ื้นได ้

ระดบัการผสานจิต 

-ระบุปัญหาหรือข้อวินิจฉัยการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์นา่เช่ือถือสนบัสนนุ 

-แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเหตผุลในการระบุ
ปัญหากบัผูอ่ื้นได ้

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-ระบุปัญหาท่ีส าคัญในสถานการณ์หรือของ
ผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้งจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ท่ีนา่เช่ือถือเป็นปัจจบุนั 

-เรีย งล าดับความส าคัญ ของปัญ หาโดย
พิจารณาจากหลกัฐานเชิงประจกัษท์กุครัง้ 

 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-ระบุปัญหาท่ีส าคัญในสถานการณ์หรือของ
ผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้งจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ท่ีนา่เช่ือถือเป็นปัจจบุนั 

-เรีย งล าดับ ความส าคัญ ของปัญ หาโดย
พิจารณาจากหลกัฐานเชิงประจกัษท์กุครัง้ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3.2 การค้นหาหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

ระดบัการรบัรู ้
-อธิบายได้ว่าจะค้นหาข้อมูลจากผู้ป่วยได้
อยา่งไร 

ระดบัการรบัรู ้
-อ ธิบ ายได้ว่ าจะต้อ งใช้ข้อมู ล ใดบ้า งม า
สนบัสนนุการพยาบาล 

ระดบัความเขา้ใจ 

-ซกัประวตัผิูป่้วยและญาตติามแบบฟอรม์ 

-ตรวจรา่งกายผูป่้วยตามขัน้ตอน 

-รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารตา่ง ๆ ใน
สถานการณห์รือของผูป่้วย 

-อธิบายวิธีการคน้หาขอ้มูลจากผูป่้วยว่ามาจาก
แหลง่ใดได ้

ระดบัความเขา้ใจ 

-ซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายตามแบบฟอรม์ 

-รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารตา่ง ๆ ใน
สถานการณห์รือของผูป่้วย 

-อธิบายวิธีการสืบคน้เพ่ือวางแผนแกไ้ขปัญหา
จากหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์รวมรวมมาได ้

ระดบัการตอบสนอง 

-ใชต้รรกบเูลียนชว่ยในการสืบคน้ได ้

-ซักถามข้อมูลและตรวจร่างกายเพิ่มเติมได้
ถกูตอ้งและตรงประเดน็ 

-คน้หาหลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสารหรือ
ต าราเรียน 

-คดิค าส าคญัในการสืบคน้หลกัฐานเชิง
ประจกัษไ์ด ้

ระดบัการตอบสนอง 

-ซกัถามขอ้มลูสขุภาพและตรวจรา่งกายเพิ่มเติม
ไดถ้กูตอ้ง 

-คน้หาหลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสารหรือ
ต าราเรียน 

-คิดค าส าคัญ ในการสืบค้นหลักฐาน เชิ ง
ประจกัษไ์ด ้

ระดบัการผสานจิต 

-สืบคน้หลักฐานเชิงประจักษ์จากเว็บไซตแ์ละ
ฐานขอ้มลูทางวิชาการท่ีนา่เช่ือถือ 

-แสดงความคิดเห็นและบอกเหตุผลในการ
สืบคน้แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ได ้

ระดบัการผสานจิต 

-สืบคน้หลักฐานเชิงประจักษ์จากเว็บไซตแ์ละ
ฐานขอ้มลูทางวิชาการท่ีนา่เช่ือถือ 

-แสดงความคิดเห็นและบอกเหตุผลในการ
สืบคน้แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ได ้
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-ก าหนดค าส าคญัในการคน้หาไดท้ันทีเม่ือเห็น
ขอ้มลูของปัญหา 

-สืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์จากแหล่งขอ้มูลท่ี
นา่เช่ือถือทกุครัง้ 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-ค้นหาข้อมูลหรือหลักฐานเชิ งประจักษ์ ท่ี
เก่ียวขอ้งไดท้นัทีเม่ือเห็นขอ้มลูของปัญหา 

-สืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์จากแหล่งขอ้มูลท่ี
นา่เช่ือถือทกุครัง้ 

องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3.3 การประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ ์
ระดบัการรบัรู ้
-อธิบายไดว้่าตอ้งประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐานเชิงประจกัษก์่อนน าไปใช ้

ระดบัการรบัรู ้
-บอกได้ว่าต้องประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐานเชิงประจกัษก์่อนน าไปใช ้

ระดบัความเขา้ใจ 

-บอกประเภทของหลกัฐานเชิงประจกัษต์า่งๆ 
ได ้

-จ าแนกขัน้ตอนของงานวิจยัไดเ้ชน่ 

วตัถปุระสงค ์กลุม่ 

ระดบัความเขา้ใจ 

-บอกประเภทของหลกัฐานเชิงประจกัษต์า่งๆ 
ได ้

-จ าแนกขัน้ตอนของงานวิจยัไดเ้ชน่ 

วตัถปุระสงค ์กลุม่ 
องคป์ระกอบที่ 3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3.3 การตรวจสอบหลักฐานเชิง
ประจักษ(์ต่อ) 
ตัวอย่าง วิ ธีด  าเนินการวิจัย การตรวจสอบ
คณุภาพเครื่องมือวิจยั 

ตัวอย่าง วิ ธีด  าเนินการวิจัย การตรวจสอบ
คณุภาพเครื่องมือวิจยั 

ระดบัการตอบสนอง 

-บอกระดับความน่าเช่ือถือของหลักฐานเชิง
ประจกัษป์ระเภทตา่งๆ ได ้

-ประเมินความถกูตอ้งของหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ทั่วไปได ้

ระดบัการตอบสนอง 

-บอกระดับความน่าเช่ือถือของหลักฐานเชิง
ประจกัษป์ระเภทตา่งๆ ได ้

-ประเมินความถกูตอ้งของหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ทั่วไปได ้
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

ระดบัการผสานจิต 

-ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานเชิ ง
ประจกัษป์ระเภทงานวิจยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

-แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลถึงวิธีการ
ประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้

-วิเคราะหข์อ้มูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จาก
หลายแหล่งอ้างอิงว่ามีเนื ้อหาสอดคล้องกัน
เช่ือถือได ้

ระดบัการผสานจิต 

-ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานเชิ ง
ประจกัษป์ระเภทงานวิจยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

-แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลถึงวิธีการ
ประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้

-วิเคราะหข์อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์จาก
หลายแหล่งอ้างอิงว่ามีเนื ้อหาสอดคล้องกัน
เช่ือถือได ้

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-มีการประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลและ
หลกัฐานเชิงประจกัษก์่อนน าไปใชท้กุครัง้ 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-มีการประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลและ
หลกัฐานเชิงประจกัษก์่อนน าไปใชท้กุครัง้ 

องค์ประกอบที่  3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3.4 การประยุกต์ใช้และ
ประเมินผลการใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
ระดบัการรบัรู ้
-อธิบายได้ว่าจะน าหลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ี
สืบคน้ไปใชใ้นการพยาบาลไดอ้ยา่งไร 

-รูว้ิธีการประเมินผลหลังจากใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษใ์นการปฏิบตักิารพยาบาล 

ระดบัการรบัรู ้
-บอกไดว้่าจะน าหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสืบคน้
ไปใชใ้นการพยาบาลไดอ้ยา่งไร 

-รูว้ิธีการประเมินผลหลังจากใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษใ์นการปฏิบตักิารพยาบาล 

ระดบัความเขา้ใจ 

-สามารถเปรียบเทียบวิธีการ/ทางเลือกท่ีไดจ้าก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์มาตดัสินใจใชป้ฏิบตัิการ
พยาบาล 

-สามารถเปรียบเทียบวิธีการประเมินผลหลงัการ
ใช้ห ลั ก ฐาน เชิ งป ระจักษ์ ม าตัด สิ น ใจ ใช้
ปฏิบตักิารพยาบาล 

ระดบัความเขา้ใจ 

-สามารถเปรียบเทียบวิธีการ/ทางเลือกท่ีไดจ้าก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์มาตดัสินใจใชป้ฏิบตัิการ
พยาบาล 

-สามารถเปรียบเทียบวิธีการประเมินผลหลงัการ
ใช้ห ลั ก ฐ าน เชิ งป ระจักษ์ ม าตัดสิ น ใจ ใช้
ปฏิบตักิารพยาบาล 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (เดมิ) 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบประเมิน
พฤตกิรรมจิตประจักษห์ลักฐาน (ใหม่) 

องค์ประกอบที่  3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3.4 การประยุกต์ใช้และ
ประเมินผลการใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์(ต่อ) 
ระดบัการตอบสนอง 

-ปฏิบตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

-มีการประเมินอาการผู้ป่วยขณะปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

ระดบัการตอบสนอง 

-ปฏิบัติ การพยาบาล โดยใช้หลักฐาน เชิ ง
ประจกัษท่ี์คดัเลือกไว ้

-มีการประเมินการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยขณะ
ปฏิบตักิาร 

 พยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
ระดบัการผสานจิต 

-ทบทวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นระหว่าง
การปฏิบตักิารพยาบาล 

-ประเมินผลลัพธ์ และรวบรวมข้อมูลหลังจาก
ปฏิบตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

ระดบัการผสานจิต 

-ทบทวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นระหว่าง
การปฏิบตักิารพยาบาลโดยแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้น 

-ประเมินผลลัพธ์ และรวบรวมข้อมูลหลังจาก
ปฏิบตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-มีการประเมินความสอดคลอ้งของหลกัฐานเชิง
ประจักษ์กับปัญหาของผู้ป่วยก่อนน าไปใช้ทุก
ครัง้ 

-ประเมินผลหลังจากการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ถกูตอ้งทกุครัง้ 

-แสดงความคิดเห็นการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับทีมการ
พยาบาล 

ระดบัลกัษณะนิสยั 

-มีการประเมินความสอดคลอ้งของหลกัฐานเชิง
ประจักษ์กับปัญหาของผูป่้วยก่อนน าไปใช้ทุก
ครัง้ 

-ประเมินผลหลังจากการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ถกูตอ้งทกุครัง้ 

-แสดงความคิดเห็นการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับทีมการ
พยาบาล 
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2.2.2 ผลการตรวจสอบความเทีย่งความสอดคล้องภายในแบบประเมิน 
ผูว้ิจัยตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) เพ่ือพิจารณาความสอดคลอ้งภายใน

ของขอ้ค าถามกบัองคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั โดยใชค้า่สมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ทดลองใช ้(Try out) กับนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง 
จ  านวน 35 คน มีค่าอยู่ท่ี 0.91 แสดงว่าแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานชุดนี ้มีค่า
ความเท่ียงอยูใ่นระดบัสงู มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชไ้ด ้

2.2.3 ผลการตรวจสอบความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability: 
IRR)  

ผูว้ิจยัตรวจสอบความเท่ียงระหว่างผูป้ระเมินโดยผูว้ิจยัประเมินนักศึกษา และ
นักศึกษาประเมินตนเอง วิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) ผลการตรวจสอบความเท่ียงระหว่างผูป้ระเมิน แสดง
ดงัตาราง 23 

ตาราง 23 ผลการตรวจสอบความเท่ียงระหวา่งผูป้ระเมิน 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผู้
ประเมิน 

จ านวน(คน) ผูว้ิจยั ผูเ้รียน Sig.(2-tailed) 

ผูว้ิจยั 35 1 .892** .000 

ผูเ้รียน 35 .892** 1 .000 

* p < .05 

ผลการวิเคราะหค์า่ความเท่ียงระหว่างผูป้ระเมิน (Inter-rater Realiability) พบว่า
การให้คะแนนของผู้วิจัยประเมินผู้เรียน และผู้เรียนประเมินตนเอง มีความสัมพันธ์กันในทิศ
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน 
(Person Correlation) ของผูว้ิจยักบัผูเ้รียน (r) =.892 แสดงว่ามีความสมัพนัธก์ันมาก ดงันัน้แบบ
ประเมินชดุนีจ้ึงมีความเหมาะสมน าไปใชป้ระเมินพฤติกรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษา
พยาบาล 
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ตอนที ่2 ผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตประจักษ์
หลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตประจักษ์หลักฐาน
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

ผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐานส าหรบั
นกัศกึษาพยาบาล โดยศกึษาและวิเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบหลกัการและ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ACSAM ท่ีช่วยพัฒนาด้านจิต สรา้งแรงจูงใจให้กับผู้เรียน การ
แสวงหาขอ้มูลและหลักฐานเชิงประจกัษ์ และการเช่ือมโยงความรูท้ัง้ขอ้มูลในเครือข่ายออนไลน ์
ขอ้มลูในสถานการณผ์ูป่้วย และขอ้มลูความรูจ้ากเอกสาร ต าราวิชาการ โดยไดน้  าทฤษฎีการเรียนรู้
พุทธิปัญญานิยม (Cognitivism) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีอยู่บนฐานของกระบวนการคิดก่อนท่ีจะแสดง
พฤติกรรมออกมา ใหผู้เ้รียนรูค้ิด ตระหนกัถึงการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS 
Model เป็นการสรา้งแรงจูงใจให้กับผู้เรียน โดยให้ความส าคัญกับการตั้งเป้าหมายผลลัพธ์ท่ี
คาดหวังเม่ือสิน้สุดกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือให้ผู้เรียนมีความตั้งใจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
นา่เช่ือถือดว้ยตนเอง สามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาทางการพยาบาลได ้และเปา้หมายในการเรียนรู้
แต่ละสัปดาหใ์นการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีน่าเช่ือถือตรงกับกรณีศึกษา โดยสรา้งความเช่ือ
ความตอ้งการใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญั ประโยชน ์คณุค่าของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ทัง้ต่อ
ทางการพยาบาลและตัวบุคคลของผู้เรียน ตามหลักการของทฤษฎีจิตวิทยาพื ้นบ้าน (Folk 
Psychology) ร่วมกับใช้ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีความพยายาม ตั้งใจท่ีจะแสดง
พฤติกรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์เม่ือเสร็จสิน้แตล่ะชั่วโมงการเรียนรูผู้ส้อนประเมินผลผูเ้รียน
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในทางบวก เช่นการชมเชย การมีพฒันาการท่ีดีขึน้ ในเรื่องความรู ้ทกัษะ ความ
ตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ซึ่งช่วงทา้ยกิจกรรมผูเ้รียนไดส้ะทอ้นคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูใ้น
แต่ละสปัดาห ์ในประเด็นสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้องคค์วามรูใ้หม่หรือสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียน
และการใหก้ารพยาบาลผูป่้วยไดอ้ย่างไรบา้ง และแนวทางในการพฒันาตนเองตอ่ไป รวมทัง้ผูส้อน
ใชก้ลวิธีช่วยใหผู้เ้รียนมีความสขุในการเรียนรู ้สนใจและอยากเขา้รว่มกลุ่มทกุสปัดาห ์โดยการจดั
บรรยากาศการเรียนรูอ้ย่างเป็นกันเอง ผูส้อนมีความเป็นกัลยาณมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส สรา้งความ
สนุกสนานในการเรียนมีกิจกรรมเกมส ์ตอบค าถามชิงรางวลั ผูเ้รียนร่วมแลกเปล่ียนแสดงความ
คิดเห็น สามารถซักถามได้ตลอดเวลา และมีระบบอินเตอร์เน็ตใช้ส  าหรับการสืบค้นของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท าให้ผู้เรียนสามารถสืบคน้ฐานข้อมูลออนไลนท์างวิชาการได้
โดยสะดวก ส่วนกระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-based Process) น ามาใชใ้นการ
ออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรู  ้การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในวิธีการสอนกรณีศึกษา (Case 
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based learning) และ รูปแบบการสอนการสื บ เสาะหาความ รู้ (Making inquiries-based 
learning) ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความกระตือรือรน้ ช่างสงสยั พยายามคน้หาขอ้มูล หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ดว้ยตนเอง และสรุปขอ้มูลอย่างมีเหตุผลไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึ่งรูปแบบการจดัการเรียนรูมี้
รายละเอียดดงันี ้

1.1 หลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ 
1) การจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรูอ้ย่างเป็นกันเอง ใหผู้เ้รียนรูส้ึกผ่อนคลาย 

เป็นมิตร เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคดิเห็น มีระบบอินเตอรเ์น็ต คอมพิวเตอรใ์ชส้  าหรบัการ
สืบคน้   

2) ผู้เรียนเรียนรูว้ิธีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองดว้ยการลงมือกระท า โดย
เช่ือมโยงความรู ้ประสบการณเ์ดมิกบัประสบการณใ์หม่ หรือขอ้มลูใหม ่ดว้ยกระบวนการพิจารณา 
ไตรต่รอง พิสจูนห์ลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยา่งมีเหตผุล 

3) การสรา้งแรงจงูใจโดยการใหผู้เ้รียนวิเคราะหถ์ึงความส าคญั ประโยชน ์คณุคา่
ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ความตอ้งการในการบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว ้และมีความตัง้ใจใน
การแสดงพฤติกรรมคน้หาและประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียนแต่
ละคน 

4) การจดัประสบการณใ์หผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้เป็นการสรา้งสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
หรือเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจทั้งเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันและบริบททางการรกัษาพยาบาล 
เพ่ือใหเ้กิดการคดิ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาจากการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์    

5) ใชส้ถานการณ ์หรือกรณีศึกษาใหผู้เ้รียนไดถ้กเถียงปัญหา ซกัคา้นจนกระทั่ง
หาเหตุผล น าหลกัฐานเชิงประจักษ์มาขจดัความขัดแยง้ทางปัญญาภายในตนเอง และระหว่าง
บคุคล และใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนความรูส้ึก การสะทอ้นคิดถึงสถานการณ ์ความเช่ือ สาเหตโุดย
มีหลกัฐานอา้งอิง 

1.2 ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู ้ เพ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานในนักศึกษา
พยาบาล  

1.3 ก าหนดวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
1) ผู้เรียนแสดงออกถึงการให้ความส าคัญ และความตอ้งการใช้หลักฐานเชิง

ประจกัษด์ว้ยตนเอง เพื่อใชต้ดัสินใจในสถานการณ ์และน าไปใชว้างแผนปฏิบตัิการพยาบาลใหก้บั
ผูป่้วย 
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2) ผู้เรียนสามารถตัง้ค  าถาม แสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษา และวิเคราะห์
อยา่งมีเหตผุลในการใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

3) ผู้เรียนสามารถใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ ในการระบุปัญหา สืบคน้ ประเมิน
ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผน
และปฏิบตักิารพยาบาลได ้

1.4 กระบวนการเรียนรู  ้5 ขัน้ตอน ACSAM และก าหนดกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกับ
กระบวนการเรียนรู ้ACSAM มาใชอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้3 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย ขัน้ก่อน
การจดัการเรียนรู ้ขัน้การจดัการเรียนรู ้และขัน้สรุปดงันี ้

ข้ันก่อนการจัดการเรียนรู้ เป็นการเตรียมความพรอ้มของอาจารย์ผู้สอน 
ส าหรบัการเตรียมขอ้มูล แหล่งขอ้มูลส าหรบัการสืบคน้ในกิจกรรม ลกัษณะการจดักิจกรรม และ
วิธีการประเมินผล ผูเ้รียนเตรียมขอ้มลูในหวัขอ้ท่ีไดร้บัมอบหมายเพ่ือน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ข้ันการจัดการเรียนรู้ เป็นการจดักิจกรรมการเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐาน
ใหก้ับผูเ้รียน โดยมีกระบวนการเรียนรู ้ACSAM จดักิจกรรมครบทัง้ 5 ขัน้ทุกครัง้ของการจัดการ
เรียนรูไ้ดแ้ก่ 

ข้ันที่ 1 ตัง้เป้าหมาย (Attending of purpose: A) เป็นขัน้การช่วยใหผู้เ้รียน
ตัง้เป้าหมายการใชข้อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการพยาบาลผูป่้วยท่ีสอดคลอ้งกับขัน้ตอน
ตา่ง ๆ ของกระบวนการพยาบาลมีกิจกรรมคือ 

1) ผูเ้รียนตัง้เป้าหมายการเรียนรูร้่วมกับผูส้อน มีเป้าหมายหลักคือการ
เสริมสรา้งใหผู้เ้รียนมีความตัง้ใจ ตอ้งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการตดัสินใจและแกปั้ญหา
ทางการพยาบาล และเปา้หมายการเรียนรูแ้ตล่ะสปัดาห ์

2) กระตุน้ความสนใจผู้เรียนดว้ยกิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วม เช่น การ
แสดงความคิดเห็นเม่ือได้รับชมส่ือ คลิปวิดีโอหรือเรื่องเล่าของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
กิจกรรมทบทวนการเรียนรูใ้นแตล่ะสปัดาห ์

3) กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นถึงประโยชน์ ความส าคัญ คุณค่าของการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษท์ัง้ต่อตนเอง ผูป่้วยและวิชาชีพโดยการใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนประสบการณท่ี์ดี
ของการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ใชส่ื้อสิ่งพิมพ ์คลิปวิดีโอของบุคคลท่ีใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการท างานพยาบาล และในชีวิตประจ าวัน เป็นตวัอย่างให้ผู้เรียนเกิด
แรงจงูใจ และตอ้งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์       
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ข้ันที่ 2 สงสัยใคร่รู ้(Curiosity in situations: C) เป็นขั้นการช่วยให้ผู้เรียน
สามารถระบุปัญหา ตั้งค  าถามท่ีสงสัยในสถานการณ์ และในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
พยาบาล  ก าหนดค าประเด็นส าคญัเพ่ือคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษส์  าหรบัการแกไ้ขปัญหาท่ีระบุ
ไว ้มีกิจกรรมคือ   

1) ใหผู้เ้รียนฝึกคิดวิเคราะห ์มองภาพของสถานการณ์ปัญหา แยกแยะ
เป็นประเด็นต่าง ๆ สรุปสถานการณใ์นประเด็นใคร ท าอะไร อย่างไร พิจารณาขอ้มูลในดา้นชวน
สงสัยถึงความถูกต้อง เช่ือถือได้ ในกรณีศึกษาของผู้ป่วยท่ีตั้งขึน้และผู้ป่วยจริงท่ีผู้เ รียนฝึก
ปฏิบตังิานบนหอผูป่้วย 

2) ก าหนดค าส าคญัเพื่อคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษต์อ่ไป 
ข้ันที่ 3 สืบค้นหลักฐาน (Searching for evidence: S) เป็นขั้นการช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถคน้หา สืบคน้ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากแหล่งตา่งๆ ท่ีน่าเช่ือถือ ทัง้ขอ้มลู
ในสถานการณ์หรือของผู้ป่วย หนังสือต าราเรียน ข้อมูลในเว็บไซตห์รือฐานขอ้มูลทางวิชาการ 
รวบรวมไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นปัจจบุนั มีกิจกรรมคือ 

1) ผูเ้รียนฝึกปฏิบตัิการสืบคน้หลกัฐานเพ่ือประเมินถึงสาเหตขุองปัญหา
ในสถานการณห์รือกรณีศกึษาผูป่้วย โดยใชส้ถานการณจ์ าลอง เชน่ การสมัภาษณผ์ู้ป่วยและญาต ิ
การลงพืน้ท่ีส ารวจขอ้มลู การตรวจรา่งกายผูป่้วย การคน้หาจากเอกสาร ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นเวช
ระเบียนผูป่้วย 

2) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์จากเว็บไซต์
ฐานขอ้มลูทางวิชาการ เชน่ ฐานขอ้มลูในหอ้งสมดุของมหาวิทยาลยั 

ข้ันที่ 4 พิสูจนห์ลกัฐาน (Attesting evidence: A) เป็นขัน้การช่วยใหผู้เ้รียน
ประเมิน ตรวจสอบขอ้มูลและหลักฐานเชิงประจกัษ์ท่ีสืบคน้ว่ามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ รวมทัง้
สามารถประเมินผลการใชข้อ้มูลจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ว่าสามารถน าไปใชใ้นทางปฏิบตัิได ้มี
กิจกรรมคือ 

1) ผูเ้รียนฝึกปฏิบัติการตรวจสอบขอ้มูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือ
ยืนยันความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น การตรวจสอบข้อมูลท่ีไดม้าจาก
แหล่งขอ้มลูท่ีมากกว่า 1 แหล่ง ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษสื์บคน้จากเว็บไซตท่ี์นา่เช่ือถือ หรือ
ขอ้มลูท่ีสืบคน้มีความถกูตอ้ง เนือ้หาสอดคลอ้งกนัในหลายแหลง่ขอ้มลู 

2) ผูเ้รียนฝึกปฏิบตัิการตรวจสอบขอ้มลูจากเว็บไซต ์งานวิจยั การสืบคน้
แหล่งขอ้มูลจากเว็บไซตท่ี์มีความน่าเช่ือถือ งานวิจัยท่ีมีการออกแบบกระบวนการวิจัยท่ีถูกตอ้ง
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เหมาะสมกบัปัญหาการวิจยั มีการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ผลการวิจยัมี
ความนา่เช่ือถือ 

3) ผู้ เรียนแลกเป ล่ียนความคิด เห็นกับ เพ่ื อนในกลุ่ม  โดยใช้การ
วิพากษว์ิจารณ ์อยา่งมีเหตผุล   

ข้ันที่ 5 สานจิตประจกัษห์ลกัฐาน (Making evidence mind: M) เป็นขัน้การ
ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถทบทวน/สะทอ้นคิดกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ในแต่ละกิจกรรม
ของแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาล รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใชก้าร
วิพากษว์ิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล มีกิจกรรมคือ 

1) ผู้เรียนสะท้อนคิดถึงกระบวนการใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ แสดง
ความรูส้กึตอ่การเรียนรู ้สิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้และแนวทางในการพฒันาตนเองตอ่ไป 

2) ผูส้อนประเมินผลผูเ้รียน ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพ่ือใหผู้เ้รียนพฒันาตนเอง 
ชมเชย ใหก้ าลงัใจกบัผูเ้รียน  

ข้ันสรุป เป็นการสรุปผลการจดัการเรียนรูใ้นแตล่ะสปัดาห ์และการสรุปผลภาพรวม
ของการจดัการเรียนรู ้ผูส้อนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัการประเมินผลการเรียนรู ้ขอ้เสนอแนะกับผูเ้รียน 
ผูเ้รียนแสดงความคดิเห็นถึงการเขา้รว่มการจดัการเรียนรู ้

โดยแสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการเรียนรู ้
ACSAM กบับทบาทผูส้อน และบทบาทผูเ้รียน ตาราง 24 ดงันี ้ 
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ตาราง 24 แสดงความสมัพนัธข์องขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการเรียนรู ้ACSAM  
กบับทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียน 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ข้ันก่อนสอน 1. เตรยีมขอ้มลู แหลง่ขอ้มลูส าหรบัการสบืคน้
ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในแตล่ะ
กิจกรรม ลกัษณะการจดักิจกรรม และวิธีการ
ประเมินผล เช่นคลปิวดิีโอ บทความ บทความ
วิจยั  
2. จดัเตรยีมโปรแกรมการเรยีนการสอนเช่น 
Google form, Application Line ส าหรบัใช้
ในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
2. เตรยีมกิจกรรมที่ช่วยใหผู้เ้รยีนสนใจเช่น 
สือ่ คลปิวีดิโอ หรอืเรือ่งเลา่ของการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ หรอืกิจกรรมเกมส ์

3. เตรยีม guideline การใช ้Evidence-

based process ใน Nursing Process 

1. เตรยีมขอ้มลูในหวัขอ้ที่ไดร้บั
มอบหมายเพื่อน ามาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
2. รวบรวมขอ้มลูของผูป่้วยกรณีศกึษา
บนหอผูป่้วย 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ขั้นน า 1. อธิบายวิธีการเขียนแบบฟอรม์การวางแผน
ทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) โดย
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
2. น าเสนอสถานการณ์ คลิปวิดีโอเก่ียวกับ
การดูแลสขุภาพใหผู้เ้รียนไดร้ว่มกันอภิปราย
ความนา่เช่ือถือของขอ้มลู 

1. ผูเ้รยีนแสดงความคิดเห็นรว่มเลา่ถึง
ประสบการณ์ของตนเองในการใช้
หลกัฐานเชิงประจักษ์ แรงบันดาลใจ 
ความประทบัใจ ปัญหาอปุสรรคในการ 
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
2. ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น อภิปราย
เก่ียวกบัสือ่ คลปิวีดิโอที่ไดร้บัชม 

ขั้นสอน 
ขั้นที่ 1 ตั้งเป้าหมาย 
(Attending of purpose: A) 

1. ก าหนดเปา้หมายการเรยีนรูท้ัง้เปา้หมาย
หลกั และเปา้หมายแตล่ะสปัดาห ์
2. แจง้วตัถปุระสงค ์ลกัษณะกิจกรรม วิธีการ
ประเมินผล 
3. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเห็นประโยชน ์
ความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
4. สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ี่ผอ่นคลาย  
5. ใหข้อ้มูลกรณีศึกษาที่เกิดขอ้ผิดพลาดใน
การดแูลผูป่้วย (pitfall) และกรณีศกึษาผูป่้วย
เฉพาะราย 

1. ผูเ้รยีนรว่มตัง้เปา้หมายกบัผูส้อนใน
แตล่ะกิจกรรม และตัง้เปา้หมายการ 
ดแูลผูป่้วย 
2. ผูเ้รยีนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 5-6 คน 
3. ศกึษาขอ้มลูกรณีศกึษา หรอื
สถานการณท์ี่ไดร้บัในแตล่ะสปัดาห ์
4. เขียนแบบฟอรม์การวางแผน
ทางการพยาบาล (Nursing Care 
Plan) โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
5. ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ข อ ง ผู้ ป่ ว ย ใ น
กรณีศึกษาเพื่อสืบค้นนวัตกรรมมา
ประยกุตใ์ชด้แูลผูป่้วย 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ขั้นที่ 2 สงสัยใคร่รู้ 
(Curiosity in situations: C) 

1. ใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดความสงสยั 
มองเห็นปัญหา 
2. กระตุน้ใหผู้เ้รียนถามค าถาม แสดงความ
คิดเห็น 
 

1. ผูเ้รียนซักถาม แสดงความคิดเห็น 
อ ภิป รายถึ งป ระ เด็ น ปัญ หา ส รุป
สถานการณ์ในประเด็นใคร ท าอะไร 
อย่างไร พิจารณาข้อมูลในด้านชวน
สงสัยถึงความถูกต้อง เช่ือถือได้ กับ
ดา้นมีปัญหาใดที่ตอ้งแกไ้ข 
2. ผูเ้รยีนก าหนดค า ประเด็นส าคญัที่
จะน าไปสบืคน้หาหลกัฐานเชิง
ประจกัษต์อ่ไป 

ขั้นที่ 3 สืบค้นหลกัฐาน 
(Searching for evidence: 
S) 

1. ใหค้  าปรึกษา/แนะน าวิธีการสืบคน้ขอ้มูล
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และงานวิจยัจากแหล่ง
ตา่ง ๆ  
2. แนะน าวิธีการสืบค้นเช่นการใช้ตรรกบูล
เลยีน ฐานขอ้มลูทางวิชาการ 
3. สรา้งสถานการณจ์ าลองใหผู้เ้รยีนไดส้บืคน้
หลกัฐานของผูป่้วยเช่นการซักประวัติ ตรวจ
รา่งกายผูป่้วย  
 

1. ผูเ้รยีนฝึกปฏิบตัิการสบืคน้หลกัฐาน
เชิงประจักษ์จากเว็บไซต์ ฐานข้อมูล
ท า ง วิ ช า ก า ร เช่ น  ฐ าน ข้อ มู ล ใน
หอ้งสมดุของมหาวิทยาลยั 
2. ผูเ้รยีนฝึกปฏิบตัิการสบืคน้หลกัฐาน
เชิ งป ระ จั ก ษ์ ข อ งผู้ ป่ ว ย  โด ย ใช้
สถานการณจ์ าลอง เช่นการซกัประวตัิ 
ตรวจรา่งกาย 
3. ผูเ้รียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนและอาจารย์ และสรุปเป็นข้อ
คน้พบการสบืคน้ 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ขั้นที่ 4 พิสจูนห์ลกัฐาน 
(Attesting evidence: A) 

1. ให้ค าแนะน าการปฏิบัติการตรวจสอบ
ความถูกต้อง น่าเช่ือถือของหลักฐานเชิง
ประจกัษ์และงานวิจัย รวมทัง้วิธีการอา้งอิงที่
ถกูตอ้งไม ่
เกิดการคดัลอกผลงานของผูอ้ื่น 
2. ก ระ ตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย น ร่ว ม กั น อ ภิ ป รา ย 
ตรวจสอบหลกัฐานท่ีไดม้า 
 

1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการตรวจสอบ
ข้อมูล  หลักฐาน เพื่ อยืนยันความ
ถูกต้อง น่าเช่ือถือของหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ทัง้ 
ในหอ้งเรยีนและฝึกปฏิบตัิบนหอผูป่้วย 
2. ผูเ้รียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่ อ น แ ล ะ อ า จ า รย์  โด ย ใช้ ก า ร
วิพากษ์วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล และ
สรุปผลการพิสจูนห์ลกัฐาน 

ขั้นที่ 5 สานจติประจักษ์
หลักฐาน (Making 
evidence mind: M) 

1. กระตุ้น ให้ผู้ เรียนแสดงความคิ ด เห็ น 
สะทอ้นคิด แสดงความรูส้กึต่อการเรียนรูก้าร
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
2. รบัฟังความคิดเห็นและใหก้ าลงัใจผูเ้รยีน 
3. ผู้สอนประเมินผู้เรียนแต่ละสัปดาห์ ให้
ขอ้มูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 
ชมเชย ให ้

1. ผู้ เรียนอ ธิบายการประยุกต์ใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ในกิจกรรมแตล่ะ
สปัดาห ์
2. ผู้ เรีย นทบทวน /ส ะท้อนคิ ดถึ ง
กระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ 
แสดงความรูส้กึตอ่การเรยีนรู ้สิง่ที่ได ้

 ก าลงัใจกบัผูเ้รยีน เรยีนรู ้และแนวทางในการพฒันา
ตนเองตอ่ไปในแบบประเมินการ
สะทอ้นคิดแตล่ะสปัดาห ์

ขั้นสรุป 1. สรุปผลการจดักระบวนการเรยีนรู ้
2. ประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐาน
ของผูเ้รยีนตามช่วงเวลา 
3. ประเมินการวางแผนทางการพยาบาล 
(Nursing Care Plan) โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ 
4. ประเมินการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดูแล
ผูป่้วย 

1. แสดงความคิดเห็นถึงการเข้าร่วม
การจัดการเรียนรูข้องรูปแบบฯ ข้อดี
ขอ้เสยี สิง่ที่ควรพฒันาหรอืปรบัปรุง 
2. ท าแบบทดสอบความรูเ้รื่อง “รูจ้ัก
หลักฐานเชิงประจักษ์ให้เพียงพอ” 
ก่อนและหลงัเรยีน 
3. ท าประเมินความพึ งพอใจของ
ผูเ้รยีนตอ่รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
4. ประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์
หลกัฐานของผูเ้รยีนตามช่วงเวลา 
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1.4 คู่มือการจัดการเรียนรู  ้ผู้วิจัยจัดท าคู่มือท่ีใชใ้นการจัดการเรียนรูส้  าหรบัผูส้อน 
ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้แก่ ความส าคัญ หลักการของรูปแบบ 
วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ กระบวนการเรียนรู ้บทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียน กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู ้และการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ส่วนท่ี 2 แผนการเรียนรู ้ 8 กิจกรรม โดยจดักิจกรรม
การเรียนรูท้ัง้หมด 10 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 30 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมท่ี 1/สปัดาหท่ี์ 
1 เป็นกิจกรรมเตรียมความพรอ้ม กิจกรรมท่ี 2-7 เป็นกิจกรรมเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐาน ซึ่ง
กิจกรรมท่ี 2-6 เป็นกิจกรรมท่ีฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียน ด าเนินการในสปัดาหท่ี์ 1 ถึงสปัดาหท่ี์ 6 ใชเ้วลา
ทัง้หมด 18 ชั่วโมง ส่วนกิจกรรมท่ี 7 ฝึกปฏิบตัิการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์กับผูป่้วยจริงท่ีผูเ้รียน
ดแูลบนหอผูป่้วยในรายวิชาปฏิบตัิการพยาบาลมารดาและทารก2 (พสศ 444) และมาอภิปราย
สะทอ้นคิดกนัในหอ้งเรียน ด าเนินการในสปัดาหท่ี์ 7 ถึงสปัดาหท่ี์ 9 ใชเ้วลาทัง้หมด 9 ชั่วโมง และ
กิจกรรมท่ี 8/สปัดาหท่ี์ 10 เป็นการสรุปผลการจดัการเรียนรู ้ซึ่งในแต่ละกิจกรรม ใชก้ระบวนการ
เรียนรู ้ACSAM ในการพัฒนาผูเ้รียนร่วมกับบูรณาการขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาล  มีการ
จัดท าแบบฟอรม์การวางแผนการพยาบาลโดยใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์  เพ่ือฝึกฝนให้ผูเ้รียนใช้
กระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และท าต่อเน่ืองจนเกิดเป็นทักษะ และมีจิต
ประจกัษห์ลกัฐาน 

1.5 แผนการเรียนรู ้ผูว้ิจัยไดส้รุปแผนการเรียนรูใ้นแต่ละกิจกรรม ประกอบดว้ยช่ือ
กิจกรรม รูปแบบการสอน วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลไวด้งัแสดงในตาราง 25 ดงันี ้
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ตาราง 25 สรุปแผนการเรียนรูใ้นแตล่ะกิจกรรมการเรียนรู ้

สปัดาหท์ี่/ช่ือ
กิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรยีนรู ้

สาระการเรยีนรู ้ สือ่/แหลง่การ
เรยีนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

1 
กิจกรรมที่ 1 
การเตรยีม
ความพรอ้ม 
แรกพบสบตา
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

 

- บรรยายแบบมี
สว่นรว่ม 
- ยกตวัอยา่ง/สรุป
ความหมายและ
ความส าคญัของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
 

เพื่อเตรยีม
ความพรอ้ม
ผูเ้รยีน ทบทวน
ความหมาย 
ประเภทและ
ความส าคญั
ของหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

1. แนวคิดและ
ความส าคญัของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
2. ความหมาย 
ประเภทของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

1. แหลง่
สบืคน้ใน
อินเตอรเ์น็ต
เช่น เว็บไซต,์ 
ฐานขอ้มลู
ทางวชิาการ 
2. ตวัอยา่ง
ประเภทของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
3. PPT 
4. ใบงาน 

-ผูเ้รยีนท าใบ
งาน 
-ผูเ้รยีนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคิด 
-ผูเ้รยีนประเมิน
พฤติกรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานก่อน
เรยีน 
 

2 
กิจกรรมที่ 2 
เรื่องรูจ้กั

หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์ห้
เพียงพอ 

- บรรยายแบบมี
ส่วนรว่ม 
- ยกตวัอย่าง/สรุป
กระบวนการ/
ขัน้ตอนการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์ 
- สาธิตและสาธิต
ยอ้นกลบัการ
สืบคน้ 
ในSWU Library 
และตดิตัง้ VPN 
- สาธิตและสาธิต
ยอ้นกลบัการ
ตรวจสอบความ 
น่าเช่ือถือของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ 

ผูเ้รียนรูแ้ละ
เขา้ใจหลกัการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ 

1. กระบวนการ/
ขัน้ตอนการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์ 
-การระบปัุญหา 
-การสืบคน้ 
-การตรวจสอบ 
-การประยกุตใ์ช้
และประเมินผล 
2. หลกัการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการ
แกปั้ญหา 

1. คลิปวดิีโอ 
“กอดเพ่ือ
รกัษา” 
2. PPT ความรู ้
เรื่องหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ 
3. ใบงาน 

-ผูเ้รียนท าใบงาน 
-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคดิ 
-ผูส้อนประเมิน
พฤตกิรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานผูเ้รียน 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

สปัดาหท่ี์/
ช่ือ

กิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

3 
กิจกรรมที่ 3 
เ รื่ อ ง  พ ลั ง
แหง่ความ 

- อภิปรายคลิปวดิีโอ
ดา้นประโยชน ์
คณุคา่ของการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์
ดแูลผูป่้วย 

ผูเ้รียนตระหนกั
ถงึความส าคญั 
ประโยชนข์อง 
การใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ 

1. การเสรมิสรา้ง
ความ 
ตัง้ใจการใช้
หลกัฐานเชิง 
ประจกัษ์ 

1. คลิปวดิีโอเรื่อง 
Sepsis 
Khon Kaen 
Hospital 
 

-ผูเ้รียนท าใบงาน 
-ผูเ้รียนบนัทกึ 
แบบสะทอ้นคดิ 
-ผูส้อนประเมิน
การวางแผน 

ตัง้ใจใช้
หลกัฐานเชิง 
ประจกัษ์ 

- กิจกรรมการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการวาง
แผนการพยาบาล
กรณีศกึษา 

 2.การประยกุต์
กระบวนการ 
หลกัฐานเชิง
ประจกัษม์าใช้
กบัขัน้ตอนของ
กระบวนการ
พยาบาล 

2. กรณีศกึษา
การดแูลผูป่้วยท่ี
เกิดขอ้ผิดพลาด
(pitfall) 
3. ใบงาน 

ทางการพยาบาล
โดยใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ 

4 
กิจกรรมที่ 4 
เรื่อง สรรหา
หลักฐานเชิง
ประจักษ์เพ่ือ
ผู้ ป่ ว ย 
( ตั ว อ ย่ า ง
กรณีศกึษา) 

- กิจกรรมการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการวาง
แผนการพยาบาล
กรณีศกึษา 
- ยกตวัอย่างการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษโ์ดยไม่
คดัลอกผลงานของ
ผูอ่ื้น 

ประยกุตใ์ช้
กระบวนการ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษก์บั
ตวัอย่างผูป่้วย 

1. การ
ประยกุตใ์ช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นทกุ
ขัน้ตอนของ
กระบวนการ
พยาบาล 
2. การใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษอ์ย่างมี
คณุธรรม
จรยิธรรม 

1. ตวัอย่างผูป่้วย
กรณีศกึษา 
2. ใบงาน 

-ผูเ้รียนท าใบงาน 
-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคดิ 
-ผูเ้รียนประเมิน
ตนเอง และ
ผูส้อนประเมิน
ผูเ้รียนในแบบ
ประเมิน
พฤตกิรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานครัง้ที่2 
-ผูส้อนประเมิน
การวางแผน
ทางการพยาบาล 
โดยใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

สปัดาหท่ี์/
ช่ือ

กิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

5 
กิจกรรมที่ 5 
เรือ่ง สรรหา 
หลกัฐานเชิง
ป ร ะ จั ก ษ์
เพื่ อ ผู้ ป่ ว ย 
(ตั ว อ ย่ า ง
กรณีศกึษา) 

 

- กิจกรรมการใช้
หลกัฐานเชิง 
ประจกัษใ์นการวาง
แผนการพยาบาล
กรณีศกึษา 
- ยกตวัอยา่งการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์โดยไม่
คดัลอกผลงานของ
ผูอ้ื่น 

ประยกุตใ์ช้
กระบวนการ 
หลกัฐานเชิง
ประจกัษก์บั
ตวัอยา่งผูป่้วย 

1. การ
ประยกุตใ์ช ้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นทกุ
ขัน้ตอนของ 
กระบวนการ
พยาบาล 
2. การใช้
หลกัฐานเชิง 
ประจกัษ์อยา่งม ี

1. ตวัอยา่ง
ผูป่้วย
กรณีศกึษา 
2. ใบงาน 

-ผูเ้รยีนท าใบ
งาน 
-ผูเ้รยีนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคิด 
-ผูส้อนประเมิน
การวางแผน
ทางการ
พยาบาล 
โดยใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

   คณุธรรม
จรยิธรรม 

  

        6 
กิจกรรมที่ 6 
เรือ่ง
สรา้งสรรค์
นวตักรรม
ดว้ย
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

- กิจกรรมการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการคิด
นวตักรรมส าหรบั
ผูป่้วยใน
กรณีศกึษา 
 

ประยกุตใ์ช้
กระบวนการ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการ
คิดคน้นวตักรรม 
ส าหรบัผูป่้วยใน
กรณีศกึษาได ้

1. การ
ประยกุตใ์ช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์พฒันา
นวตักรรม
ทางการ
พยาบาล เพื่อ
แกไ้ขปัญหา
ของผูป่้วย 

1.ตวัอยา่ง
นวตักรรม
ทางการ
พยาบาลหรอื
รูปแบบการดแูล
ผูป่้วยเฉพาะ
ราย 
2. ตวัอยา่ง
ผูป่้วย
กรณีศกึษา 
3. ใบงาน 

-ผูเ้รยีนท าใบ
งาน 
-ผูเ้รยีนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคิด 
-ผูส้อนประเมิน 
นวตักรรม
ทางการ
พยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
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ตาราง 25 (ตอ่) 

สปัดาหท่ี์/
ช่ือกิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

7-9 
กิจกรรมที่ 7 

เรื่ อ งร่อ งรอ ย
ของหลักฐาน
เชิงประจกัษ ์

- กิจกรรมการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการวาง
แผนการพยาบาล
กรณีศกึษาผูป่้วยจรงิ 
-การสะทอ้นคดิถงึ
ขอ้มลูและหลกัฐาน
เชิงประจกัษข์อง
ผูป่้วยและในการ 
วางแผนทางการ
พยาบาล 
 

สามารถใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษด์ว้ย
ตนเอง ใน
สถานการณจ์รงิที่
ขึน้ฝึกปฏิบตั ิการ
พยาบาลบนหอ
ผูป่้วย 

1. ผูเ้รียน
ประยกุตใ์ช้
กระบวนการ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษบ์นหอ
ผูป่้วย 
2.การสะทอ้นคิด
หลงัจากขึน้ฝึก
ปฏิบตักิาร
พยาบาลบนหอ
ผูป่้วย 

1. Guide line 
การใช ้
Evidence-
based process 
ใน Nursing 
Process 
2. แหล่งสืบคน้
ในอินเตอรเ์น็ต
เช่น เวบ็ไซต,์ 
ฐานขอ้มลูทาง
วชิาการ 
3.ต ารา เอกสาร
วชิาการ 
 

-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคดิ 
-ผูเ้รียนท า case 
study 
-ผูเ้รียนประเมิน
ตนเอง และ
ผูส้อนประเมิน
ผูเ้รียนในแบบ
ประเมิน
พฤตกิรรมจิต 
ประจกัษ์
หลกัฐานครัง้ที่3
ในสปัดาหท่ี์ 7 
-ผูส้อนประเมิน
การวางแผน
ทางการพยาบาล 

10 
กิจกรรมที่ 8 
สรุปผลการ
จดัรูปแบบการ

เรียนรู ้

- การสะทอ้นคดิ
เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรูใ้นดา้นต่าง ๆ 
เช่นรูปแบบกิจกรรม, 
ผูส้อน, บรรยากาศ  

สรุปผลการ
จดัการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน 

1. สรุปผลการ
จดัการเรียนรู ้
2.การสะทอ้นคิด 

- แหล่งสืบคน้ใน
อินเตอรเ์น็ตเช่น 
เวบ็ไซต,์ 
ฐานขอ้มลูทาง
วชิาการ 

-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคดิ 
-ผูเ้รียนประเมิน
ตนเอง และ
ผูส้อนประเมิน
ผูเ้รียนในแบบ 

 การเรียนรู,้ 
ระยะเวลา 

   ประเมิน
พฤตกิรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานครัง้
ท่ี4 
-ผูเ้รียนประเมิน
ความพงึพอใจ 
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1.6 การวดัและประเมินผล เครื่องมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 
ไดแ้ก่ 

1) แบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐาน มีลักษณะเป็นแบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบตัิงาน (Behaviorally Anchored Rating Scales: BARS) 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั
การรับรู ้ระดับความเข้าใจ ระดับการตอบสนอง ระดับการผสานจิต และระดับลักษณะนิสัย 
ประกอบดว้ยขอ้รายการประเมินตามองคป์ระกอบ 10 ขอ้ 

2) แบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นการประเมินว่าผู้เรียนมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการวางแผน
ทางการพยาบาลอยู่ในระดบัใด โดยแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดบัตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริค 
(Scoring Rubrics) 

3) แบบสะทอ้นคดิการเรียนรู ้เป็นค าถามปลายเปิดในประเดน็ 1) เรียนรูอ้ะไรบา้ง 
2) ความรูส้ึกจากการเรียนรูค้รัง้นี ้3) สิ่งท่ีผูเ้รียนอยากจะพฒันาปรบัปรุงตนเองในการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

 
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิต

ประจักษห์ลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
2.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ผูว้ิจยัน ารา่งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบั
นักศึกษาพยาบาลไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้และขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ผลตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้แสดงดงัตาราง 26 

ตาราง 26 ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูต้ามความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1.หลกัการและแนวคิดของรูปแบบ    

 1.1 แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใชเ้หมาะสมกบับรบิทการใชห้ลกัฐานเชิง

ประจกัษใ์นการใหบ้รกิารสขุภาพของประเทศไทย 

4.57 0.49 มากที่สดุ 
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ตาราง 26 (ตอ่) 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

 1.2 หลกัการและแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใชเ้หมาะสมกบัการจดัการ

เรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 

4.57 0.49 มากที่สดุ 

 1.3 หลกัการของรูปแบบท่ีสงัเคราะหม์ีความชดัเจนสามารถน าไปใช้

ไดจ้รงิ 

4.43 0.49 มาก 

2. วัตถุประสงคข์องรูปแบบ    

 2.1 วตัถปุระสงคเ์หมาะสมกบัแนวทางจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง

จิตประจกัษ์หลกัฐาน 

4.71 0.45 มากที่สดุ 

 2.2 วตัถปุระสงคม์คีวามชดัเจนสามารถแสดงสิง่ทีมุ่ง่หวงัใหเ้กิดกบั

นกัศกึษาพยาบาล 

4.43 0.49 มาก 

 2.3 วตัถปุระสงคม์ีประโยชนต์อ่การพฒันานกัศกึษาพยาบาล 4.71 0.45 มากที่สดุ 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้    

 3.1 กระบวนการจดัการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการ

เรยีนรูเ้รือ่งจิตประจกัษ์หลกัฐาน 

4.71 0.45 มากที่สดุ 

 3.2 การก าหนดขัน้ตอนของกระบวนการเรยีนรูม้ีความเหมาะสม 4.71 0.45 มากที่สดุ 

 3.3 กระบวนการจดัการเรยีนรูม้กีารก าหนดบทบาทผูส้อนชดัเจน

สามารถปฏิบตัิไดจ้รงิ 

4.57 0.49 มากที่สดุ 

3.4 กระบวนการจดัการเรยีนรูม้กีารก าหนดบทบาทผูเ้รยีนชดัเจน

สามารถปฏิบตัิไดจ้รงิ 

4.43 0.49 มาก 

 3.5 กระบวนการจดัการเรยีนรูม้กิีจกรรมการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบั

ผูเ้รยีน 

4.43 0.49 มาก 

3.6 การก าหนดหวัขอ้/เนือ้หาในกิจกรรมเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

แนวทางการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งจิตประจกัษ์หลกัฐาน 

4.43 0.49 มาก 
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ตาราง 26 (ตอ่) 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

3.7 สือ่และแหลง่เรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 4.43 0.49 มาก 

4. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ    

 4.1 การวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการจดัการเรยีนรู ้

เรือ่งจิตประจกัษ์หลกัฐาน 

4.43 0.49 มาก 

 4.2 การวดัและประเมินผลมีความมีความชดัเจน สามารถน าไป

ปฏิบตัิไดจ้รงิ 

4.43 0.49 มาก 

 4.3 วดัและประเมินผลไดต้รงตามสภาพจรงิ 4.43 0.49 มาก 

เฉลีย่ภาพรวม 4.53 0.02 มากที่สดุ 

 

จากตาราง 26 พบว่ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลักฐาน
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ( =4.53, S.D.=0.02) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ามีค่าเฉล่ียในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
(4.43-4.71) ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวด้งันี ้

1. หลักการและแนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใช้ควรสรุปเนื ้อหาในคู่มือด้วย ก่อน
สงัเคราะหเ์ป็นหลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้    

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบควรเขียนใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น และ
บางขอ้ยงัเขียนมาเป็นนามธรรม ควรปรบัการเขียนใหส้ามารถวดัได ้สงัเกตไดท้กุขอ้  

3. ควรเขียนสรุปเป็นภาพรวม หรือเป็นรูปภาพประกอบการเช่ือมโยงตัง้แตก่ารใช้
แนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใช ้หลักการของรูปแบบ วตัถุประสงค ์กระบวนการจัดการเรียนรู ้และการ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบดว้ย 

4. การใช ้Guideline ของ Evidence-based process ควรจะน ามาให้ผูเ้รียนได้
เรียนรูต้ั้งแต่ในกิจกรรมท่ี 2 ท่ีเป็นกรณีศึกษาและมีการประยุกตใ์ช้กระบวนการหลักฐานเชิง
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ประจกัษ์กบักระบวนการพยาบาลตามตารางในใบงาน จะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจการน าหลกัฐานเชิง
ประจกัษไ์ปประยกุตใ์ชก้บักระบวนการพยาบาลไดดี้ยิ่งขึน้ 

ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญไปแกไ้ขปรบัปรุงการเขียนเล่มคู่มือรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึน้ ทั้งในส่วนของแนวคิด ทฤษฎีท่ีน ามาใช ้
วตัถุประสงคใ์หค้รอบคลุมทัง้ 3 ดา้น การปรบัวตัถุประสงคบ์างขอ้ใหส้ามารถวดัได ้สงัเกตไดจ้ริง 
และการเขียนเช่ือมโยงในส่วนท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ใหร้อ้ยเรียงกันตัง้แต่การใชแ้นวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาสงัเคราะหเ์ป็นหลกัการของรูปแบบจนถึงการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 

 2.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการเรียนรู้ 
ผูว้ิจยัน าแผนการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล

ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงแผนการเรียนรู ้ผลตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการเรียนรู ้
แสดงดงัตาราง 27 

ตาราง 27 ความเหมาะสมของแผนการเรียนรูต้ามความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความเหมาะสม 

การเตรียมความพร้อม กิจกรรมที่ 1 แรกพบสบตาหลักฐานเชิงประจักษ ์ 
1. สาระส าคญัของกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์

2. จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ ู สามารถวดัและประเมินได ้

3. กิจกรรมการเรยีนรู้ ู สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

4. กิจกรรมการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งใหน้กัศกึษาพยาบาลมี

ความสนใจการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์  

5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 

4.29 

4.57 

4.43 

4.57 

 

4.14 

0.45 

0.49 

0.49 

0.49 

 

0.64 

มาก 

มากที่สดุ 

มาก 

มากที่สดุ 

 

มาก 
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ตาราง 27 (ตอ่) 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

6. การวดัและประเมินผลครอบคลมุวตัถปุระสงคแ์ละ

องคป์ระกอบที่คาดหวงั 

รวม 

4.29 

 

4.38 

0.45 

 

0.07 

มาก 

 

มาก 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 รู้จักหลักฐานเชิงประจักษใ์ห้เพียงพอ 

1. สาระส าคญัของกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์

2. จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ ู สามารถวดัและประเมินได ้

3. กิจกรรมการเรยีนรู้ ู สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

4. กิจกรรมการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งใหน้กัศกึษาพยาบาลมี

ความรู ้การสบืคน้และประเมินขอ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 

6. การวดัและประเมินผลครอบคลมุวตัถปุระสงคแ์ละ 

องคป์ระกอบที่คาดหวงั 

รวม 

4.43 

4.43 

4.43 

4.71 

 

4.29 

4.29 

 

4.43 

0.49 

0.49 

0.49 

0.45 

 

0.45 

0.70 

 

0.09 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สดุ 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 
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ตาราง 27 (ตอ่) 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 พลังแห่งความตั้งใจใชห้ลกัฐานเชงิประจักษ ์

1. สาระส าคญัของกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์

2. จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ ู สามารถวดัและประเมินได ้

3. กิจกรรมการเรยีนรู้ ู สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

4. กิจกรรมการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งใหน้กัศกึษาพยาบาลมี

ความตัง้ใจใชข้อ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 

6. การวดัและประเมินผลครอบคลมุวตัถปุระสงคแ์ละ 

องคป์ระกอบที่คาดหวงั 

รวม 

4.57 

4.14 

4.29 

4.29 

 

4.43 

4.14 

 

4.31 

0.49 

0.35 

0.45 

0.45 

 

0.49 

0.64 

 

0.09 

มากที่สดุ 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 
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ตาราง 27 (ตอ่) 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 สรรหาหลักฐานเชิงประจักษเ์พื่อผู้ป่วย (ตวัอยา่งกรณีศึกษา) 

1. สาระส าคญัของกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์

2. จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ ู สามารถวดัและประเมินได ้

3. กิจกรรมการเรยีนรู้ ู สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

4. กิจกรรมการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งใหน้กัศกึษาพยาบาลมจิีต

ประจกัษ์หลกัฐานและประยกุตใ์ชใ้นกรณีศกึษาได ้

5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 

6. การวดัและประเมินผลครอบคลมุวตัถปุระสงคแ์ละ 

องคป์ระกอบที่คาดหวงั 

รวม 

4.29 

4.29 

4.57 

4.29 

 

4.43 

4.14 

 

4.33 

0.45 

0.45 

0.49 

0.70 

 

0.49 

0.64 

 

0.10 

มาก 

มาก 

มากที่สดุ 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 
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ตาราง 27 (ตอ่) 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 สรรหาหลักฐานเชิงประจักษเ์พื่อผู้ป่วย (ตวัอยา่งกรณีศึกษาต่อ) 

1. สาระส าคญัของกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์

2. จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ ู สามารถวดัและประเมินได ้

3. กิจกรรมการเรยีนรู้ ู สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

4. กิจกรรมการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งใหน้กัศกึษาพยาบาลมจิีต

ประจกัษ์หลกัฐานและประยกุตใ์ชใ้นกรณีศกึษาที่มีปัญหา

เพิ่มขึน้ได ้

5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 

6. การวดัและประเมินผลครอบคลมุวตัถปุระสงคแ์ละ 

องคป์ระกอบที่คาดหวงั 

รวม 

4.57 

4.29 

4.43 

4.57 

 

 

4.43 

4.00 

 

4.38 

0.49 

0.45 

0.49 

0.49 

 

 

0.49 

0.53 

 

0.03 

มากที่สดุ 

มาก 

มาก 

มากที่สดุ 

 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 
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ตาราง 27 (ตอ่) 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 สร้างสรรคน์วตักรรมด้วยหลกัฐานเชิงประจักษ ์

1. สาระส าคญัของกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์

2. จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ ู สามารถวดัและประเมินได ้

3. กิจกรรมการเรยีนรู้ ู สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

4. กิจกรรมการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งใหน้กัศกึษาพยาบาลมจิีต

ประจกัษ์หลกัฐานและประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งนวตักรรมได ้

5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 

6. การวดัและประเมินผลครอบคลมุวตัถปุระสงคแ์ละ 

องคป์ระกอบที่คาดหวงั 

รวม 

4.43 

4.29 

4.29 

4.43 

 

4.29 

4.14 

 

4.31 

0.49 

0.45 

0.70 

0.73 

 

0.45 

0.64 

 

0.13 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 
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ตาราง 27 (ตอ่) 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 ร่องรอยของหลกัฐานเชิงประจักษ ์

1. สาระส าคญัของกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์

2. จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ ู สามารถวดัและประเมินได ้

3. กิจกรรมการเรยีนรู้ ู สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

4. กิจกรรมการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งใหน้กัศกึษาพยาบาลมจิีต

ประจกัษ์หลกัฐานและประยกุตใ์ชใ้นการดแูลผูป่้วยจรงิได ้

5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 

6. การวดัและประเมินผลครอบคลมุวตัถปุระสงคแ์ละ 

องคป์ระกอบที่คาดหวงั 

รวม 

4.71 

4.29 

4.43 

4.57 

 

4.43 

4.29 

 

4.45 

0.45 

0.45 

0.49 

0.49 

 

0.49 

0.45 

 

0.02 

มากที่สดุ 

มาก 

มาก 

มากที่สดุ 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 
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ตาราง 27 (ตอ่) 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

การสรุปผลการจัดรูปแบบการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 8 

1. สาระส าคญัของกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์

4.57 0.49 มากที่สดุ 

 

2. จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้ามารถวดัและประเมินได ้

3. กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

4. กิจกรรมการเรยีนรูเ้สรมิสรา้งใหน้กัศกึษาพยาบาลมจิีต

ประจกัษ์หลกัฐานและสรุปผล สะทอ้นคิดถงึการจดัรูปแบบ

การเรยีนรูไ้ด ้

5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 

6. การวดัและประเมินผลครอบคลมุวตัถปุระสงคแ์ละ 

องคป์ระกอบที่คาดหวงั 

รวม 

4.29 

4.43 

4.71 

 

 

4.43 

4.43 

 

4.48 

0.45 

0.49 

0.45 

 

 

0.49 

0.49 

 

0.02 

มาก 

มาก 

มากที่สดุ 

 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวมทุกกิจกรรม 4.38 0.18 มาก 

 

จากตาราง 27 พบว่า แผนการเรียนรูทุ้กกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ( =4.38, S.D.=0.18) และในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
( =4.00-4.71, S.D.=0.35-0.70) แสดงว่าแผนการเรียนรูทุ้กกิจกรรม มีความเหมาะสมสามารถ
น าไปใชไ้ด ้ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิดงันี ้
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ข้อเสนอแนะโดยรวม  
- ปรบัวิธีการเขียนสาระส าคญัของแตล่ะกิจกรรมใหก้ระชบั สัน้ลง แตไ่ดใ้จความ

เนือ้หาส าคญัเหมือนเดมิ 
- ปรับการเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรูใ้ห้เป็นรูปธรรมทุกข้อ สามารถวัดและ

ประเมินผลไดจ้ริง ตดัออกบางขอ้ท่ีมีจุดประสงคค์วามหมายคลา้ยคลึงกัน เช่นผูเ้รียนใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษใ์นทกุขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาลก็ครอบคลมุแลว้ ไมต่อ้งมีขอ้ใชง้านวิจยัในการ
วางแผนทางการพยาบาล 

- การวดัและประเมินผล ปรบัการเขียนเกณฑก์ารประเมินใหต้รงกบัเครื่องมือวดั 
- ควรมีสรุปแผนการเรียนรูค้รบทุกแผนในภาพรวม เพ่ือให้สามารถมองเห็น

รายละเอียดไดช้ดัเจนมากขึน้ 
ข้อเสนอแนะแต่ละแผนการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี 2 รูจ้กัหลกัฐานเชิงประจกัษใ์หเ้พียงพอ  
- ระยะเวลาท่ีใชท้  ากิจกรรมภายใน 2 ชั่วโมงอาจไม่เพียงพอ เน่ืองจากเนือ้หา

ค่อนขา้งมากหากตอ้งทบทวนความรูข้องกระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทัง้หมดตัง้แต่การตัง้
ค  าถามระบปัุญหา ไปจนถึงการประยกุตใ์ชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

- แบบสะท้อนคิดในหัวขอ้ท่ี 4 คือ ผูเ้รียนตอ้งการใหมี้การปรบัเปล่ียนหรือ
เพิ่มเติมการจดัการเรียนรูอ้ย่างไรไม่เก่ียวกับการสะทอ้นคิดเรื่องการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ ให้
ปรบัค าเป็น ผูเ้รียนจะปรบัปรุงหรือพฒันาตนเองในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษค์รัง้ตอ่ไปอยา่งไร   

กิจกรรมท่ี 3 พลงัแหง่ความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
- ควรอธิบายแบบฟอร์มการวางแผนทางการพยาบาลใช้หลักฐานเชิง

ประจกัษ์ใหผู้เ้รียนเขา้ใจอย่างละเอียด ก่อนลงมือฝึกปฏิบตัิ เน่ืองจากมีค าท่ีเฉพาะกบัขัน้ตอนของ
หลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละมี 2 ใบท่ีใชท้  ากิจกรรม ผูเ้รียนยงัไม่รูจ้กัค  าตา่ง ๆ ในขัน้ตอนมากนกัอาจ
เกิดความสบัสนในการลงขอ้มลู 

กิจกรรมท่ี 4 สรรหาหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือผูป่้วย (ตวัอยา่งกรณีศกึษา) 
- ตวัอย่างกรณีศึกษาท่ี 1-5 ใช้ทัง้หมดหรือไม่ แบ่งใหผู้เ้รียนอย่างไร คิดว่า

ตอ้งใชเ้วลาในการท ากิจกรรมเกิน 2 ชั่วโมงจงึควรก ากบัเวลาใหท้นัในกิจกรรม 
- ในกิจกรรมขัน้น ามีการใหผู้เ้รียนน าเสนอคลิปเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์

อาหารเสรมิ และในขัน้สอนก็มีกรณีศกึษาอีก 5 กรณีท่ีแบง่ใหแ้ตล่ะกลุม่ คดิว่ามีกิจกรรมเยอะมาก
อาจจะใชเ้วลาในการท ากิจกรรมเกิน 2 ชั่วโมง 
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- บทบาทผูส้อนกิจกรรมการสืบคน้ และประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ควร
ปรบัค าจากให้ค  าแนะน าเป็น ติดตามและชีแ้นะเพิ่มเติมเน่ืองจากผูเ้รียนไดท้บทวนความรูจ้าก
แผนการเรียนรูเ้ตรียมความพรอ้มและกิจกรรมท่ี 2 มาแลว้ 

กิจกรรมท่ี 6 สรา้งสรรคน์วตักรรมดว้ยหลกัฐานเชิงประจกัษ ์  
- ระยะเวลาใช้ท ากิจกรรมภายใน 3 ชั่วโมงอาจไม่เพียงพอท่ีจะให้ผู้เรียน

สรา้งสรรคน์วตักรรมออกมาเป็นชิน้งาน 
- กิจกรรมสรา้งสรรคน์วัตกรรมควรเขียนให้ชัดเจนว่าจะเป็นขั้นการเขียน

แผนการท านวตักรรมหรือการท านวตักรรมในหอ้งเรียนเลย ถา้เป็นการท านวตักรรมในหอ้งเรียนก็
ตอ้งมีการเขียนดว้ยว่าใหผู้เ้รียนเตรียมอุปกรณม์าท านวัตกรรม แตเ่ป็นกิจกรรมท่ีค่อนขา้งยากถา้
ท าภายใน 3 ชั่วโมง 

กิจกรรมท่ี 7 รอ่งรอยของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
- ผลงานของกิจกรรมท่ี 7 นีคื้อการเขียนขัน้ตอนกระบวนการพยาบาลโดยใช้

หลกัฐานเชิงประจกัษข์องผูป่้วยท่ีผูเ้รียนดแูลฝึกปฏิบตัท่ีิหอผูป่้วยใชห่รือไม ่เขียนบอกไวด้ว้ย 
ข้อเสนอแนะส่ือการเรียนรู้และแบบประเมินการเรียนรู้ 

- แบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ หวัขอ้
การประเมินเรื่องขอ้วินิจฉัยการพยาบาลและขอ้มูลสนับสนุน การให ้1 คะแนน ควรเพิ่มเรื่องไม่
ครบถว้น และในการประเมินกิจกรรมท่ีฝึกปฏิบตัิในหอ้งเรียนเป็นกรณีศกึษาตวัอย่างท่ีไม่ใช่ผูป่้วย
จริง ในหัวขอ้การประเมินการปฏิบัติการพยาบาลเปล่ียนจากปฏิบตัิการพยาบาลเป็นเขียนการ
พยาบาลแทน เน่ืองจากไม่ไดป้ฏิบตัิจริง รวมทัง้หวัขอ้การวางแผนกิจกรรมการพยาบาล การให ้2 
คะแนน ควรเพิ่มการวางแผนกิจกรรมการพยาบาลจากหลกัฐานเชิงประจกัษบ์างสว่น 

- เพิ่ม guideline การใช ้Evidence-based process ใน Nursing Process ลงใน
ส่ือการเรียนรู ้

- แบบฟอรม์การวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) ใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษมี์ 2 ใบ แตกตา่งกนัอยา่งไร  

 
2.3 การตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบภายในของรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ 
ผูว้ิจยัน าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูใ้หผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน ตรวจสอบความ

เหมาะสม ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบภายในของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้พิจารณาจากคา่
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ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งมีรายละเอียดดงัตาราง 
28 

ตาราง 28 การตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบภายในของรูปแบบการจดัการเรียนรู  ้

รายการประเมิน ค่า IOC การแปลผล 
1. ความส าคญักบัหลกัการของรูปแบบ 1.00 สอดคลอ้ง 
2. หลกัการของรูปแบบกบัวตัถปุระสงคข์องรูปแบบ 0.86 สอดคลอ้ง 
3. หลกัการของรูปแบบกบัผลลพัธท์ี่คาดหวงั 0.71 สอดคลอ้ง 
4. หลกัการของรูปแบบกบักระบวนการจดัการเรยีนรูข้องรูปแบบ 1.00 สอดคลอ้ง 
5. หลกัการของรูปแบบกบัการวดัและประเมินผล 0.86 สอดคลอ้ง 
6. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบกบัผลลพัธท์ี่คาดหวงั 0.71 สอดคลอ้ง 
7. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบกบัสาระการจดัการเรยีนรู ้ 0.86 สอดคลอ้ง 
8. วัตถุประสงคข์องรูปแบบกับกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ตรียม
ความพรอ้มกิจกรรมที่ 1 

0.86 สอดคลอ้ง 

9. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบกบักระบวนการจดัการเรยีนรูกิ้จกรรมที่ 
2 1.00 

สอดคลอ้ง 

10. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบกบักระบวนการจดัการเรยีนรูกิ้จกรรม
ที่ 3 1.00 

สอดคลอ้ง 

11. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบกบักระบวนการจดัการเรยีนรูกิ้จกรรม
ที่ 4 1.00 

สอดคลอ้ง 

12. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบกบักระบวนการจดัการเรยีนรูกิ้จกรรม
ที่ 5 1.00 

สอดคลอ้ง 

13. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบกบักระบวนการจดัการเรยีนรูกิ้จกรรม
ที่ 6 1.00 

สอดคลอ้ง 

14. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบกบักระบวนการจดัการเรยีนรูกิ้จกรรม
ที่ 7 1.00 

สอดคลอ้ง 

15. วตัถุประสงคข์องรูปแบบกับกระบวนการจัดการเรียนรูส้รุปผล
การจดัรูปแบบการเรยีนรูกิ้จกรรมที่ 8 

1.00 

  

สอดคลอ้ง 

16. วัตถุประสงค์ของรูปแบบกับวิธีการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบ 0.86 

สอดคลอ้ง 
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จากตาราง 28 ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบภายในของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูพ้บว่า มีค่าดชันี IOC ผ่านเกณฑก์ารประเมินอยู่ท่ี 0.71-1.00 แสดงว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรูมี้ความสอดคล้องกันขององคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ผูว้ิจัยไดน้  าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงคู่มือของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิต
ประจักษ์หลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาลให้มีความสมบูรณ์มากขึน้ และปรับปรุงตาราง
แผนการเรียนรูใ้นแตล่ะกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะดงักลา่ว ดงันี ้

- เพิ่มการสรุปแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูใ้นคู่มือ
การจดัการเรียนรู ้

- ปรบัการเขียนวัตถุประสงคข์องรูปแบบใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น
และสามารถวดัได ้สงัเกตได ้

- ปรบัวิธีการเขียนสาระส าคญัของแตล่ะกิจกรรมใหก้ระชบั สัน้ลง แตไ่ดใ้จความ
เนือ้หาส าคญั 

- ปรบัการเขียนเกณฑก์ารประเมินใหต้รงกบัเครื่องมือวดั 
- กิจกรรมเทคนิคการสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ ์และติดตัง้ VPN เดิมเคยอยู่ใน

สปัดาหท่ี์ 2 ยา้ยมาเรียนรูใ้นสปัดาหท่ี์ 1 เพ่ือไมใ่หก้ารจดักิจกรรมในสปัดาหท่ี์ 2 มากจนเกินไป 
- ปรบัหวัขอ้ในแบบสะทอ้นคิดขอ้ท่ี 4 เป็นผูเ้รียนจะปรบัปรุงหรือพฒันาตนเองใน

การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษค์รัง้ตอ่ไปอยา่งไร 
- แบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใน

หวัขอ้การประเมินการปฏิบตัิการพยาบาลเปล่ียนจากปฏิบตัิการพยาบาลเป็นเขียนการพยาบาล
แทน และปรบัค าใน rubric  

- ผูส้อนอธิบายแบบฟอรม์การวางแผนทางการพยาบาลใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจอยา่งละเอียด ก่อนลงมือฝึกปฏิบตัติัง้แตใ่นสปัดาหท่ี์ 3 

- ปรบัค าในบทบาทผูส้อนกิจกรรมการสืบคน้ และประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ์
เป็นตดิตามและชีแ้นะเพิ่มเตมิ 

- กิจกรรมสรา้งสรรคน์วัตกรรม เน่ืองจากเป็นแผนการเรียนรูท่ี้ผู้เช่ียวชาญให้
คะแนนความเหมาะสมน้อยท่ีสุด จึงควรปรบัลักษณะกิจกรรมเป็นการประยุกตใ์ช้นวัตกรรม
ทางการพยาบาลในการแกไ้ขปัญหาของผูป่้วย แทนการสรา้งนวตักรรม 

- ลดกิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งไปเตรียมขอ้มูลในแต่ละสัปดาห ์เป็นการแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นเก่ียวกบัการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษข์องผูเ้รียนในสปัดาหท่ี์ผ่านมา 
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- ผลงานของกิจกรรมท่ี 7 คือการเขียนรายงานกรณีศึกษาของผูป่้วยจริงท่ีผูเ้รียน
ดแูลฝึกปฏิบตัิท่ีหอผูป่้วย ซึ่งในรายงานมีการเขียนการวางแผนทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษข์องผูป่้วย (Nursing Care Plan)  

 
3. ผลการศึกษาน าร่องเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
 ผูว้ิจัยศึกษาน าร่องรูปแบบการจัดการเรียนรูก้ับนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาล

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาตน้ ประจ าปี
การศึกษา 2563 จ  านวน 35 คน จัดเป็นชั่วโมงเสริมการเรียนรูใ้ห้กับผู้เรียนใช้เวลา 2 สัปดาห ์
จ านวน 3 วนั วนัละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 9 ชั่วโมง ในกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง รูจ้กัหลกัฐานเชิงประจกัษ์ให้
เพียงพอ และกิจกรรมท่ี 4 เรื่อง สรรหาหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือผู้ป่วย วิเคราะหข์้อมูลการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้ละขอ้เสนอแนะจากแบบสะทอ้นคดิรว่มกบัการสมัภาษณผ์ูเ้รียนดงันี  ้

1) ดา้นกิจกรรม 
ผูเ้รียนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรูมี้ประโยชนต์อ่นกัศึกษาพยาบาล 

ไดเ้รียนรูก้ระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษต์ัง้แตก่ารตัง้ค  าถาม ระบปัุญหาของผูป่้วยโดยการหา
ขอ้มูลสนับสนุนจากตัวอย่างกรณีศึกษาร่วมกับการจ าลองการตัง้ค  าถามซักประวัติเพิ่มเติม ซึ่ง
กิจกรรมท่ีไดร้บัความรูเ้พิ่มเติมเป็นอย่างมากก็คือการสืบคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีน่าเช่ือถือ 
ไดค้น้พบวา่ฐานขอ้มลูในหอ้งสมดุของมหาวิทยาลยัมีใหสื้บคน้ไดม้ากมาย ทัง้ฐานขอ้มลูภาษาไทย
และภาษาองักฤษ สามารถเขา้ถึงไดใ้นเว็บไซตห์อ้งสมุด  ได ้download VPN SWU คือเครือข่าย
ส่วนตัวเสมือนของมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถเข้าสืบคน้ข้อมูล หาหลักฐานเชิงประจักษ์ของ
หอ้งสมดุไดแ้มว้่าจะอยูท่ี่บา้น หรือภายนอกมหาวิทยาลยั และกิจกรรมการประเมินความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทัง้จากเว็บไซตท์ั่วไป ฐานขอ้มูลทางวิชาการรวมทัง้บทความ
วิจยั สามารถคิดวิเคราะหก์ารใชข้อ้มูลและการหาแหล่งอา้งอิงท่ีน่าเช่ือถือไดม้ากขึน้ และน ามา
ประยุกตใ์ชว้างแผนการพยาบาลผูป่้วยในกรณีศึกษาไดอ้ย่างไรบา้ง ไดเ้รียนรูว้่ากระบวนการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์สามารถบูรณาการเขา้กับกระบวนการพยาบาลไดทุ้กขัน้ตอน อีกทัง้ยังได้
ทบทวนความรูเ้รื่องโรค อาการ อาการแสดง พยาธิสภาพของโรค แนวทางการรกัษาและการ
พยาบาลจากแหลง่ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือ น ามาวางแผนการพยาบาลได ้

นอกจากนีผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดา้นเจตคติว่า ช่วยใหเ้กิดความ
ตระหนกัถึงการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชอ้า้งอิงมากขึน้ และใส่ใจการน าขอ้มูลและหลกัฐาน
เชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยมากขึน้ รวมทั้งบอกถึงความส าคัญของการน าข้อมูลเชิง
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ประจักษ์มาประยุกตใ์ช้กับกิจกรรมการพยาบาล การประเมินความน่าเช่ื อถือของแหล่งข้อมูล 
ประโยชนข์องการใชข้อ้มลูเชิงประจกัษท่ี์นา่เช่ือถือตอ่ผูร้บับรกิาร และบคุลากรทางการแพทย ์

2) ดา้นระยะเวลา 
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นว่ากิจกรรมทัง้สองกิจกรรมนี ้ตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การท ากิจกรรมคอ่นขา้งมาก อยากใหมี้เวลาในการท างานเพิ่มขึน้ เพราะตอ้งใชเ้วลาในการสืบคน้
และประเมินความนา่เช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ย 

3) ดา้นภาษาท่ีใช ้
ขอ้ความตา่ง ๆ ตวัอยา่งกรณีศกึษาของผูป่้วยใชภ้าษาทางการแพทยท่ี์ผูเ้รียน

รูจ้กัและเขา้ใจในความหมายของแตล่ะค าอยู่เดิมแลว้ ไม่เกิดความสบัสนในการน ามาใชว้ิเคราะห์
ในกิจกรรม แต่ในช่วงตน้กิจกรรมท่ี 1 ผูเ้รียนยังมีความสับสนกับความหมายและประเภทของ
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ในตอนแรกผูเ้รียนเขา้ใจวา่หลกัฐานเชิงประจกัษห์มายถึงบทความวิจยัเพียง
ประเภทเดียว ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงตอ้งอธิบายความหมายและกระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์ให้
ผูเ้รียนเขา้ใจก่อน 

4) ดา้นส่ือและแหลง่เรียนรู ้
- ตวัอย่างกรณีศกึษา วิดีโอ และแหล่งขอ้มลูเว็บไซตต์า่ง ๆ มีความเหมาะสม 

แต่ผู้เรียนให้ความเห็นว่าควรมีจอโปรเจคเตอรส์  าหรบัฉายขอ้มูล เพ่ือให้เห็นข้อมูลหรือภาพได้
ชดัเจนมากขึน้ การเล่นเกมส ์เช่น โปรแกรม Kahoot มาช่วยเสริมใหกิ้จกรรมมีความสนุกสนาน
มากขึน้  

- ใบงานกิจกรรมท่ีใชก้บักรณีศกึษาในแตล่ะสปัดาหมี์ 2 ใบ อยากใหย้บุเหลือ
ใบกิจกรรมใบเดียว เน่ืองจากหวัขอ้การเขียนขัน้ตอนหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทัง้ 2 ใบนัน้ ใหผู้เ้รียน
เขียนขอ้มลูท่ีคลา้ยคลึงกนั ถา้เหลือใบเดียวจะช่วยลดความซ า้ซอ้นและประหยดัเวลาในการเขียน
ดว้ย 

5) ดา้นการวดัและประเมินผล 
มีความเหมาะสมสามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียนไดค้รบตามวตัถปุระสงค ์

และพฤติกรรมบ่งชีท่ี้ก าหนดไว้ จากข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและผลการศึกษาน าร่องกับ
นักศึกษาพยาบาล ผู้วิจัยไดน้  ามาปรบัปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์
หลกัฐานส าหรบันกัศึกษาพยาบาลใหมี้ความเหมาะสมและสมบรูณย์ิ่งขึน้ โดยสรุปเป็นแผนภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้ใชใ้นการวิจัยและสรุปในตารางแผนการเรียนรูใ้นแต่ละกิจกรรม ดัง
แสดงในภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 แผนผงัรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานในการวิจยั 
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ตาราง 29 สรุปแผนการเรียนรูใ้นแตล่ะกิจกรรมท่ีใชจ้รงิ 

สปัดาหท่ี์/
ช่ือ

กิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

1 
กิจกรรมที่ 1 
การเตรียม
ความพรอ้ม 
แ ร ก พ บ
ส บ ต า
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ 

 

- บรรยายแบบมี
สว่นรว่ม 
- ยกตวัอยา่ง/สรุป
ความหมายและ
ความส าคญัของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
- สาธิตและสาธิต
ยอ้นกลบัการสบืคน้ 
ในSWU Library
และติดตัง้ VPN 

เพื่อเตรยีม
ความพรอ้ม
ผูเ้รยีน ทบทวน
ความหมาย 
ประเภทและ
ความส าคญั
ของหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

1. แนวคิดและ
ความส าคญั
ของหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์
2. ความหมาย 
ประเภทของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

1. แหลง่สบืคน้
ในอินเตอรเ์น็ต
เช่น เว็บไซต,์ 
ฐานขอ้มลูทาง
วิชาการ 
2. ตวัอยา่ง
ประเภทของ 
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
3. PPT 
4. ใบงาน 

-ผูเ้รยีนท าใบ
งาน 
-ผูเ้รยีนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคิด 
-ผูเ้รยีนประเมิน
พฤติกรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานก่อน
เรยีน 

2 
กิจกรรมที่ 2 
เรือ่งรูจ้กั

หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์ห้
เพียงพอ 

- บรรยายแบบมี
สว่นรว่ม 
- ยกตวัอยา่ง/สรุป
กระบวนการ/
ขัน้ตอนการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์  
- สาธิตและสาธิต
ยอ้นกลบัการ
ตรวจสอบความ 
นา่เช่ือถือของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

ผูเ้รยีนรูแ้ละ
เขา้ใจหลกัการ
ใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

1. กระบวนการ/
ขัน้ตอนการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์  
-การระบปัุญหา 
-การสบืคน้ 
-การตรวจสอบ 
-การประยกุตใ์ช้
และประเมินผล 
2. หลกัการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการ
แกปั้ญหา 

1. PPT 
กระบวนการ/
การประเมิน
ความนา่เช่ือถือ
ของหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์
3. Guide line 
การใช ้
Evidence-
based 
process 
4. ใบงาน 

-ผูเ้รยีนท าใบ
งาน 
-ผูเ้รยีนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคิด 
-ผูส้อนประเมิน
พฤติกรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานผูเ้รยีน 
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ตาราง 29 (ตอ่) 

สปัดาหท่ี์/
ช่ือ

กิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

3 
กิจกรรมที่ 3 
เรือ่ง พลงั
แหง่ความ
ตัง้ใจใช้

หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

- อภิปรายคลปิ
วิดีโอดา้นประโยชน ์
คณุคา่ของการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษด์แูลผูป่้วย 
- กิจกรรมการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการวาง 

ผูเ้รยีนตระหนกั
ถึงความส าคญั 
ประโยชนข์อง 
การใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

1. การ
เสรมิสรา้งความ 
ตัง้ใจการใช้
หลกัฐานเชิง 
ประจกัษ ์
2.การประยกุต์
กระบวนการ 
หลกัฐานเชิง
ประจกัษม์าใช ้

1. คลปิวิดีโอ
เรือ่ง Sepsis 
Khon Kaen 
Hospital 
2. กรณีศกึษา
การดแูลผูป่้วยที่
เกิดขอ้ผิดพลาด
(pitfall) 
3. ใบงาน 

-ผูเ้รยีนท าใบ
งาน 
-ผูเ้รยีนบนัทกึ 
แบบสะทอ้นคิด 
-ผูส้อนประเมิน
การวางแผน
ทางการ
พยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

 แผนการพยาบาล
กรณีศกึษา 

 กบัขัน้ตอนของ
กระบวนการ
พยาบาล 

  

4 
กิจกรรมที่ 4 
เรื่อง สรรหา
หลกัฐานเชิง
ประจกัษเ์พ่ือ 

ผูป่้วย 
(ตวัอย่าง
กรณีศกึษา) 

- กิจกรรมการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการวาง
แผนการพยาบาล
กรณีศกึษา 
- ยกตวัอย่างการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษโ์ดยไม่ 
คดัลอกผลงานของ
ผูอ่ื้น 
 

ประยกุตใ์ช้
กระบวนการ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษก์บั
ตวัอย่างผูป่้วย 

1. การ
ประยกุตใ์ช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นทกุ
ขัน้ตอนของ
กระบวนการ
พยาบาล 
2. การใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษอ์ย่างมี
คณุธรรม
จรยิธรรม 

1. ตวัอย่างผูป่้วย
กรณีศกึษา 
2. ใบงาน 

-ผูเ้รียนท าใบงาน 
-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคดิ 
-ผูเ้รียนประเมิน
ตนเอง และ
ผูส้อนประเมิน
ผูเ้รียนในแบบ
ประเมิน
พฤตกิรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานครัง้ที่2 
-ผูส้อนประเมิน
การวางแผน
ทางการพยาบาล
โดยใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ 
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ตาราง 29 (ตอ่) 

สปัดาหท่ี์/
ช่ือ

กิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

5 
กิจกรรมที่ 5 
เรื่องสรรหา
น วั ต ก ร รม
ประยุกต์ใช้
เพื่ อ ผู้ ป่ ว ย
(ตั ว อ ย่ า ง
กรณีศกึษา) 

 

- กิจกรรมการ
ประยกุตใ์ช้
นวตักรรม/แนวทาง
ปฏิบตัิทางการ
พยาบาลในการวาง
แผนการพยาบาล
กรณีศกึษา  

สบืคน้และ
ประเมิน
นวตักรรม/
แนวทางปฏิบตัิ
ทางการ
พยาบาลมาใช้
วางแผนการ
พยาบาลได ้

1. การ
ประยกุตใ์ช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นทกุ
ขัน้ตอนของ 
กระบวนการ
พยาบาล 
2. การ
ประยกุตใ์ช้
ตวัอยา่ง
นวตักรรม/
แนวทางปฏิบตัิ
ทางการ
พยาบาลใน
กรณีศกึษา 

1. ตวัอยา่ง
ผูป่้วย
กรณีศกึษา 
2. ตวัอยา่ง
นวตักรรม/
แนวทางปฏิบตัิ 
ทางการ
พยาบาล 
3. ใบงาน 

-ผูเ้รยีนท าใบ
งาน 
-ผูเ้รยีนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคิด 
-ผูส้อนประเมิน
การวางแผน 
ทางการ
พยาบาล 
โดยใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

6 
กิจกรรมที่ 6 
เรือ่ง
หลกัฐาน
ส าคญัจาก
ผูป่้วย 

- กิจกรรมการคน้หา
ขอ้มลูของผูป่้วยเพื่อ
ใชใ้นการรกัษาโรค
เบือ้งตน้ เช่นการซกั
ประวตัิ การบอกวิธี
ตรวจรา่งกาย  
-การวางแผนการ
พยาบาลจากขอ้มลู
ที่คน้หาไดข้องผูป่้วย 
- การเลน่เกมสใ์ห้
ของรางวลั 

สามารถ
วินิจฉยัโรค
เบือ้งตน้และ
วางแผนการ
พยาบาล
ตวัอยา่ง
กรณีศกึษา
ผูป่้วยได ้

1. การสบืคน้
ขอ้มลูของผูป่้วย
เพื่อน ามา
วินิจฉยัโรค
เบือ้งตน้ได ้
2. ผูป่้วยโดยใช้
หลงัวาง
แผนการ
พยาบาลกฐาน
เชิงประจกัษ ์

1.ตวัอยา่ง
อาการ/อาการ
แสดงของผูป่้วย
แตล่ะโรค 
2. ใบงาน 
3. ของรางวลั 

-ผูเ้รยีนท าใบ
งาน 
-ผูเ้รยีนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคิด 
-ผูส้อนประเมิน
การวางแผน
ทางการ
พยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
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ตาราง 29 (ตอ่) 

สปัดาหท่ี์/
ช่ือ

กิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

7-9 
กิจกรรมที่ 7 
การดแูล
ผูป่้วยดว้ย
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

- กิจกรรมการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการวาง
แผนการพยาบาล
กรณีศกึษาผูป่้วย
จรงิ 
-การสะทอ้นคดิถงึ
ขอ้มลูและหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ของ
ผูป่้วยและในการ
วางแผนทางการ
พยาบาล 
 

สามารถใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษด์ว้ย
ตนเอง ใน
สถานการณ์
จรงิที่ขึน้ฝึก
ปฏิบตัิ การ
พยาบาลบน
หอผูป่้วย 

1. ผูเ้รยีน
ประยกุตใ์ช้
กระบวนการ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์บนหอ
ผูป่้วย 
2.การสะทอ้น
คิดหลงัจากขึน้
ฝึกปฏิบตัิการ
พยาบาลบนหอ
ผูป่้วยใน
หอ้งเรยีน 

1. Guide line 
การใช ้
Evidence-
based 
process ใน 
Nursing 
Process 
2. แหลง่สบืคน้
ในอินเตอรเ์น็ต
เช่น เว็บไซต,์ 
ฐานขอ้มลูทาง
วิชาการ 
3.ต ารา เอกสาร
วิชาการ 

-ผูเ้รยีนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคิด 
-ผูเ้รยีนท า 
case study 
-ผูเ้รยีนประเมิน
ตนเอง และ
ผูส้อนประเมิน
ผูเ้รยีนในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานครัง้ที่3
ในสปัดาหท์ี่ 7 
-ผูส้อนประเมิน
การวางแผน
ทางการ
พยาบาล 

10 
กิจกรรมที่ 8 
สรุปผลการ
จดัรูปแบบ
การเรยีนรู ้

- การสะทอ้นคดิ
เก่ียวกบัการจดัการ
เรยีนรูใ้นดา้นตา่ง ๆ 
เช่นรูปแบบกิจกรรม, 
ผูส้อน, บรรยากาศ 
 

สรุปผลการ
จดัการเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีน 

1. สรุปผลการ
จดัการเรยีนรู ้
2.การสะทอ้น
คิด 

- แหลง่สบืคน้
ในอินเตอรเ์น็ต
เช่น เว็บไซต,์ 
ฐานขอ้มลูทาง
วิชาการ 
 

-ผูเ้รยีนบนัทกึ
แบบสะทอ้นคิด 
-ผูเ้รยีนประเมิน
ตนเอง และ
ผูส้อนประเมิน
ผูเ้รยีนในแบบ 
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ตาราง 29 (ตอ่) 

สปัดาหท่ี์/
ช่ือ

กิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

 การเรยีนรู,้ 
ระยะเวลา 

  - คลปิวิดีโอ 
“กอดเพื่อ
รกัษา” 
 

ประเมิน
พฤติกรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานครัง้ที่4 
-ผูเ้รยีนประเมิน
ความพงึพอใจ 

 

ตอนที ่3 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิต
ประจักษห์ลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

ผูว้ิจยัด  าเนินการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐาน
ส าหรบันักศึกษาพยาบาลกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 24 คน ไดแ้ก่ นักศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชัน้ปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบตัิการ
พยาบาลมารดาและทารก2 (พสศ 444) กลุ่มท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
เดือนกนัยายน 2563  – พฤศจิกายน 2563 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 10 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 
3 ชั่วโมง รวมเวลาทัง้สิน้ 30 ชั่วโมง ใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววดัหลายครัง้ ใชส้ถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งตัวประกอบแบบมีการวัดซ า้ (One-Way Analysis of Variance: 
Repeated Measures) ด าเนินการจัดการเรียนรูต้ามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
เสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล แบง่ช่วงของการด าเนินการตามรูปแบบ
ดงันี ้

สัปดาหท่ี์ 1 เตรียมความพรอ้มของผู้เรียนในกิจกรรมท่ี 1 ด  าเนินการในกิจกรรม
เตรียมความพรอ้ม แรกพบสบตาหลกัฐานเชิงประจกัษ ์มีการประเมินระดบัพฤติกรรมจิตประจกัษ์
หลกัฐานของผูเ้รียนจากแบบประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานก่อนเขา้สู่กระบวนการจดัการ
เรียนรู ้

สัปดาหท่ี์ 2-6 จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้ใน
กิจกรรมท่ี 2-6ติดตามพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานของผูเ้รียนโดยประเมินซ า้ในสัปดาหท่ี์ 4 
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ร่วมกับการประเมินการวางแผนทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในตัวอย่าง
กรณีศกึษาท่ีหลากหลายโดยผูว้ิจยั 

สัปดาห์ท่ี 7-9 กิจกรรมท่ี 7 การดูแลผู้ป่วยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้เรียนฝึก
ปฏิบตัิการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเองในสถานการณจ์ริงกบัผูป่้วยบนหอผูป่้ วยในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก2 (พสศ 444) ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งในแต่ละสัปดาห ์
ผูเ้รียนจะกลับมาในหอ้งเรียนท าการสะทอ้นคิดการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผูป่้วยท่ี
ตนเองไดร้บัผิดชอบ ร่วมกันสืบคน้และตรวจสอบขอ้มูลและสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์เพิ่มเติม
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูการวางแผนดแูลผูป่้วยท่ีสมบรูณข์ึน้ มีการติดตามพฤติกรรมจิตประจกัษ์หลกัฐาน
ของผูเ้รียนโดยประเมินซ า้ในสปัดาหท่ี์ 7 รว่มกับการประเมินการวางแผนทางการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นผูป่้วยท่ีไดร้บัมอบหมายบนหอผูป่้วยโดยผูว้ิจยั  

สปัดาหท่ี์ 10 เป็นกิจกรรมท่ี 8 การสรุปผลการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรูก้บัผูเ้รียน 
มีการประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานของผูเ้รียนครัง้สดุทา้ย ความถึงการประเมินความพึง
พอใจจากแบบประเมินความพงึพอใจ และแบบสะทอ้นคดิโดยผูเ้รียน  

1. ผลการประเมินจิตประจักษห์ลักฐานหลังทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากข้อมูลเชิงปริมาณ 

1.1 ผลการประเมินระดับจิตประจักษห์ลักฐานของนักศึกษาพยาบาล 
1.1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา

พยาบาลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษาพยาบาล เป็นการ
ประเมินระดบัจิตประจกัษ์หลักฐานของนักศึกษาพยาบาล โดยผูว้ิจยัประเมินผูเ้รียนและผูเ้รียน
ประเมินตนเอง ผลดงัแสดงในตาราง 30  
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ตาราง 30 ผลการประเมินระดบัจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลในภาพรวม จ าแนก
ตามสปัดาหท่ี์ประเมิน 

ระยะเวลา
วัด 

ผู้เรียน ผู้วิจัย 

คา่เฉล่ีย
คะแนน  

 (เตม็ 93)  

(รอ้ยละ) 

S.D. ระดบัจิต
ประจกัษ์
หลกัฐาน 

คา่เฉล่ีย
คะแนน 

(เตม็ 93)  

(รอ้ยละ) 

S.D. ระดบัจิต
ประจกัษ์
หลกัฐาน 

ครัง้ที่ 1 
สปัดาหท์ี่ 1 

47.83 
(รอ้ยละ51.43) 

0.36 
 

การตอบสนอง 43.54 
(รอ้ยละ
46.82) 

0.31 
 

การตอบสนอง 

ครัง้ที่ 2 
สปัดาหท์ี่ 4 

55.54 
(รอ้ยละ59.72) 

0.20 การตอบสนอง 53.25 
(รอ้ยละ
57.26) 

0.29 
 

การตอบสนอง 

ครัง้ที่ 3 
สปัดาหท์ี่ 7 

66.46 
(รอ้ยละ71.46) 

0.22 
 

การผสานจิต 66 
(รอ้ยละ
70.97) 

0.24 
 

การผสานจิต 

ครัง้ที่ 4 
สปัดาหท์ี่ 10 

77.04 
(รอ้ยละ82.84) 

0.24 
 

ลกัษณะนิสยั 76.54 
(รอ้ยละ
82.30) 

0.22 
 

ลกัษณะนิสยั 

 

 

ภาพประกอบ 10 คา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลเปรียบเทียบระหว่าง
นกัศกึษาประเมินตนเองกบัผูว้ิจยัประเมินตามสปัดาหท่ี์ประเมิน 
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จากตาราง 30 และภาพประกอบ 10 พบว่า ระดบัจิตประจกัษ์หลกัฐานของ
นกัศกึษาพยาบาลก่อนเขา้สู่กิจกรรมการเรียนรูต้ามรูปแบบจากการประเมินตนเองในสปัดาหท่ี์ 1 
อยู่ในระดับการตอบสนอง มีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ท่ี 47.83 คิดเป็นรอ้ยละ 51.43  สอดคลอ้งกับท่ี
ผูว้ิจยัประเมินนกัศกึษาก่อนเขา้สูกิ่จกรรมอยู่ในระดบัการตอบสนอง มีคา่เฉล่ียคะแนนท่ี 43.54 คิด
เป็นรอ้ยละ 46.82 ในการประเมินครัง้ท่ี 2 สปัดาหท่ี์ 4 ของการเรียนรูพ้บว่าทัง้นกัศึกษาและผูว้ิจยั
ประเมินผลระดบัจิตประจกัษ์หลกัฐานอยู่ในระดบัการตอบสนองเท่าเดิม แต่คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้
ไดแ้ก่ 55.54 และ 53.25 คิดเป็นรอ้ยละ59.72 และรอ้ยละ57.26 ตามล าดบั การประเมินครัง้ท่ี 3 
ในสปัดาหท่ี์ 7 ของการเรียนรู ้พบว่าระดบัจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาเพิ่มสงูขึน้อยูใ่นระดบั
การผสานจิต โดยการประเมินตนเองของนกัศึกษาและผูว้ิจยัประเมินนกัศกึษา มีค่าคะแนนเฉล่ีย  
66.46 และ 66 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 71.46 และ 70.97 ตามล าดบั และในการประเมินครัง้สุดทา้ย
คือสัปดาหท่ี์ 10 เป็นสัปดาหเ์ม่ือสิน้สุดการเรียนรูต้ามรูปแบบ ฯ พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีจิต
ประจกัษห์ลกัฐานอยู่ในระดบัลกัษณะนิสยัโดยการประเมินตนเองของนกัศกึษาและผูว้ิจยัประเมิน
นกัศกึษา มีคา่คะแนนเฉล่ีย 77.04 และ 76.54 หรือคดิเป็นรอ้ยละ 82.84 และ 82.30 ตามล าดบั 

1.1.2 ผลการวิเคราะหค์่าเฉล่ียคะแนนระดบัจิตประจกัษ์หลกัฐานของนกัศึกษา
พยาบาลจ าแนกตามองคป์ระกอบการวิเคราะหค์่าเฉล่ียคะแนนระดบัจิตประจักษ์หลักฐานของ
นักศึกษาพยาบาลจ าแนกตามองคป์ระกอบของจิตประจักษ์หลักฐานทั้ง  3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
ความตัง้ใจ วิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน และความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดย
น าคะแนนการประเมินของผูว้ิจยัและนกัศกึษาหาคา่เฉล่ียคะแนน ดงัแสดงในตาราง 31 
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ตาราง 31 ผลการประเมินระดบัจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลจ าแนกตาม
องคป์ระกอบตามสปัดาหท่ี์ประเมิน 

ระยะเวลา
วัด 

องคป์ระกอบความ
ตั้งใจ 

องคป์ระกอบ
วิจารณญาณในการ
สืบเสาะหลักฐาน 

องคป์ระกอบ
ความสามารถใช้

หลักฐานเชิงประจักษ ์

ค่าเฉล่ีย
คะแนน  
 (เตม็26)  

(ร้อยละ) 

ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

ค่าเฉล่ีย
คะแนน  
 (เตม็27)  

(ร้อยละ) 

ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

ค่าเฉล่ีย
คะแนน  
 (เตม็40 )  

(ร้อยละ) 

ระดับจิต
ประจักษ์
หลักฐาน 

ครัง้ที่ 1 
สปัดาหท์ี่ 1 

12.06 
 (รอ้ยละ
46.39) 

การ
ตอบสนอง 

13.48 
 (รอ้ยละ 
49.92) 

การ
ตอบสนอง 

20.15 
 (รอ้ยละ 
50.36) 

การ
ตอบสนอง 

ครัง้ที่ 2 
สปัดาหท์ี่ 4 

15.40 
 (รอ้ยละ
59.21) 

การ
ตอบสนอง 

15.73 
 (รอ้ยละ 
58.26) 

การ
ตอบสนอง 

23.27 
 (รอ้ยละ 
58.18) 

การ
ตอบสนอง 

ครัง้ที่ 3 
สปัดาหท์ี่ 7 

18.54 
(รอ้ยละ 
71.31) 

การผสานจิต 19.19 
 (รอ้ยละ 
71.06) 

การผสานจิต 28.5 
 (รอ้ยละ 
71.25) 

การผสานจิต 

ครัง้ที่ 4 
สั ป ด า ห์ ที่ 
10 

21.02 
(รอ้ยละ 
80.85) 

ลกัษณะนิสยั 22.65 
 (รอ้ยละ 
83.87) 

ลกัษณะนิสยั 33.29 
 (รอ้ยละ 
83.23) 

ลกัษณะนิสยั 

 

 

ภาพประกอบ 11 คา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลจ าแนกตาม
องคป์ระกอบตามสปัดาหท่ี์ประเมิน 
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จากตาราง 31 และภาพประกอบ 11 ระดับจิตประจักษ์หลักฐานของ
นักศึกษาพยาบาลจ าแนกตามองคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้น พบว่า ในสัปดาหท่ี์ 1 ก่อนเข้าสู่การจัด
กิจกรรมรูปแบบการเรียนรู ้นกัศึกษาพยาบาลมีระดบัจิตประจกัษ์หลกัฐานอยู่ในระดบัตอบสนอง
ทัง้ 3 องคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบความตัง้ใจมีค่าเฉล่ียคะแนนนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ  46.39 
องคป์ระกอบความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มีค่าเฉล่ียคะแนนมากท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ 
50.36 ตอ่มาเม่ือเขา้สูกิ่จกรรมการเรียนรูท้  าการประเมินตอ่ในสปัดาหท่ี์ 4 พบวา่ทัง้ 3 องคป์ระกอบ
มีระดับจิตประจักษ์หลักฐานอยู่ในระดับตอบสนองเช่นเดิม แต่ค่าเฉล่ียคะแนนเพิ่มขึน้ทั้ง 3 
องคป์ระกอบ โดยเฉพาะดา้นความตัง้ใจมีคา่เฉล่ียคะแนนเพิ่มขึน้สงูท่ีสดุคิดเป็นรอ้ยละ 59.21 เม่ือ
เข้าสู่การจัดกิจกรรมในสัปดาห์ท่ี 7 ท าการประเมินระดับจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา
พยาบาล  พบว่าอยู่ในระดับการผสานจิตทั้ง 3 องคป์ระกอบถือว่าผ่านเกณฑ์ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้โดยด้านความตัง้ใจมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ 71.31 และในการ
ประเมินสปัดาหส์ดุทา้ยคือสปัดาหท่ี์ 10 พบว่า จิตประจกัษ์หลกัฐานของนกัศึกษาพยาบาลอยู่ใน
ระดบัลกัษณะนิสยัทัง้ 3 องคป์ระกอบ โดยดา้นวิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐานมีค่าเฉล่ีย
คะแนนสงูท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ83.87 รองลงมาคือ ดา้นความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์คิด
เป็นรอ้ยละ 83.23 และดา้นความตัง้ใจมีคา่เฉล่ียคะแนนนอ้ยท่ีสดุคิดเป็นรอ้ยละ 80.85 

1.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา
พยาบาล 

1.2.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา
พยาบาลท่ีนกัศกึษาประเมินตนเอง 

การวิเคราะหค์ะแนนพฒันาการจิตประจกัษ์หลกัฐานของนกัศึกษาพยาบาล
โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจกัษ์
หลกัฐาน จากการวดั 4 ครัง้ คือ ก่อนการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้ACSAM ในสปัดาหท่ี์ 1 ขณะ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้นสัปดาหท่ี์ 4 และ 7 และหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้น
สปัดาหท่ี์ 10 ผูว้ิจัยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนหนึ่งตวัประกอบแบบมีการวดัซ า้  (One-Way 
Analysis of Variance: Repeated Measures)  ก่อนวิเคราะหไ์ดท้  าการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้
ของผลการทดสอบความแปรปรวนในการวัดซ ้าแต่ละครั้ง โดยใช้สถิติ Mauchly’s Test of 
Sphericity พบว่าเมทรกิซค์วามแปรปรวนรว่มมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 (Mauchly’sW = .394, X2 = 20.235, df = 5, p = .001) แสดงว่าข้อมูลมีความแปรปรวนไม่
เท่ากัน (ไม่เป็น Compound Symmetry) ดังนั้นผู้วิจัยจึงอ่านผลของวิธี Greenhouse-Geisser 
รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 32 



  250 

ตาราง 32 การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานของ
นกัศกึษาพยาบาลท่ีผูเ้รียนประเมินตนเอง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภายในกลุม่ (Subject)      
ช่ ว ง เว ล า ที่ ป ร ะ เมิ น 
(Time) 

11263.208 1.993 5650.074 42.306* .000 

ค ว า ม ค ล า ด เค ลื่ อ น 
(Error) 

6123.292 45.850  133.552   

* Greenhouse-Geisser 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีมีการปรบัค่า Degree of Freedom 
ของ Greenhouse-Geisser พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานจากการวัด 4 ครั้ง 
แตกต่ างกันอย่ าง มีนัยส าคัญ ทางส ถิติ ท่ี ระดับ  .05 (F=42.306, df=1.993, p=.000) เม่ื อ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานเป็นรายคู่ พบว่ามีแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู ่
รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 33 

ตาราง 33 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานเป็นรายคูท่ี่
นกัศกึษาประเมินตนเอง ดว้ยวิธี Bonferroni 

จิตประจักษห์ลักฐาน ผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนน S.D. Sig 
สปัดาหท์ี่ 1 สปัดาหท์ี่ 4 

สปัดาหท์ี่ 7 
สปัดาหท์ี่ 10 

-7.718 
-18.625* 
-29.208* 

3.483 
3.377 
2.927 

.076 

.000 

.000 
สปัดาหท์ี่ 4 สปัดาหท์ี่ 1 

สปัดาหท์ี่ 7 
สปัดาหท์ี่ 10 

7.718 
-10.928* 
-21.592* 

3.483 
2.057 
2.385 

.076 

.001 

.000 
สปัดาหท์ี่ 7 สปัดาหท์ี่ 1 

สปัดาหท์ี่ 4 
สปัดาหท์ี่ 10 

18.625* 
10.928* 
-10.583* 

3.377 
2.057 
1.535 

.000 

.000 

.001 
สปัดาหท์ี่ 10 สปัดาหท์ี่ 1 

สปัดาหท์ี่ 4 
สปัดาหท์ี่ 7 

29.208* 
21.592* 
10.583* 

2.927 
2.385 
1.535 

.000 

.000 

.000 

* p<.05 
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จากตาราง 33 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
คะแนนจิตประจักษ์หลักฐานเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Bonferroni พบว่า ผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนใน
การวดัแตล่ะครัง้มีความแตกตา่งกนัทกุคู ่และมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 เช่น ค่าเฉล่ียคะแนนสปัดาหท่ี์ 1 กับสปัดาหท่ี์ 7 มีผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 18.625 
และมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p=.000) คา่เฉล่ียคะแนนสปัดาหท่ี์ 
4 กับสัปดาหท่ี์ 7 มีผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 10.928 และมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p=.001) และค่าเฉล่ียคะแนนสัปดาห์ท่ี 1 กับสัปดาห์ท่ี 10 มี
ผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 29.208 และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p=.000) ยกเวน้การวดัคู่ของสปัดาหท่ี์ 1 กบัสปัดาหท่ี์ 4 มีผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนน
เท่ากบั 7.718 แตไ่ม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p=.076) ดงันัน้สรุปไดว้่าคา่เฉล่ียคะแนนจิต
ประจกัษห์ลกัฐานท่ีนกัศกึษาประเมินตนเองมีแนวโนม้สงูขึน้ ตามช่วงเวลาท่ีทดลอง และผลความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้สูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรูอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

1.2.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา
พยาบาล ท่ีผูว้ิจยัประเมินนกัศกึษา  

การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานท่ี
ผูว้ิจัยประเมิน วัดซ า้ 4 ครัง้เช่นเดียวกับนักศึกษา ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนหนึ่งตวั
ป ระกอบ แบบ มี การวัด ซ ้า  (One-Way Analysis of Variance: Repeated Measures) ก่ อ น
วิเคราะหไ์ดท้  าการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของผลการทดสอบความแปรปรวนในการวดัซ า้แตล่ะ
ครั้ง โดยใช้สถิติ Mauchly’s Test of Sphericity พบว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Mauchly’sW = .558, X2 = 12.655, df = 5, p 
= .027) แสดงว่าขอ้มูลมีความแปรปรวนไม่เท่ากัน (ไม่เป็น Compound Symmetry) ดงันัน้ผูว้ิจยั
จงึอา่นผล ของวิธี Greenhouse-Geisser รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 34 
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ตาราง 34 การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานของ
นกัศกึษาพยาบาลท่ีผูว้ิจยัประเมิน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภายในกลุม่ (Subject)      
ช่ ว ง เว ล า ที่ ป ร ะ เมิ น 
(Time) 

13514.583 2.157 6266.518 85.809 .000 

ค ว า ม ค ล า ด เค ลื่ อ น 
(Error) 

3622.417 49.603 73.029   

* Greenhouse-Geisser 

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีมีการปรบัค่า Degree of Freedom ของ 
Greenhouse-Geisser พบว่าคา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษ์หลกัฐานจากการวดั 4 ครัง้ แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=85.809, df=2.157, p=.000) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
คะแนนจิตประจกัษ์หลกัฐานเป็นรายคู่ พบว่ามีแตกต่างกันทกุคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 35 

ตาราง 35 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษา
เป็นรายคูท่ี่ผูว้ิจยัประเมิน ดว้ยวิธี Bonferroni 

จิตประจักษห์ลักฐาน ผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนน S.D. Sig 
สปัดาหท์ี่ 1 สปัดาหท์ี่ 4 

สปัดาหท์ี่ 7 
สปัดาหท์ี่ 10 

-9.708* 
-22.463* 
-33.000* 

3.483 
3.377 
2.927 

.002 

.000 

.000 
สปัดาหท์ี่ 4 สปัดาหท์ี่ 1 

สปัดาหท์ี่ 7 
สปัดาหท์ี่ 10 

9.708* 
-12.750* 
-23.293* 

2.342 
1.723 
1.729 

.002 

.000 

.000 
สปัดาหท์ี่ 7 สปัดาหท์ี่ 1 

สปัดาหท์ี่ 4 
สปัดาหท์ี่ 10 

22.463* 
12.750* 
-10.548* 

2.769 
1.723 
1.572 

.000 

.000 

.000 
สปัดาหท์ี่ 10 สปัดาหท์ี่ 1 

สปัดาหท์ี่ 4 
สปัดาหท์ี่ 7 

33.000* 
23.293* 
10.548* 

2.160 
1.729 
1.572 

.000 

.000 

.000 

* p<.05 
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จากตาราง 35 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียคะแนน
จิตประจักษ์หลักฐานเป็นรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni ท่ีผู้วิจัยประเมิน พบว่าผลต่างของค่าเฉล่ีย
คะแนนในการวดัแตล่ะครัง้มีความแตกต่างกนัทกุคู ่และมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ทกุคูเ่ช่นกนั โดยคา่เฉล่ียคะแนนสปัดาหท่ี์ 1 กบัสปัดาหท่ี์ 4 มีผลตา่งของคา่เฉล่ีย
คะแนนเท่ากับ 9.708 และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p=.002) 
ค่าเฉล่ียคะแนนสัปดาหท่ี์ 1 กับสัปดาหท่ี์ 7 มีผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 22.463 และมี
ความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p=.000) คา่เฉล่ียคะแนนสปัดาหท่ี์ 1 กับ
สัปดาห์ท่ี 10 มีผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 33.000 และมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p=.000) ต่อมาค่าเฉล่ียคะแนนสัปดาห์ท่ี 4 กับสัปดาห์ท่ี 7 มี
ผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 12.750 และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p=.000) ค่าเฉล่ียคะแนนสัปดาหท่ี์ 4 กับสัปดาหท่ี์ 10 มีผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนน
เท่ากับ 23.293 และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p=.000) และคู่
สดุทา้ยค่าเฉล่ียคะแนนสปัดาหท่ี์ 7 กับสปัดาหท่ี์ 10 มีผลตา่งของคา่เฉล่ียคะแนนเท่ากับ 10.548 
และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p=.000) เช่นกัน ดงันัน้สรุปไดว้่า
ค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานท่ีผูว้ิจัยประเมินนักศึกษามีแนวโนม้สูงขึน้ ตามช่วงเวลาท่ี
ทดลองทุกช่วงเวลา และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ รวมทั้งผลความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้สูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรูอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   

 
1.3 คะแนนความพงึพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ผลการประเมินคะแนนความพึงพอใจตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ของนกัศกึษาจาก
การท าแบบสอบถามความพึงพอใจในสัปดาห์ท่ี 10 จ านวน 21 ข้อเป็นลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ประกอบดว้ย 3 ดา้นไดแ้ก่ดา้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้
ดา้นการมอบหมายงานและประเมินผล และดา้นการจดับรรยากาศการเรียนรู ้แสดงรายละเอียด
คะแนนความพงึพอใจในตาราง 36 ดงันี ้
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ตาราง 36 คา่เฉล่ียคะแนนความพงึพอใจตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรูข้องนกัศกึษา 

ความพงึพอใจรายด้าน ค่าเฉล่ียคะแนน 
( ) 

S.D. ระดับความพงึพอใจ 

ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ 4.76 0.23 มากท่ีสดุ 
ด้านการมอบหมายงานและ
ประเมินผล 

4.70 0.23 มากท่ีสดุ 

ดา้นการจดับรรยากาศการเรียนรู ้ 4.78 0.27 มากท่ีสดุ 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.75 2.46 มากท่ีสดุ 
  

จากตาราง 36 พบว่าคา่เฉล่ียคะแนนความพึงพอใจตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรูข้อง
นักศึกษาโดยรวม มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 4.75,S.D.=2.46 เป็นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณารายดา้นท่ีประเมินทัง้ 3 ดา้นคือดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นการมอบหมาย
งานและประเมินผล และดา้นการจดับรรยากาศการเรียนรู ้มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดทัง้ 3 
ดา้นเช่นกัน สรุปไดว้่านกัศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนรูอ้ยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ  

 
1.4 คะแนนการวางแผนทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ

นักศึกษา เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากกิจกรรมท่ี 3-7 (สัปดาห์ท่ี 3-9) เป็นกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้

กระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์ในขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลทั้ง 5 ขั้นตอนโดยการ
วิเคราะหก์รณีศกึษาในสถานการณจ์ าลองในสปัดาหท่ี์ 3-6 และใชก้รณีศกึษาผูป่้วยจรงิท่ีนกัศกึษา
ดแูลบนหอผูป่้วยในสปัดาหท่ี์ 7-9 จากนัน้ศกึษาขอ้มลูของผูป่้วยท่ีเป็นกรณีศกึษา วิเคราะหข์อ้มูล
ของผูป่้วยเพ่ือน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนการเขียนขอ้วินิจฉัยทางการพยาบาล ร่วมกับสืบคน้
หลกัฐานเชิงประจกัษป์ระเภทตา่งๆ เพ่ือน ามาเขียนในใบงานการวางแผนการปฏิบตัิการพยาบาล
ของผู้ป่วยลงในแบบฟอรม์การวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) ใชห้ลักฐานเชิง
ประจกัษ ์ผูว้ิจยัประเมินใบงานหลงัการท ากิจกรรมจากแบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาล
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์แบง่คะแนนเป็น 3 ระดบัประเมินดว้ยคะแนนรูบริค (Rubric Scoring) 
คะแนนเต็ม 15 คะแนน เม่ือประเมินไดค้ะแนนตัง้แต ่10 คะแนนขึน้ไป ถือว่านกัศกึษาใชห้ลกัฐาน
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เชิงประจกัษ์ในระดบัมาก ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ ์ดงัแสดงตาราง 37 ค่าเฉล่ียคะแนนแต่ละกิจกรรม
ดงันี ้

ตาราง 37 คา่เฉล่ียคะแนนการวางแผนทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษข์องนกัศกึษา 

กิจกรรมคร้ังที/่
สัปดาห ์

ค่าเฉล่ีย
คะแนน ( ) 

(เตม็ 15 

คะแนน) 

S.D. แปลผลคะแนน 

กิจกรรมที่3/สปัดาหท์ี่3 8.83 1.20 นกัศึกษาใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ระดับปาน
กลาง 

กิจกรรมที่4/สปัดาหท์ี่4 10.04 0.75 นกัศกึษาใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ระดบัมาก 
กิจกรรมที่5/สปัดาหท์ี่5 11.04 1.46 นกัศกึษาใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ระดบัมาก 
กิจกรรมที่6/สปัดาหท์ี่6 11.46 0.51 นกัศกึษาใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ระดบัมาก 
กิจกรรมที่7/สปัดาหท์ี่7-9 13.21 0.88 นักศึกษาใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ระดับมาก

ที่สดุ 

 
จากตาราง 37 พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนการวางแผนทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐาน

เชิงประจกัษข์องนกัศกึษามีคะแนนเพิ่มขึน้ทกุสปัดาห ์โดยในกิจกรรมท่ี 3 สปัดาหท่ี์3 เป็นกิจกรรม
สปัดาหแ์รกท่ีนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษป์ระยุกตใ์ชก้ับกระบวนการ
พยาบาลในกรณีศกึษา มีคา่เฉล่ียคะแนนเท่ากบั 8.83 (S.D.=1.20) หมายถึงนกัศกึษาใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษร์ะดบัปานกลาง เม่ือนกัศกึษาฝึกปฏิบตัิตอ่เน่ืองในกิจกรรมท่ี 4-6 ระหว่างสปัดาหท่ี์ 4-
6 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนการวางแผนทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มขึน้ มี
ค่ า เฉ ล่ี ย ค ะ แน น เท่ า กั บ 10.04 (S.D.=0.75),11.04, (S.D.=1.46) แ ล ะ  11.46 (S.D.=0.51) 
ตามล าดับ หมายถึงนักศึกษาใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ระดับมาก และในกิจกรรมท่ี  7 ระหว่าง
สปัดาหท่ี์ 7-9 พบว่ามีค่าเฉล่ียคะแนนการวางแผนทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
สงูสดุเทา่กบั 13.21 (S.D.=0.88) หมายถึงนกัศกึษาใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษร์ะดบัมากท่ีสดุ 
 

 

 

 



  256 

2. ผลการประเมินจิตประจักษห์ลักฐานหลังทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพจากผลการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต 
ผลงานของผูเ้รียน และการสะทอ้นคิดในรูปแบบของการบนัทึกหลงัการเรียนรูแ้ละแบบสะทอ้นคิด
การเรียนรูข้องผูเ้รียน น ามาประเมินจิตประจกัษ์หลกัฐานหลงัทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
เพ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานไดด้งันี ้

1. นักศึกษาพยาบาลมีจิตประจักษ์หลักฐานครบทั้ง 3 องค์ประกอบ โดย
นกัศกึษาแสดงพฤตกิรรมและใหค้วามคิดเห็นแตล่ะองคป์ระกอบมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 องคป์ระกอบความตัง้ใจ พบว่า นกัศกึษาแสดงพฤติกรรมถึงความสนใจ 
กระตือรือรน้ในการสืบคน้และประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ใหค้วามรว่มมือใน
การท ากิจกรรมและการวางแผนการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของกรณีศึกษาทุก
สปัดาห ์โดยเฉพาะกรณีศึกษาท่ีเป็นผูป่้วยจริงอยู่ในการดแูลของนกัศึกษาบนหอผูป่้วย นกัศกึษา
จะใหค้วามส าคญัและตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีประยุกตใ์ชก้ับกระบวนการพยาบาลทัง้ 5 
ขัน้ตอนมากขึน้ เพ่ือน าไปวางแผนและปฏิบตัิการพยาบาลกับผูป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้ง รวมทัง้แสดง
ความคิดเห็นในแบบสะท้อนคิด ท่ีอธิบายถึงประโยชน์ ความส าคัญของการใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ และมีความภูมิใจ เห็นคณุค่าในตนเองจากการไดร้บัค าชมเชย การยอมรบัจากอาจารย์
และผูป่้วย ดงัแสดงจากค าพดูตอ่ไปนี ้   

 
  “จากการจดัการเรยีนรูใ้นครัง้นีส้ง่ผลใหม้ีแรงบนัดาลใจในการอยากทีจ่ะน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์

ไปใชใ้นการเรยีน การปฏบิตักิารพยาบาลผูป่้วย เนือ่งจากกิจกรรมการเรยีนรูต้่าง ๆ ช่วยสง่เสรมิใหเ้หน็ถงึ

ความส าคญัและประโยชนใ์นการน าหลกัฐานเชงิประจกัษ์ไปใชไ้ดจ้รงิค่ะ” (นกัศกึษา A) 

  “รูส้กึมั่นใจในการท างานมากขึน้ ตระหนกัถงึความส าคญัของการสบืคน้ ตรวจสอบหลกัฐานเชงิ

ประจกัษ์มาใชไ้ม่ว่าจะเป็นการท ารายงาน หรอืการใหพ้ยาบาลผูป่้วยบนหอผูป่้วย” (นกัศกึษา C) 

   “รูส้กึว่าเมือ่เราใชข้อ้มูล หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทีน่า่เชือ่ถอืในการท ารายงาน หรอืตอน  

conference เคสกบัอาจารย ์จะเป็นทีย่อมรบัจากอาจารยแ์ละเพือ่น ๆ ท าใหร้ายงานมีคณุภาพมากขึน้ โดยเฉพาะ

การใชบ้ทความวจิยัอา้งองิ ท าใหเ้ราเป็นคนมีความนา่เชือ่ถอื” (นกัศกึษา E) 

  “การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ทีน่า่เชือ่ถอืมาใชใ้นการพยาบาล ช่วยท าใหก้ารพยาบาลนัน้มี

ประสทิธิภาพมากขึน้ ผูป่้วยปลอดภยัและไดร้บัการรกัษาทีด่”ี (นกัศกึษา Q) 
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  “การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์เป็นสิ่งทีพ่ยาบาลพงึปฏบิตั ิเนือ่งจากจะช่วยใหผู้ป่้วยไดร้บัการ

พยาบาลทีด่ทีีส่ดุ พยาบาลสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ทีน่า่เชือ่ถอืตดัสนิใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง” 

(นกัศกึษา R) 

  “หลกัฐานเชงิประจกัษ์ถอืเป็นสิ่งส าคญัในการใหก้ารพยาบาล เพือ่ใหม้ีการวางแผนกบัผูป่้วยที่

ถูกตอ้ง ท าใหผู้ป่้วยไดร้บัประโยชนสู์งสดุและเกดิการรกัษาทีด่ทีีส่ดุ” (นกัศกึษา V) 

  “การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ท าใหก้ารตดัสนิใจและใหก้ารพยาบาลผูป่้วยมีคณุภาพมากขึน้ เป็น

การผสมผสานขอ้มูลจากต ารา ผูเ้ชีย่วชาญ และผลการวจิยัทีเ่ป็นปัจจุบนั ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัปัญหา

ทางการพยาบาลของผูป่้วย” (นกัศกึษา J) 

1.2 องคป์ระกอบวิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน พบว่า นักศึกษา
พยาบาลร่วมกันบอกข้อสังเกตและตั้งค  าถามท่ีตนเองสงสัยในกรณีศึกษาท่ียกตัวอย่า ง และ
กรณีศึกษาผู้ป่วยจริงท่ีตนเองดูแล โดยวิเคราะห์เช่ือมโยงจากข้อมูลท่ีรวบรวมมาของผู้ป่วย 
พิจารณาไตรต่รอง วิเคราะหแ์ละแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอ้มูล หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีสืบคน้
ว่ามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถืออย่างไรบา้ง รวมทั้งอธิบายแนวทางคน้หาข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจกัษเ์พิ่มเตมิ เพ่ือตอบค าถามและแกไ้ขปัญหาของผูป่้วย ดงัแสดงจากค าพดูตอ่ไปนี ้    

 
  “หนูสงสยัวา่คนไขม้ีภาวะความดนัโลหติสูงขณะตัง้ครรภจ์ะเกิด air embolism เขา้ไปทีป่อดไดย้งัไง 

มีพยาธิสภาพของโรคเป็นแบบไหน หนูตอ้งเริ่มตน้คน้หาขอ้มูลจากปัจจยัเสีย่งของโรคนีก่้อนไหมคะ”  

(นกัศกึษา J) 

  “ผูป่้วยของเคสหนูเป็นคณุแม่ตัง้ครรภแ์ฝดค่ะ หนูอยากรูว้า่ตอนคลอดลูกแฝดมีรกกบัถงุน า้คร ่ากี่

อนั เป็นแบบDichorionic/Diamniotic twins Monochorionic/Diamniotic twins หรอืMonochorionic/Monoamniotic twins หนูตอ้ง

ไปหาขอ้มูลในใบคลอดไหมคะ เพือ่ทีจ่ะไดม้าประเมินภาวะแทรกซอ้นทีจ่ะเกิดขึน้ตามมาค่ะ” (นกัศกึษา N) 

  “อาจารยค์ะหนงัสอืเล่มทีอ่าจารยย์มืมา หนูกย็มืมาเหมือนกนัคะ่แต่หนูอ่านแลว้ยงัขาดเนือ้หา

เกีย่วกบัพยาธิสภาพของโรคไม่ละเอยีดมากพอ หนูจึงมายมืหนงัสอืใหม่เพือ่หาเล่มทีเ่ขียนถงึพยาธิสภาพของโรค

ไดล้ะเอยีด อ่านแลว้เชือ่มโยงกบัเคสผูป่้วยทีห่นูดูแลอยู่เขา้ใจค่ะ” (นกัศกึษา A) 

  “เวลาอ่านข่าวในเวบ็ไซตห์รอืในไลนต์อ้งหยดุคดิก่อนว่าเป็นข่าวจรงิไหม เช่นข่าววธีิการตดิต่อ

ของเชือ้โควดิ บางข่าวก็บอกตดิไดท้าง airborne ดว้ยตอ้งใสห่นา้กาก N95 หนา้กาก surgical mask ป้องกนัไม่อยู่แลว้ 

แต่พอผา่นไปอกีชั่วโมงกม็ีข่าวออกมาว่าเป็น fake news ข่าวเดมิเชือ่ถอืไม่ได ้

ค่ะ” (นกัศกึษา L) 
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  “รูส้กึสนกุกบัการไดว้เิคราะห ์แลกเปลีย่นขอ้มูลตา่ง ๆ กบัเพือ่น จากกรณศีกึษา” (นกัศกึษา P) 

  “เริ่มมองเหน็ความส าคญัของหลกัฐานเชงิประจกัษ์มากขึน้ เมือ่ไดว้เิคราะหก์บัผูป่้วยใน

สถานการณจ์รงิ” (นกัศกึษา R) 

  “เปิดใจและลองอ่านหนงัสอืของผูเ้ขียนทีน่า่เชือ่ถอื แลว้ลองหาขอ้มูลทีน่า่เชือ่ถอืจากฐานขอ้มูล

ทางวชิาการมาใชใ้นการประยกุตใ์หก้ารพยาบาล” (นกัศกึษา X) 

  “หนูมีปัญหาในเรือ่งของขาดความกลา้ทีจ่ะน าขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาแสดงความ

คดิเหน็และโตแ้ยง้เกีย่วกบัขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจกัษ์กบัผูอ้ืน่ แกปั้ญหาโดยการฝึกน าหลกัฐานเชงิประจกัษ์ที่

เคยสบืคน้ไดน้ ามาใชใ้นชวีติประจ าวนัมากขึน้ เช่นการเล่าใหเ้พือ่นฟังเพือ่สรา้งความคุน้ชิน” (นกัศกึษา T) 

1.3 องคป์ระกอบความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า นักศึกษา
พยาบาลสามารถประยุกตใ์ช้กระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์กับขั้นตอนของกระบวนการ
พยาบาล เริ่มตัง้แต่การระบุปัญหาท่ีส าคญัของผูป่้วยและในกรณีศึกษาท่ียกตวัอย่าง การแสดง
วิธีการสืบคน้ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากแหล่งตา่ง ๆ ทัง้จากตวับคุคล ต ารา และเอกสาร
ในเว็บไซต ์จากนั้นอธิบายการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
สืบคน้มา และระบไุดว้า่จะน าไปประยกุตใ์ชแ้ละประเมินผลหลงัการใชไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง ดงัแสดงจาก
ค าพดูตอ่ไปนี ้    

 
  “การใชข้อ้มูล หลกัฐานเชงิประจกัษ์ตอ้งเลอืกใชใ้หต้รงกบัปัญหาของผูป่้วย คดัเลอืกมาหลาย ๆ 

งานแลว้เลอืกงานทีน่า่เชือ่ถอืมาใชป้ระกอบการพยาบาล” (นกัศกึษา Q) 

  “เมือ่สบืคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์มาแลว้ตอ้งจดัการเรยีบเรยีง วเิคราะหข์อ้มูลความนา่เชือ่ถอื

ก่อนน าไปใช ้และน าเสนอต่อผูอ้ืน่ทกุครัง้” (นกัศกึษา N) 

  “สามารถน ากระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปปรบัใชก้บักระบวนการพยาบาลไดค้ะ ทัง้การ

หาขอ้มูลเพือ่สนบัสนนุขอ้วนิจิฉยัทางการพยาบาล ขอ้มูลเกณฑก์ารประเมิน การสบืคน้หลกัฐานเชงิประจกัษ์เช่น

ต ารา บทความวชิาการ บทความวจิยัมาใชว้างแผนทางการพยาบาล และน าไปใหก้ารพยาบาลรวมทัง้

ประเมินผลหลงัใหก้ารพยาบาลดว้ยขอ้มูลทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจุบนั” (นกัศกึษา G) 

  “หนูไปยมืหนงัสอืต าราการพยาบาล และการรกัษาโรคทางสูตศิาสตรใ์นหอ้งสมดุมาค่ะ มีหลาย

เล่มมากเลยค่ะ หนูกย็มืมาหลายเล่มแลว้เลอืกหนงัสอืทีห่นูอ่านแลว้เขา้ใจ มีรายละเอยีดของเนือ้หาทีเ่ขียน

อธิบายไดช้ดัเจนแลว้กม็ีการอา้งองิขอ้มูลในหนงัสอืค่ะ” (นกัศกึษา E) 
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  “ตอนแรกหนูรูจ้กัเวบ็ไซตไ์ม่กีเ่วบ็ไซตท์ีส่บืคน้ขอ้มูลมาใชอ่้านเป็นความรู ้และวางแผนการ

พยาบาล หรอืบางฐานขอ้มูลพอเขา้ไปแลว้ใหอ่้านแต่ abstract ไม่มฉีบบัเตม็ตอ้งเสยีเงนิซือ้ แต่พออาจารยใ์ห้

ค าแนะน าเลยมช่ีองทางในการสบืคน้ขอ้มูลได ้และมีหลากหลายช่องทางมากขึน้” (นกัศกึษา I) 

  “ตอนท ากจิกรรมกลุ่มมีความคดิเหน็ไม่ตรงกนัในการเลอืกหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทีจ่ะใชว้าง

แผนการพยาบาลในกรณศีกึษา ก็จะมกีารช่วยกนัเลอืกว่าหลกัฐานของใครนา่เชือ่ถอืมากกวา่กนั และหา

หลกัฐานทีค่ลา้ย ๆ กนัมาเพือ่ยนืยนัขอ้มูลวา่ถูกตอ้ง” (นกัศกึษา D) 

  “หลกัฐานเชงิประจกัษ์สามารถทีจ่ะน ามาใชก้บักระบวนการพยาบาลในทกุขัน้ตอนไดค้ะ เช่นใน

ขัน้การตัง้ขอ้วนิจิฉยัทางการพยาบาลก็ตอ้งคน้หาขอ้มูลสนบัสนนุของผูป่้วยทีถู่กตอ้งเป็นปัจจุบนั ขัน้การวางแผน

กิจกรรมทางการพยาบาล ขัน้นีย้ิ่งตอ้งสบืคน้ขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอื เวบ็ไซตท์ีเ่ป็น

ฐานขอ้มูลของมหาวทิยาลยั (SWU Lib) จะสง่เสรมิใหข้อ้มูลมีความนา่เชือ่ถอืมากขึน้” (นกัศกึษา S) 

2. ความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาลตอ่การเขา้รว่มกิจกรรมการจดัการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลักฐาน โดยวิเคราะหจ์ากขอ้มูลท่ีนกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นใน
แบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็นดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นการจดับรรยากาศ
การเรียนรู ้และขอ้เสนอแนะตอ่การจดัการเรียนรู ้สรุปความคดิเห็นไดด้งันี ้

2.1 ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าเป็น
กิจกรรมท่ีมีประโยชน ์ท าใหเ้ห็นความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการดแูลผูป่้วยได้
เป็นอย่างดี เกิดความตระหนกัในการใชห้ลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ สามารถประยกุตเ์ขา้กบักระบวนการ
พยาบาลไดท้กุขัน้ตอน และน าไปใชใ้นการดแูลผูป่้วยไดจ้รงิ ดงัแสดงจากค าพดูตอ่ไปนี ้    

 
  “เป็นการจดักจิกรรมทีด่มีีประโยชน ์สามารถน าความรูม้าใชไ้ดจ้รงิ” (นกัศกึษา L) 

  “การจดักจิกรรมครัง้นีท้  าใหเ้หน็ไดช้ดัเจนเลยวา่ขอ้มูลตา่ง ๆ และหลกัฐานเชิงประจกัษ์สามารถ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาลได ้เนือ่งจากทกุขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาลตอ้งใช้

ขอ้มูลและหลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการวางแผนการปฏบิตักิารพยาบาลจรงิ” (นกัศกึษา P) 

  “สนกุดคีะอาจารย ์ไดร้บัความรูแ้ละไดล้งมือปฏบิตัจิรงิ แลกเปลีย่นประสบการณค์วามคดิเหน็

การสบืคน้และตรวจสอบหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ช่วยกนัเรยีนรู”้ (นกัศกึษา O) 

  “สนกุคะอาจารย ์ท าใหไ้ดเ้รยีนรูก้ารใชข้อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ทีม่องขา้มไป ไดใ้ชเ้วลา

ว่างใหเ้กิดประโยชน ์ไดร้บัความรูแ้ละฝึกปฏบิตัจิรงิท าใหเ้ขา้ใจไดม้ากขึน้ค่ะ” (นกัศกึษา W) 
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  “คดิวา่กจิกรรมนีส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในการใชข้อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปวางแผนการ

พยาบาลกบัขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาล สามารถสรา้งความนา่เชือ่ถอืใหก้บัการท างาน” (นกัศกึษา H) 

  “ส าหรบัตวัเองอปุสรรคในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์คอืการอ่านบทความหรอืงานวจิยัทีเ่ป็น

ภาษาต่างประเทศไดช้า้ อาจารยไ์ดใ้หค้ าแนะน าคอืใหเ้ลอืกแปลหวัขอ้วจิยักบัสว่นบทคดัย่อก่อนวา่ตรงกบัขอ้มูล

ทีเ่ราตอ้งการหรอืไม่ และใชรู้ปแบบการวจิยัอะไร มกีารตรวจสอบความตรงหรอืความเทีย่งของเครือ่งมือหรอืไม่

ก่อน ค่อยแปลทัง้ฉบบั ท าใหแ้ปลบทความต่างประเทศไดเ้รว็ขึน้คะ” (นกัศกึษา U) 

  “หนูชอบกิจกรรมในช่วง 3 สปัดาหส์ดุทา้ยทีน่  าเคสของผูป่้วยทีดู่แลบนหอผูป่้วยมาพูดคยุกนัถงึ

ขอ้มูลของผูป่้วยทีม่าสนบัสนนุปัญหาทางการพยาบาล ขอ้มูลทีพ่วกหนูหามาเพยีงพอหรอืไม่ ตอ้งหาอะไร

เพิ่มเตมิบา้ง แลว้เราจะหาขอ้มูลจากต ารา บทความทางวชิาการ บทความวจิยัในเวบ็ไซตท์ีน่า่เชือ่ถอือนัไหนบา้ง

มาเขยีนวางแผนในกระบวนการพยาบาล เพราะเป็นการใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ในสถานการณจ์รงิค่ะ” 

(นกัศกึษา W) 

2.2 ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า
บรรยากาศการเรียนรูมี้ความเป็นกันเอง ไม่เครียดจนเกินไป มีกิจกรรมเกมสช์่วยให้เกิดความ
สนุกสนานและมีของรางวลัสรา้งแรงจงูใจในการเรียน อาจารยผ์ูส้อนมีความเป็นกลัยาณมิตร ดงั
แสดงจากค าพดูตอ่ไปนี ้    

 
  “รูส้กึดแีละสนกุ เพราะการจดักิจกรรมครัง้นีม้ีบรรยากาศไม่นา่เบือ่ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั

ตลอด ท าใหรู้ว้า่เพือ่น ๆ มคีวามคดิเหน็และจะน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปใชอ้ยา่งไร” (นกัศกึษา T) 

  “รูส้กึสนกุมากคะ เพราะไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่น ๆ และอาจารย ์อาจารยส์อนและให้

ความรูท้ีเ่ป็นประโยชนม์ากคะ บรรยากาศในการท ากิจกรรมก็ดมีากๆ คะ มคีวามเป็นกนัเองไม่เครยีด ถงึแมว้่า

บางกจิกรรมเช่นการสบืคน้หลกัฐานประเภทงานวจิยัจะค่อนขา้งยาก แต่อาจารยก์็ช่วยใหค้ าแนะน าใหเ้ขา้ใจและ

ปฏบิตัไิด ้ รูส้กึสนกุทกุครัง้ทีไ่ดท้ ากิจกรรมคะ” (นกัศกึษา S) 

  “อาจารยผู์ส้อนเตม็ใจทีจ่ะสอนและใหค้ าแนะน า มีการเล่นเกมสใ์หข้องรางวลัเป็นแรงจูงใจ การ

เขา้ร่วมกจิกรรมในแต่ละครัง้เลยไม่รูส้กึอดึอดั สามารถแลกเปลีย่นขอ้มูลกนัและกนัไดค้่ะ” (นกัศกึษา N) 

  “หอ้งทีใ่ชจ้ดักิจกรรมเป็นสว่นตวัดคีะ เหมาะกบัการท ากจิกรรมกลุ่ม แต่อยากใหอ้าจารยใ์ช้

ไมโครโฟนดว้ย บางครัง้เพือ่น ๆ แสดงความคดิเหน็กนัเสยีงดงั อาจารยถ์ามแลว้ไม่ค่อยไดย้นิ และอาจารยต์อ้ง

ใชเ้สยีงเพิ่มขึน้คะ” (นกัศกึษา Q) 
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2.3 ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการเรียนรู ้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าอยาก
ใหมี้การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ของภาษาต่างประเทศมากขึน้ มีกิจกรรมแลกเปล่ียนปัญหาและ
อุปสรรคในการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ และน ากิจกรรมนีไ้ปจดัการเรียนรูใ้หน้ักศึกษาพยาบาล
ตัง้แตช่ัน้ปีแรก ๆ ท่ีมีการเขียนการวางแผนทางการพยาบาล ดงัแสดงจากค าพดูตอ่ไปนี ้    

 
  “อยากใหแ้นะน าการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ของภาษาตา่งประเทศมากขึน้” (นกัศกึษา F) 

  “ระยะเวลาในการเขา้ร่วมกจิกรรมค่อนขา้งนอ้ยในแต่ละช่วงวนั อยากใหจ้ดักิจกรรมในช่วงทีเ่ป็น

เวลาว่างจากการเรยีนทีไ่ม่ไดม้ีงานทีไ่ดร้บัมอบหมายค่อนขา้งมาก” (นกัศกึษา I) 

  “อยากใหม้กีิจกรรมจ าลองการแข่งขนัตอบค าถามเรือ่งหลกัฐานเชิงประจกัษ์อกี เพือ่ใหเ้กิดความ

สนกุ กระตอืรอืรน้เช่นเดยีวกบัในกิจกรรมครัง้ที ่5 หลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีส่  าคญัจากผูป่้วย” (นกัศกึษา B) 

  “หนูขอเสนอวา่สามารถน ากิจกรรมนีไ้ปสอนนอ้งๆ นสิติตัง้แต่ชัน้ปีที ่2 หรอืปีแรก ๆ ทีจ่ะ 

เริ่มฝึกการเขียน nursing care plan ไดเ้ลยนะคะ กิจกรรมของอาจารยส์นกุเขา้ใจง่าย ถา้เริ่มเรว็ก็จะช่วยใหน้อ้ง ๆ มี

ความรู ้มกีารหาขอ้มูลและหลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการเขียน nursing care plan ไดด้ยีิ่งขึน้  

เป็นการปลูกฝังตัง้แต่เดก็คะ” (นกัศกึษา E) 

  “อยากใหเ้พิ่มการแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคในการน าหลกัฐานเชงิประจกัษ์ไปใช ้โดยเป็นการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นรายบคุคลเพิ่มมากขึน้ เนือ่งจากในรายบคุคลอาจมีปัญหาทีแ่ตกต่างกนั” (นกัศกึษา H) 

3. ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตประจักษห์ลักฐาน
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล  

จากการน ารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลไปทดลองใช้จัดการเรียนรู ้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 จ านวน 24 คน 
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ละ
ขอ้เสนอแนะของนกัศกึษาพยาบาล มาปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรูใ้หมี้ความสมบรูณข์ึน้ ดงั
แสดงในตาราง 38 
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ตาราง 38 แสดงรายการปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน 
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 

ข้อคน้พบ การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

1. จากการท่ีนกัศกึษาท าแบบประเมินพฤติกรรมจิต

ประจกัษ์หลกัฐานในสปัดาหท์ี่ 1 ของการเขา้รว่ม

กิจกรรม และการสมัภาษณพ์บวา่ นกัศกึษามีความรู ้

ความเขา้ใจเรือ่งหลกัฐานเชิงประจกัษย์งัไมค่รอบคลมุ 

ท าใหก้ารจดักิจกรรมการทบทวนความรูเ้รือ่งหลกัฐาน

เชิงประจกัษ์ภายใน 1 ครัง้ยงัไมเ่พียงพอ 

- เพิ่มกิจกรรมทบทวนความรูเ้รือ่งหลกัฐานเชิงประจกัษ์

และฝึกปฏิบตัิเป็น 2 ครัง้ โดยเพิม่การทบทวน

ความหมาย ประเภทของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ เช่น

หลกัฐานเชิงประจกัษ์จากการรวบรวมขอ้มลูของผูป่้วย 

ต ารา บทความวชิาการ บทความวิจยั และวิธีการ

ตรวจสอบความนา่เช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

2. นกัศกึษาไดฝึ้กปฏิบตักิารเช่ือมตอ่ระบบ SWU-VPN 

เพื่อใชส้  าหรบัการเขา้สบืคน้ขอ้มลูในฐานขอ้มลูของ

หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัศรนีครนิทร วิโรฒในหอ้งเรยีน 

ซึง่ใชเ้วลานานในการเช่ือมตอ่ และตอ้งใชร้ะบบ

อินเตอรเ์น็ตที่ไมใ่ช่ของมหาวิทยาลยั  

- ใหน้กัศกึษาท าการตดิตัง้ระบบ SWU-VPN ดว้ยตนเอง 

หรอืใชร้ะบบอินเตอรเ์น็ตภายนอกมหาวิทยาลยั โดย

ผูส้อนแนะน าคลปิวิดีโอการติดตัง้จากหอ้งสมดุ เพื่อใช้

ส  าหรบัการเขา้สบืคน้ขอ้มลูในฐานขอ้มลูของหอ้งสมดุ

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒภายนอกมหาวิทยาลยั

ได ้

3. นกัศกึษาเสนอแนะเก่ียวกบัการใชห้ลกัฐานเชิง

ประจกัษ์ของภาษาตา่งประเทศ อยากใหม้ใีนกิจกรรม

เพิ่มขึน้ 

- เพิ่มการสบืคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์

ภาษาตา่งประเทศ และน ามาประยกุตใ์ชใ้นกรณีศกึษา 

4. การประเมินนกัศกึษาเป็นรายบคุคลในแตล่ะ

กิจกรรมพบวา่ท าไดน้อ้ย เนื่องจากกิจกรรมเป็นแบบ

กลุม่เป็นสว่นใหญ่ และการใชร้ะยะเวลาในการจดั

กิจกรรมแตล่ะครัง้ไมเ่พียงพอตอ่การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั

เป็นรายบคุคล 

- ปรบัการประเมินนกัศกึษาเป็นรายบคุคลใหค้รบทกุ

คน โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ 6 ช่วงสปัดาหท์ี่ 7-9 โดย

การแบง่กลุม่นกัศกึษาเขา้กลุม่วนัละ 6 คน น า

กรณีศกึษาผูป่้วยจรงิที่นกัศกึษาดแูลมาอภิปราย 

สะทอ้นคิดถึงการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นแตล่ะ

ขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาล ผูส้อนให้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชห้ลกัฐานเชิง

ประจกัษ์ เมื่อจ านวนคนเขา้กลุม่ลดลง ท าใหผู้ส้อน

สามารถใหข้อ้เสนอแนะ ประเมินนกัศกึษาเป็น

รายบคุคลได ้
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลครัง้นี ้มีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบจิตประจักษ์หลักฐาน (Evidence Mind) ของนักศึกษา

พยาบาล 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับ

นกัศกึษาพยาบาล 
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสร้างจิ ตประจักษ์

หลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 

วิธีด าเนินการวิจัย   
การวิจยัใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) แบง่ออกเป็น 3 

ระยะ ดงันี ้ 
ระยะที่ 1 การศึกษาองคป์ระกอบจิตประจกัษ์หลักฐานของนักศึกษาพยาบาลมี 3 

ขัน้ตอนคือ  
1) การศึกษาองคป์ระกอบของจิตประจักษ์หลักฐานดว้ยการวิเคราะหเ์อกสาร  

ผูว้ิจัยวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) จากเอกสารและงานวิจัยจ านวน 12 เล่ม สังเคราะห์
ความหมายและองคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐาน  

2) การศึกษาองคป์ระกอบของจิตประจกัษ์หลกัฐานของนกัศึกษาพยาบาลดว้ย
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัสมัภาษณ์เชิงลึกพยาบาลวิชาชีพตามเกณฑท่ี์คดัเลือกจ านวน 8 คน 
ด้วยวิธีเทคนิค STAR จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic induction) สงัเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยั ร่วมกับผลการ
วิเคราะหเ์นือ้หาจากการสมัภาษณพ์ยาบาลวิชาชีพ น ามายกรา่งองคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐาน 
รวมถึงคณุลกัษณะและพฤตกิรรมบง่ชีจ้ิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาล น าไปตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญ  

3) การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานส าหรบันักศึกษา
พยาบาล ผู้วิจัยร่างแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐาน มีลักษณะเป็นแบบประเมิน
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พฤติกรรมการปฏิบตัิงาน (Behaviorally Anchored Rating Scales: BARS) 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั
การรับรู ้ระดับความเข้าใจ ระดับการตอบสนอง ระดับการผสานจิต และระดับลักษณะนิสัย 
ประกอบดว้ยขอ้รายการประเมินตามองคป์ระกอบ 10 ขอ้ จากนัน้ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา
โดยผูเ้ช่ียวชาญ ความเท่ียงระหว่างผูป้ระเมินพิจารณาความสอดคล้องการให้คะแนนระหว่าง
ผู้วิจัยและผู้เรียน ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน และพิจารณาความเท่ียงความ
สอดคลอ้งภายในของรายการประเมินกับองคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดัดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาค
รอนบาค 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐาน
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล มีการด าเนินการวิจยั 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน
ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล เป็นการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
น ามาพฒันาเป็นรา่งรูปแบบการจดัการเรียนรูไ้ดแ้ก่หลกัการของรูปแบบ วตัถปุระสงค ์กระบวนการ
เรียนรู ้ACSAM แผนการเรียนรู ้และเครื่องมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้จากนั้นตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ ปรบัปรุงรูปแบบก่อนน าไป
ทดลองใช ้

2) การศกึษาน ารอ่งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน
ส าหรบันักศึกษาพยาบาล น าไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 35 คนใชเ้วลา 2 สปัดาห ์จ านวน 3 วนั วนัละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 9 ชั่วโมง วิเคราะหข์อ้มูล
เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปไดข้องการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้และปรบัปรุงจนไดรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรูท่ี้มีความเหมาะสม 

ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิต
ประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล มีการด าเนินการวิจยั 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1) ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบั
นกัศึกษาพยาบาล น ารูปแบบการจดัการเรียนรูไ้ปทดลองใชก้บันกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตรม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดาและทารก2 (พสศ 444) กลุ่มท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 จ  านวน 24 คน 
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐาน แบบ
ประเมินการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) โดยใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ และ
แบบสะทอ้นคดิการเรียนรู ้
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2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน
ส าหรบันกัศึกษาพยาบาล โดยประเมินระดบัจิตประจกัษ์หลกัฐานของนกัศึกษาพยาบาลท่ีผูว้ิจยั
ประเมินนกัศึกษาและนกัศึกษาประเมินตนเองจากค่าเฉล่ียคะแนน จากนัน้เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานจากการประเมินทั้ง 4 ครัง้ไดแ้ก่ ก่อนการทดลองสัปดาหท่ี์  1 
ระยะทดลองสัปดาห์ท่ี 4 ระยะทดลองสัปดาห์ท่ี 7 และหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 10 ดว้ยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งตัวประกอบแบบมีการวัดซ า้ (One-Way Analysis of Variance: 
Repeated Measures) และการประเมินคะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
ACSAM ของนกัศกึษา รวมถึงการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพจากแบบสะทอ้นคิดการเรียนรู ้การ
สงัเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาขณะรว่มกิจกรรมและแบบบนัทึกหลงัสอนในกิจกรรม และสรุปผล
การน ารูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ปใชเ้พ่ือเป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ห้
สมบูรณ์ เหมาะสมและสามารถน าไปใชใ้นการเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรบันกัศึกษา
พยาบาลไดจ้รงิ 

สรุปผลการวิจัย   
1. ผลการศึกษาองคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานของนักศึกษาพยาบาล 

ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะห ์สังเคราะหเ์อกสาร และงานวิจัย ร่วมกับการสัมภาษณ์
พยาบาลวิชาชีพตามเกณฑก์ารคดัเลือก น ารา่งความหมายและองคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐาน
ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ จากนัน้ปรบัปรุงจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรกึษามี
ผลการศกึษาดงันี ้ 

1.1 ความหมายจิตประจกัษห์ลกัฐาน  
จิตประจักษ์หลักฐาน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา

พยาบาลต่อการรูค้ิด ตระหนักถึงความตัง้ใจในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ดว้ยตนเอง มีการ
สืบเสาะหลกัฐานจากแหล่งขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ และตรวจสอบความถกูตอ้งของหลกัฐานเพ่ือน าไปสู่
การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล 

1.2 องคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล ประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบดงันี ้ 

องคป์ระกอบ 1 ความตัง้ใจ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศกึษา
พยาบาลถึงความสนใจ ใส่ใจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ดว้ยตนเอง บนพืน้ฐานความเช่ือ ความ
ตอ้งการ และการเห็นคุณค่าในตนเอง มองเห็นประโยชนข์องการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการ
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ตดัสินใจ และการแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล มีองคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ 1) ความเช่ือ 2) การเห็น
คณุคา่ในตนเอง และ 3) ความตอ้งการ 

องคป์ระกอบ 2 วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของนกัศกึษาพยาบาลถึงการตัง้ค  าถาม ช่างสงัเกตเพ่ือคน้หาปัญหาของผูป่้วยหรือ
ทางการพยาบาล กล้าแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล และใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ มีองคป์ระกอบย่อยไดแ้ก่ 1) ความสงสัยใครรู่ ้2) ความกลา้คิด
กลา้ท า และ 3) การคดิวิเคราะหอ์ยา่งมีเหตผุล 

องคป์ระกอบ 3 ความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ หมายถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของนกัศึกษาพยาบาลถึงการใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เพ่ือน าไปสูก่ารตดัสินใจหรือแกไ้ขสถานการณต์า่ง ๆ ทางการพยาบาล มีองคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ 1) 
การระบปัุญหา 2) การคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 3) การตรวจสอบหลกัฐานเชิงประจกัษ ์และ 4) 
การประยกุตใ์ชแ้ละประเมินผลการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาขององคป์ระกอบจิตประจกัษ์หลกัฐาน
โดยผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบกบันิยามศพัท ์พบวา่ทกุองคป์ระกอบมี
ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัท ์โดยมีคา่ดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.57-1.00  

1.3 ผลการพฒันาแบบประเมินพฤตกิรรมจิตประจกัษห์ลกัฐาน 
แบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานมีลักษณะเป็นแบบประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบตัิงาน (Behaviorally Anchored Rating Scales: BARS) 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั
การรับรู ้ระดับความเข้าใจ ระดับการตอบสนอง ระดับการผสานจิต และระดับลักษณะนิสัย 
ประกอบดว้ยข้อรายการประเมินตามองคป์ระกอบ 10 ข้อ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดย
ผู้เช่ียวชาญพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 0.56 ถึง 1.00 และผลการ
ตรวจสอบความเท่ียงระหว่างผู้ประเมิน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน ระหว่าง 
ผูว้ิจยักบัผูเ้รียน (r) =.892 และผลการตรวจสอบคา่ความเท่ียงภายในมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา ครอ
นบาค = .91  

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตประจักษ์หลักฐาน
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับนักศึกษา
พยาบาลพฒันามาจากทฤษฎีการเรียนรูพุ้ทธิปัญญานิยม (Cognitivism) ทฤษฎีแรงจงูใจ ARCS 
Model รูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry-based learning) กระบวนการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-based proces) มาออกแบบหลักการและกระบวนการเรียนรู ้ACSAM 
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โดยรูปแบบการจดัการเรียนรูป้ระกอบดว้ย 1) หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ 3) 
กระบวนการเรียนรู ้ACSAM 4) คู่มือการจดัการเรียนรู ้และ 5) การวดัและประเมินผลของรูปแบบ 
กระบวนการเรียนรูข้องรูปแบบประกอบด้วย 5 ขั้นตอน หรือ ACSAM คือขั้นท่ี 1 ตั้งเป้าหมาย 
(Attending of purpose: A) ขั้น ท่ี  2 ส งสัย ใคร่ รู ้ (Curiosity in situations: C) ขั้น ท่ี  3 สื บค้น
หลกัฐาน (Searching for evidence: S) ขัน้ท่ี 4 พิสจูนห์ลกัฐาน (Attesting evidence: A) และขัน้
ท่ี 5 สานจิตประจกัษห์ลกัฐาน (Making evidence mind: M) กิจกรรมการเรียนรูใ้ชเ้ป็นกรณีศกึษา 
เป็นการบูรณาการกระบวนการพยาบาล (Nursing Process) กบักระบวนการเรียนรู ้ACSAM ผล
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูอ้ยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02) และความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู ้ในระดบัมาก (คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.38 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.18)  

3. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิต
ประจักษห์ลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

3.1 ค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานท่ีผู้วิจัยประเมินและผู้เรียนประเมิน
ตนเองหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้

3.1.1 ค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษาพยาบาลท่ีผู้วิจัย
ประเมินนักศึกษาพบว่า มีค่าเฉล่ียคะแนนเพิ่มขึน้ทุกช่วงเวลาท่ีท าการประเมินโดยการประเมิน
ก่อนเขา้สู่กิจกรรมในสปัดาหท่ี์ 1 จิตประจกัษ์หลกัฐานอยูในระดบัตอบสนอง มีคา่เฉล่ียคะแนนท่ี 
43.54 คิดเป็นรอ้ยละ 46.82 และการประเมินครัง้สดุทา้ยในสปัดาหท่ี์ 10 เป็นสปัดาหเ์สร็จสิน้การ
ใชรู้ปแบบพบว่านักศึกษาพยาบาลมีจิตประจักษ์หลักฐานอยู่ในระดับลักษณะนิสัย มีค่าเฉล่ีย
คะแนนท่ี 76.54 คดิเป็นรอ้ยละ 82.30  

3.1.2 คา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลท่ีนกัศกึษา
ประเมินตนเองพบว่า มีคา่เฉล่ียคะแนนเพิ่มขึน้ทกุช่วงเวลาท่ีท าการประเมินโดยการประเมินก่อน
เขา้สูกิ่จกรรมในสปัดาหท่ี์ 1 จิตประจกัษห์ลกัฐานอยใูนระดบัตอบสนอง มีคา่เฉล่ียคะแนนท่ี 47.83 
คิดเป็นรอ้ยละ 51.43 และการประเมินครัง้สุดท้ายในสัปดาห์ท่ี 10 เป็นสัปดาห์เสร็จสิน้การใช้
รูปแบบพบวา่นกัศกึษาพยาบาลมีจิตประจกัษห์ลกัฐานอยูใ่นระดบัลกัษณะนิสยั มีคา่เฉล่ียคะแนน
ท่ี 77.04 คดิเป็นรอ้ยละ 82.84 

3.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา
พยาบาล 

3.2.1 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษา
พยาบาลท่ีนักศึกษาประเมินตนเอง ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์
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หลักฐานจากการวัด 4 ครัง้ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนหนึ่งตัวประกอบแบบมีการวัดซ า้ 
(One-Way Analysis of Variance: Repeated Measures) พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (F=42.306, df=1.993, p=.000) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนจิต
ประจกัษห์ลกัฐานเป็นรายคู ่พบว่ามีแตกตา่งกัน 5 คู ่ยกเวน้การวดัคูข่องสปัดาหท่ี์ 1 กบัสปัดาหท่ี์ 
4 มีผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 7.718 แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p=.076) 
ดังนั้นค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานท่ีนักศึกษาประเมินตนเองมีแนวโน้มสูงขึน้ ตาม
ชว่งเวลาท่ีทดลองทกุช่วงเวลา รวมทัง้ผลความแตกตา่งของคา่เฉล่ียคะแนนหลงัการใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนรู ้สงูกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษา
พยาบาล ท่ีผูว้ิจัยประเมินนักศึกษาจากการวัด 4 ครัง้ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนหนึ่งตัว
ประกอบแบบมีการวัดซ ้า  (One-Way Analysis of Variance: Repeated Measures) พบว่า
ค่าเฉ ล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
(F=85.809, df=2.157, p=.000) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจกัษ์หลกัฐานเป็นรายคู ่
พบว่ามีแตกต่างกนัทุกคู่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจกัษ์
หลกัฐานท่ีผูว้ิจยัประเมินนกัศกึษามีแนวโนม้สงูขึน้ ตามช่วงเวลาท่ีทดลองทุกช่วงเวลา รวมทัง้ผล
ความแตกตา่งของค่าเฉล่ียคะแนนหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้สงูกว่าก่อนการใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรูอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3.3 คะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูข้องนักศึกษา พบว่า
ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ACSAM ของนักศึกษาโดยรวม มี
คา่เฉล่ียคะแนนเท่ากบั 4.75,S.D.=2.46 เป็นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น
ท่ีประเมินทัง้ 3 ดา้นคือดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นการมอบหมายงานและประเมินผล และ
ดา้นการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้ง 3 ดา้นเช่นกัน สรุปไดว้่า
นกัศกึษาพยาบาลมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรู ้ACSAM อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

3.4 คะแนนการวางแผนทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ
นกัศกึษา เป็นการประเมินผลการเรียนรู ้พบวา่คา่เฉล่ียคะแนนการวางแผนทางการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษข์องนกัศกึษามีคะแนนเพิ่มขึน้ทกุสปัดาห์ โดยในกิจกรรมท่ี 3/สปัดาหท่ี์3 เป็น
กิจกรรมสัปดาหแ์รกท่ีนักศึกษาฝึกปฏิบัติใช้กระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์ประยุกตใ์ชก้ับ
กระบวนการพยาบาลในกรณีศกึษา มีคา่เฉล่ียคะแนนเท่ากบั 8.83, S.D.=1.20 หมายถึงนกัศกึษา
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ระดบัปานกลาง และกิจกรรมท่ี 7/สปัดาหท่ี์ 7-9 พบว่ามีค่าเฉล่ียคะแนน
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การวางแผนทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สูงสุดเท่ากับ 13.21,S.D.=0.88 
หมายถึงนกัศกึษาใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษร์ะดบัมากท่ีสดุ 

อภปิรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจยัในครัง้ ผูว้ิจยัแบง่ประเดน็การอภิปรายเป็น 4 ประเดน็ดงันี ้

1. องคป์ระกอบจิตประจักษห์ลักฐานของนักศึกษาพยาบาล 
จิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลเป็นค าใหม่ท่ีอยูบ่นปัญหาการเรียนรู ้

(Learning Problems) ท่ีว่านักศึกษาพยาบาลยังขาดความตั้งใจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วย
ตวัเอง และขาดการกระตุน้ให้มีการใชอ้ย่างต่อเน่ือง การพัฒนาจิตประจักษ์หลักฐานจะท าให้
ผูเ้รียนมีการตระหนกั ตัง้ใจ มีความเช่ือสรา้งความเขา้ใจใหเ้ห็นความส าคญัและประโยชนท์ัง้ตอ่ตวั
บคุคล ผูป่้วยและวิชาชีพพยาบาลควบคูก่บัใหค้วามรู ้และฝึกฝนในการน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์า
ใช ้ทัง้นีจ้ิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลพฒันามาจากการวิเคราะหเ์อกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ของทฤษฎีจิต (Mind Theory) และทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้น (Folk Psychology) กบัทฤษฎีหลกัฐาน
เชิงประจักษ์  (Evidence theory) ของอิริคสัน (Eriksson,  2010) และแนวคิดการปฏิบัติตาม
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-based Practice) รว่มกบัการสมัภาษณพ์ยาบาลวิชาชีพท่ีไดร้บั
รางวลัพยาบาลดีเดน่จากองคก์รวิชาชีพและมีประสบการณก์ารปฏิบตัิพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์ท าใหไ้ดอ้งคป์ระกอบจิตประจกัษ์หลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลในบริบทสงัคมไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความตั้งใจ วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐาน และ
ความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ โดยจิตเป็นคณุลกัษณะภายในท่ีเป็นตวัก าหนดความคิด 
ความเช่ือ ความตอ้งการท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา (Feser, 2018) สอดคลอ้งกบัทฤษฎีจิตวิทยา
พืน้บ้านซึ่งเป็นทฤษฎีทางจิตประเภทหนึ่ง มีองคป์ระกอบคือความเช่ือ (belief) ความตอ้งการ 
(desire) และความตัง้ใจ (intention) เป็นตัวขับเคล่ือนให้มีการแสดงพฤติกรรม ซึ่งนักวิชาการ
ทางการศึกษาไดน้  ามาประยกุตใ์ชก้ับการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความเขา้ใจตนเอง รบัรูถ้ึงประโยชน ์คณุค่าของการเรียน และเกิดความเช่ือ ความตอ้งการอยาก

เรียนรู ้และแสดงพฤติกรรมตัง้ใจเรียนตามมา (Ilić & Bojović, 2016) ในส่วนทฤษฎีหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ของอิริคสนั (Eriksson, 2010) เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงองคค์วามรูข้องหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ไวอ้ย่างครบถ้วนทัง้ดา้นความหมาย และกระบวนการขัน้ตอนการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ เริ่ม
ตัง้แต่การมองเห็นปัญหา การมองเห็น(สืบคน้)ความรู ้หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ การยืนยันว่า
หลักฐานเชิงประจักษ์ถูกตอ้ง และการแก้ไขเป็นขั้นตอนการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้และ
ประเมินผลหลงัการใช ้เช่นเดียวกบัแนวคิดการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์มีขัน้ตอนการใช้
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หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ประกอบดว้ย การตัง้ค  าถามจากสถานการณปั์ญหาเป็นการมองเห็นปัญหา
ในสถานการณ ์การสืบคน้ และรวบรวมหลกัฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคณุภาพของหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์การน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใชแ้กไ้ขปัญหา และการประเมินผลการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจักษ์  จึงมีความสอดคล้องกับทฤษฎีของอิริคสัน และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีจิตประจักษ์หลักฐานของ
นักศึกษาพยาบาลนี้อยู่ในกลุ่มจิตการรูค้ิด (Cognitive mind) เก่ียวข้องกับกระบวนการรูค้ิด 
อารมณแ์ละความรูส้ึกของบคุคลมีความตัง้ใจเป็นตวัขบัเคล่ือนใหแ้สดงพฤติกรรมการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์สามารถอภิปรายในรายองคป์ระกอบไดด้งันี ้

องคป์ระกอบที่ 1 ความตั้งใจ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหน้กัศกึษาพยาบาล
แสดงพฤติกรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดด้ว้ยตนเอง โดยเช่ือวา่การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์
นา่เช่ือถือมีความส าคญั ช่วยใหก้ารตดัสินใจและการใหก้ารพยาบาลผูป่้วยมีประสิทธิภาพ มีความ
ตอ้งการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ นักศึกษาพยาบาลเห็นคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจว่า
ตนเองสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและช่วยใหป้ฏิบตัิการพยาบาลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งความตัง้ใจเป็นคณุลักษณะภายในตวับุคคล เม่ือบุคคลมีความตัง้ใจท่ีจะแสดง
พฤติกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะมีความสนใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่น เพียรพยายาม ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค 
และแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา ซึ่งในทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้น (Folk Psychology) ไดอ้ธิบายถึง
ความตัง้ใจว่าเป็นแรงขบัเคล่ือนใหแ้สดงพฤติกรรม มีองคป์ระกอบท่ีผลกัดนัใหเ้กิดความตัง้ใจคือ
ความเช่ือ และความต้องการ (Kashima, McKintyre, & Clifford, 1998) สอดคล้องกับทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของไอเซ่น (Ajzen, 1991) ท่ีตัวแปรความ
ตัง้ใจเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ โดยมีความเช่ือ ความตอ้งการ 
และการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นองค์ประกอบย่อยท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมออกมา โดยความเช่ือเป็นความรูส้ึกถึงการยอมรบั เห็นประโยชน ์ความส าคัญ เม่ือ
ปฏิบตัิแลว้จะไดผ้ลลพัธท่ี์ดีมากกว่าผลเสีย เม่ือรว่มกบัความตอ้งการจงึมีความสนใจ ขวนขวายให้
เกิดความตัง้ใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งมีการวิจยัท่ีสนบัสนนุทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับ
ความตัง้ใจ โดยพบว่าการท่ีบุคคลเห็นความส าคญั เกิดความตระหนัก มีความตอ้งการท่ีจะท า
กิจกรรมใด ๆ จะส่งผลใหมี้ความตัง้ใจและแสดงพฤติกรรมนัน้ออกมา (อินทิรา ไชยณรงค์, 2561)  
องคป์ระกอบย่อยของความตัง้ใจดา้นสุดทา้ยคือ การเห็นคณุคา่ในตนเอง เป็นการรบัรูว้่าตนเองมี
ความสามารถกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได ้ท าใหเ้กิดความรูส้ึกต่อตนเองว่ามีคุณค่า ท าประโยชน ์มี
ความส าคญัต่อตนเองและผูอ่ื้น การเห็นคณุค่าในตนเองจึงช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความตัง้ใจแสดง



  271 

พฤติกรรมนั้น ซึ่งคูเปอรส์มิธ  (Coopersmith, 1981) ได้ให้ความหมายของการรบัรูคุ้ณค่าของ
ตนเองว่าเป็นความรูส้ึกว่าตนเองมีคณุคา่ มีประโยชน ์มีความสามารถ มีคณุความดีและมีอ านาจ
ในการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของแฮกเกอรแ์ละคณะ (Hagger et al., 
2012) ถึงวิธีการลดการด่ืมแอลกอฮอลใ์นนกัศึกษาปริญญาตรี พบว่าวิธีการเสริมสรา้งแรงจูงใจ
ดว้ยการใหก้ลุ่มตวัอย่างเห็นคณุค่าในตนเองว่ามีความสามารถลดการด่ืมแอลกอฮอลไ์ด ้ช่วยให้
เกิดความตั้งใจแสดงพฤติกรรมลดการด่ืมแอลกอฮอล์ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสนับสนุน
องคป์ระกอบท่ี 1 ความตัง้ใจในฐานะองคป์ระกอบหนึ่งของจิตประจกัษห์ลกัฐาน   

องค์ประกอบที่  2 วิจารณญาณในการสืบ เสาะหลักฐาน  เป็น
องคป์ระกอบท่ีมาจากการสืบเสาะหลักฐานและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีช่วยใหน้ักศึกษา
พยาบาลคน้หาขอ้มูล หลกัฐานต่างๆ และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลกับขอ้มูลใน
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ก่อนน ามาใชไ้ดด้ว้ยตนเอง ถือเป็นคณุลกัษณะภายในท่ีกระตุน้ใหน้กัศึกษา
พยาบาลช่างสงสยั อยากคน้หาขอ้มลูเพ่ือแกไ้ขปัญหา และใชค้วามคิดพิจารณาไตรต่รองก่อนน า
หลักฐานมาใช้ โดยมีองคป์ระกอบย่อยคือความสงสัยใคร่รู ้ ความกล้าคิดกลา้ท า และการคิด
วิเคราะหอ์ย่างมีเหตผุล ซึ่งโคชราน-สมิทธ์ิและทีม (Cochran-Smith & Team, 2009) เสนอวา่ การ
สอนของครูควรสรา้งวฒันธรรมการใชห้ลกัฐานชว่ยในการตดัสินใจ รว่มกบัการสรา้งวฒันธรรมการ
สืบเสาะหลักฐาน เน่ืองจากในปัจจุบันมีข้อมูลจ านวนมากจึงควรฝึกฝนผู้เรียนให้มีการสืบค้น
ตลอดเวลา เพ่ือน าหลักฐานมาใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่นเดียวกับเมลนิคและคณะ 
(Melnyk et al., 2014) ท่ีกล่าวว่าขัน้ตอนการสรา้งวฒันธรรมการสืบเสาะหาหลกัฐานเป็นขัน้ตอน
แรกของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีส  าคญั ตอ้งสรา้งใหเ้กิดขึน้ก่อนเพ่ือใหบ้คุคลมีคณุลกัษณะ
ชา่งสงสยัใฝ่รู ้และตอ้งการคน้หาหลกัฐาน ซึ่งเม่ือไดห้ลกัฐานมาแลว้ตอ้งพิจารณาถึงความถกูตอ้ง
น่าเช่ือถือก่อนน าไปใชทุ้กครัง้ จึงตอ้งเสริมสรา้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณรว่มดว้ย ทัง้นีก้ารคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นและส าคญัยิ่งต่อการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ใหมี้
ประสิทธิภาพ (Joanne Profetto-Mcgrath, 2005) อีกคุณลักษณะหนึ่งขององค์ประกอบนี้คือ 
ความกล้าคิดกล้าท า ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยให้นักศึกษามีวิจารณญาณในการสืบเสาะ
หลกัฐาน เม่ือนกัศกึษากลา้ซกัถาม แสดงความคิดเห็นถึงขอ้สงสยัเก่ียวกบัขอ้มลูและหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ท่ีเพ่ือน หรือของตนเองว่าท่ีสืบคน้มานัน้มีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด หรือ
เพียงพอหรือไม่ จะเป็นการช่วยส่งเสริมใหต้นเองและผูอ่ื้นคิดพิจารณา ไตรต่รองก่อนใชห้ลกัฐาน
เชิงประจักษ์ มีความตอ้งการคน้หาหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เพียงพอต่อการน าไปใชแ้ก้ปัญหา 
รวมทัง้การกลา้ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาลผูป่้วยบนฐานของหลักฐานเชิงประจกัษ์ท่ี
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เช่ือถือได ้จากการศึกษาของโสรตัน ์วงศส์ุุทธิธรรม (2563) ถึงสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพใน
ประชาคมอาเซียน พบว่าดา้นการจดัการรููปแบบความคิดคือ ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดต่อยอด รูจ้กับรูณาการและสืบคน้ขอ้มูลในเทคโนโลยีเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์เป็น
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียนท่ีจ าเป็น เน่ืองจากพยาบาลวิชาชีพในยุุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งกลา้คิด กลา้ท า กลา้ตดัสินใจเลือกใชข้อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์
และนวตักรรมทางการพยาบาล เพ่ือชว่ยใหก้ารดแูลผูป่้วยมีคณุภาพมากขึน้ 

องค์ประกอบที่  3 ความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  เป็น
องคป์ระกอบท่ีช่วยให้นักศึกษาพยาบาลใช้ความรู ้และทักษะมาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลบนพืน้ฐานการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จดัเป็นองคป์ระกอบดา้น
ความสามารถ ท่ีได้จากการบูรณาการแนวคิดการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์กับทฤษฎี
หลกัฐานเชิงประจกัษม์าเป็นกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ครอบคลมุตัง้แตก่ารระบปัุญหา 
การคน้หาหลักฐานเชิงประจักษ์ การตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์และการประยุกตใ์ชแ้ละ
ประเมินผลการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ โดยท่ีองคป์ระกอบย่อยเหล่านีมี้ความสอดคลอ้งกันกับ
ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล ท่ีเม่ือนักศึกษาพยาบาลมีความสามารถใช้กระบวนการ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ ก็จะท าใหก้ารปฏิบตัิขัน้ตอนของ
กระบวนการพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ส่งผลให้การพยาบาลผู้ป่วยมี
คณุภาพเพิ่มมากขึน้ (สจุิตรา เหลืองอมรเลิศ และคณะ,  2540)  ซึ่งปัจจยัสู่ความส าเร็จในการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางการพยาบาลจากการศึกษาของลดัดาวลัย ์พุทธรกัษา รชันีภรณ ์ทรพัย์
กรานนท ์และประนอม โอทกานนท ์(2559, น. 100) พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะของพยาบาลวิชาชีพ
เป็นปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสุดท่ีช่วยใหพ้ยาบาลสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น พยาบาลควรมีความสามารถประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ มี
ทกัษะการประเมินผลการวิจยั และมีทกัษะในการสืบคน้งานวิจยั/หลกัฐานเชิงประจกัษ์ และจาก
ผลการศกึษาของศรา   รินทร ์พิทธยะพงษ ์และดวงกมล วตัราดลุย ์(2563) ถึงปัจจยัท านายการใช้
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในการปฏิบตัิการพยาบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าทกัษะการคน้หา
แหล่งขอ้มูลและการประเมินคณุภาพของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหก้ารใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการใชข้อ้มูลเชิง
ประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองได ้ซึ่งองคป์ระกอบความสามารถใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์นี ้ จะแสดงพฤติกรรมได้ดีเม่ือมีองค์ประกอบด้านความตั้งใจและ
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วิจารณญาณในการสืบเสาะหลักฐานเป็นองคป์ระกอบภายใน ช่วยขับเคล่ือนให้เกิดการแสดง
พฤตกิรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการสงัเคราะหเ์อกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตประจกัษห์ลกัฐานและการสมัภาษณ์
พยาบาลวิชาชีพขา้งตน้ พบว่าองคป์ระกอบความตัง้ใจ และวิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน
เป็นคณุลกัษณะท่ีอยู่ภายในของบคุคล เป็นปัจจยัภายในท่ีช่วยส่งเสริมใหมี้ความตัง้ใจใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ดว้ยตนเอง ช่างสงสยั กลา้แสดงความคิดเห็น และมีวิจารณญาณในการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจักษ์ เม่ือร่วมกับการมีความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ จะส่งผลให้นักศึกษา
พยาบาลแสดงพฤติกรรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุ มีผล ดังนั้นเม่ือ
นกัศกึษาพยาบาลมีคณุลกัษณะภายในคือองคป์ระกอบดา้นความตัง้ใจ และวิจารณญาณในการ
สืบเสาะหลักฐาน ร่วมกับมีองคป์ระกอบดา้นความสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ จะแสดง
พฤติกรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิริรตัน ์อินสอน (2560) เขียนถึง
เรื่องเล่าความส าเรจ็ของการลดภาวะเย่ือบชุ่องปากอกัเสบในผูป่้วยมะเรง็ศีรษะและคอท่ีไดร้บัการ
ฉายแสง โดยแสดงความคิดเห็นว่าความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ เริ่มจากการมีต่อม “เอ๊ะ” สังเกตเห็น
ปัญหา กลา้แสดงความคิดเห็นและพยายามสืบคน้แกไ้ขปัญหาดว้ยการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ท่ี
น่าเช่ือถือ มีการสรา้งแรงจูงใจให้ทีมเห็นประโยชน์ ความส าคัญของการแก้ไขปัญหานี้ด้วย
หลักฐานจากตัวเลขและความทุกขท์รมานท่ีผูป่้วยไดร้บั เม่ือทีมการพยาบาลร่วมแรงร่วมใจจะ
เปล่ียนปัญหาให้กลายเป็นความสนุกทา้ทาย และความภูมิใจท่ีไดช้่วยให้ผูป่้วยหายจากความ
ทรมาน และสามารถส่งผลงานเขา้ร่วมประกวดการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลได ้จากการ
วิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัพบว่านกัศึกษาพยาบาลท่ีมีจิตประจกัษ์หลกัฐานจะมีคณุลกัษณะภายในตนเอง
คือมีความเช่ือว่าการปฏิบตัิตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ จะท าใหผ้ลลัพธท์างการพยาบาลดีขึน้ มี
ความตอ้งการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิง
ประจกัษ ์แสวงหาเวลาเพ่ืออา่นงานวิจยัและมีทกัษะในการสืบคน้และประเมินความน่าเช่ือถือของ
งานวิจยั/หลกัฐานเชิงประจกัษ ์และเม่ือนกัศกึษาพยาบาลมีองคป์ระกอบเหล่านีใ้นตนเองแลว้ จะ
เสรมิสรา้งใหเ้กิดจิตประจกัษห์ลกัฐานและใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล 

รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ในการวิจยัครัง้นี ้มีจดุมุ่งหมายหลกัคือสรา้ง
รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เสริมสรา้งใหผู้้เรียนมีความตัง้ใจใชข้อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ี
น่าเช่ือถือดว้ยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยัอ่ืนท่ีมุ่งเนน้พฒันาทกัษะการปฏิบตัิการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น ทักษะการสืบคน้ขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ทกัษะการ
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อ่านงานวิจยั การประเมินระดบัความน่าเช่ือถือของงานวิจยัเป็นตน้ เหตท่ีุงานวิจยัตอ้งการพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีความตัง้ใจใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง หรือพฒันาใหเ้กิดจิตประจกัษ์
หลักฐานเน่ืองจากเป็นการปลูกฝังใหผู้้เรียนเห็นความส าคญั ประโยชนข์องการใชห้ลักฐานเชิง
ประจกัษใ์นการปฏิบตักิารพยาบาลและแกปั้ญหาทางการพยาบาล ปรบัความคิดของผูเ้รียน สรา้ง
ความเช่ือ ความต้องการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยตนเอง เป็นการเตรียมความพรอ้มของ
นักศึกษาพยาบาลให้มีจิตประจักษ์หลักฐานติดตวัไปจนจบเป็นพยาบาลวิชาชีพ สามารถเกิด
พฤตกิรรมนีไ้ดอ้ยา่งยั่งยืน  

หลักคิดของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ดน้  าทฤษฎีการเรียนรูพุ้ทธิ
ปัญญานิยม (Cognitivism) เป็นทฤษฎีท่ีอยู่บนฐานของกระบวนการทางปัญญาหรือความคดิผ่าน
การคิด การวิเคราะห ์ใหผู้เ้รียนรูค้ิด ตระหนกัถึงการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ สอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของจิตประจักษ์หลักฐานท่ีเป็นจิตการรูค้ิด (Cognitive mind) ทฤษฎีจิต (Theory of Mind) โดย
การน าทฤษฎีจิตวิทยาพืน้บา้น (Folk Psychology) ช่วยสรา้งความเช่ือใหผู้เ้รียนเห็นถึงประโยชน ์
ความส าคญั คณุคา่ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษต์อ่ตนเองและวิชาชีพพยาบาล รว่มกบัทฤษฎี
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence Theory) เม่ือผูเ้รียนมีความตอ้งการ และความตัง้ใจใชห้ลกัฐาน
เชิงประจักษ์แลว้ ตอ้งมีความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการมองเห็นปัญหา คน้หาและ
ตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีน่าเช่ือถือก่อนน าไปใช้ได้ ซึ่งจากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
แนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ น ามาสู่หลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรูป้ระกอบดว้ย ผูเ้รียนเรียนรู้
วิธีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองดว้ยการลงมือปฏิบัติ โดยใชส้ถานการณ์ หรือกรณีศึกษาให้
ผู้เรียนได้ถกเถียงปัญหา ใช้กระบวนการหลักฐานเชิงประจักษ์ และให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียน
ความรูส้ึก การสะทอ้นคิดถึงสถานการณ ์ความเช่ือ สาเหตแุละการดแูลรกัษาโดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์อา้งอิง สรา้งแรงจูงใจ โดยการใหผู้เ้รียนวิเคราะหถ์ึงความส าคญั ประโยชน ์คณุค่าของ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ความต้องการในการบรรลุ เป้าหมายท่ีตั้งไว้ และการจัด
สภาพแวดลอ้มในการเรียนรูอ้ยา่งเป็นกนัเอง มีระบบอินเตอรเ์น็ตใชส้  าหรบัการสืบคน้ 

ปัจจัยหนึ่งท่ีส  าคัญในการช่วยให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ ้นมี
ประสิทธิภาพ คือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดจิตประจักษ์หลักฐาน 
กระบวนการเรียนรูเ้ป็นส่วนส าคญัของการก าหนดขัน้ตอนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งใหผู้เ้รียน
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมแบบเดิมมาเป็นมีความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีน่าเช่ือถือดว้ยตนเอง 
นั่นคือกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน ACSAM ซึ่งมาจากการน าทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS Model  
(Keller, 2009) เป็นการสรา้งแรงจูงใจให้กับผู้เรียน โดยให้ความส าคัญกับการตัง้เป้าหมาย ใช้
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ความรู ้ทักษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความพยายาม ตัง้ใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ รูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรู้ BSCS 5Es model (Bybee et al., 2006) ท่ีช่วย
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความกระตือรือรน้ ช่างสงสยั พยายามคน้หาขอ้มูลหลักฐานเชิงประจกัษ์ดว้ย
ตนเอง และสรุปขอ้มลูอย่างมีเหตผุลไดอ้ย่างถูกตอ้ง รว่มกบักระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
(Evidence-based Process) เป็นขัน้ตอนของการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีครอบคลุมทุกมิติใน
การไดม้าของขอ้มูลและหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือ โดยกระบวนการเรียนรู ้ACSAM ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ตัง้เปา้หมาย (Attending of purpose: A) 2)สงสยัใครรู่ ้(Curiosity in situations: 
C) 3)สืบคน้หลักฐาน (Searching for evidence: S) 4) พิสูจนห์ลักฐาน (Attesting evidence: A) 
และ 5) สานจิตประจกัษห์ลกัฐาน (Making evidence mind: M) อนัเป็นวงจรท่ีมีความตอ่เน่ืองกนั
และเกิดขึน้ในทกุครัง้ของการจดัการเรียนรู ้ซึ่งการจดัการเรียนรูเ้ริ่มตน้จากกิจกรรมใหผู้เ้รียนเห็นถึง
ประโยชน์ ความส าคัญของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ีน่าเช่ือถือ สามารถช่วยการ
รกัษาพยาบาลผูป่้วยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นใชส้ถานการณแ์ละกรณีศึกษาของผูป่้วยให้
นกัศึกษาพยาบาลรว่มกันคิดวิเคราะห ์พิจารณา ตัง้ขอ้สงัเกต คน้หาปัญหาของผูป่้วย สืบคน้และ
ตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือน ามาใชแ้กปั้ญหา วางแผนทางการพยาบาลผูป่้วย
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รว่มกบัการสรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รียนเห็นคณุคา่ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละ
เกิดคุณค่าในตนเอง สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยขั้นท่ี  1 การ
ตัง้เป้าหมายเป็นการฝึกให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายการใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พยาบาลผู้ป่วยท่ีสอดคล้องกับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพยาบาล กระตุน้ให้ผู้เรียนเห็น
ประโยชน ์ความส าคัญของการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์จะช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นวัตถุประสงค ์
เปา้หมายท่ีจะตอ้งท าใหส้  าเร็จ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความมุ่งมั่น ตัง้ใจปฏิบตัิกระบวนการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษใ์นการแกปั้ญหา และวางแผนการปฏิบตักิารพยาบาลใหก้บัผูป่้วย ในขัน้ท่ี 2 สงสยัใคร่
รู ้เป็นการช่วยใหผู้เ้รียน ตัง้ค  าถามท่ีสงสยัในสถานการณ ์และในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการ
พยาบาล สามารถระบุปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับกรณีศึกษา จากนั้นก าหนดค าประเด็นส าคัญเพ่ือ
ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ส  าหรับการแก้ไขปัญหาท่ีระบุไว้  ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ในขั้นนี ้
สอดคลอ้งกบัรุซาฟา-มารต์ิเนซและคณะ (Ruzafa-Martinez et al., 2016) ท่ีไดศ้ึกษาประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งสมรรถนะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ส  าหรับนักศึกษา
พยาบาลระดบัปริญญาตรี พบว่า ขัน้ตอนการสรา้งใหผู้เ้รียนมีความช่างสงสยั สามารถตัง้ค  าถาม
ในสถานการณ์ไดน้ั้น จะช่วยให้ผู้เรียนมีความต้องการอยากจะค้นหาข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจกัษม์าตอบค าถามท่ีสงสยั ซึ่งผลจากการศกึษาพบวา่ ผูเ้รียนมีคา่เฉล่ียคะแนนสมรรถนะการ
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ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์อยู่ในระดบัสงูทัง้ 3 ดา้นคือดา้นทศันคติอยู่ท่ี 4.28 ความรูอ้ยู่ท่ี 3.92 และ
ทกัษะอยู่ท่ี 4.01 และค่าเฉล่ียคะแนนสมรรถนะมีแนวโนม้สูงขึน้ตามช่วงเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบ
การจัดการเรียนรู ้และมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคมุทัง้ 3 ดา้นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ขัน้ท่ี 3 สืบคน้หลกัฐาน เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถคน้หา สืบคน้ขอ้มลูและ
หลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากแหล่งต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ ทัง้ขอ้มูลในสถานการณห์รือของผูป่้วย  หนงัสือ
ต าราเรียน ขอ้มลูในเว็บไซตห์รือฐานขอ้มูลทางวิชาการ รวบรวมไดอ้ย่างเพียงพอและเป็นปัจจบุนั
มาใชต้อบค าถาม และแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาล ขัน้ท่ี 4 พิสจูนห์ลกัฐาน เป็นการช่วยใหผู้เ้รียน
ประเมินตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีสืบคน้ว่ามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ รวมทั้ง
สามารถประเมินผลการใชข้อ้มลูจากหลกัฐานเชิงประจกัษว์่าสามารถน าไปใชใ้นทางปฏิบตัิได ้ซึ่ง
ทั้งขั้นท่ี 3 และ4 เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญของกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ท าให้ผู้เรียน
สามารถคน้หาช่องทางการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่าง
หลากหลาย มีขอ้มูลเพียงพอในการใชต้ดัสินใจแกไ้ขปัญหาทางการพยาบาลไดร้วมทัง้เม่ือคน้หา
ข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ได้มาแล้ว ขั้นตอนท่ี 4 ผู้เรียนต้องสามารถตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือ ความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนน าไปใช ้สอดคล้องกับซินและบลิกเคช  (Sin & Bliquez, 
2017) อธิบายไวว้่าขัน้ตอนการเรียนรูท่ี้ส  าคญัของกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ก็คือการ
เสรมิสรา้งใหผู้เ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มลูและหลักฐานเชิงประจกัษใ์นแหล่งขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ และ
สามารถประเมินความถกูตอ้ง น่าเช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์สืบคน้มาได ้โดยการใหผู้เ้รียน
ฝึกปฏิบตัิการสืบคน้และประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษท์ุกครัง้ในการจดัการเรียนรู ้ขัน้ท่ี 5 สานจิต
ประจกัษห์ลกัฐาน เป็นการใหผู้เ้รียนทบทวน/สะทอ้นคดิกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ในแต่
ละกิจกรรม รวมถึงแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ถือเป็น
ขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการเรียนรู ้ขัน้ตอนนีเ้ป็นการใชห้ลกัการสะทอ้นคิดใหผู้เ้รียนทบทวน/
สะทอ้นคิดถึงกระบวนการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ แสดงความรูส้ึกต่อการเรียนรู ้สิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้
และแนวทางในการพฒันาตนเองตอ่ไป จากผลการประเมินการสะทอ้นคดิแตล่ะสปัดาหข์องผูเ้รียน 
ท าใหท้ราบถึงสิ่งท่ีผูเ้รียนปฏิบตัิไดดี้ และขอ้เสนอแนะถึงสิ่งท่ีผูเ้รียนตอ้งปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมให้
สมบรูณย์ิ่งขึน้ ซึ่งผูว้ิจยัใชห้ลกัการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทางบวก ใหข้อ้คดิเห็นอย่างกลัยาณมิตร เพ่ือ
ไม่ให้ผู้เรียนมีความรูส้ึกทางลบและอาจเกิดความเครียดขึน้กับผู้เรียนได ้อันเป็นหลักการของ
รูปแบบ ARCS model (Keller, 2009) ท่ีใหค้วามส าคญักับการสรา้งแรงจูงใจใหก้ับผูเ้รียน สรา้ง
ความรูส้ึกผูกพนั มีสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างกนัของผูส้อนและผูเ้รียน และการสรา้งความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู ้ผู้เรียนต้องการทราบผลของความพยายามในการเรียนรูว้่าอยู่ท่ีระดับใด มีการ
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เสริมแรงทางบวก เช่น การให้รางวัล การชมเชย ซึ่งน าไปสู่ผลของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  
ผู้เรียนจะมีความรูส้ึกช่ืนชอบ ยึดมั่นผูกพัน และพึงพอใจท่ีได้เรียนรู ้จึงควรมีการแจ้งผลการ
ประเมินใหผู้เ้รียนทราบทุกครัง้ในทางบวก ในการศึกษาของวรรณชาติ ตาเลิศ อุตมช์ญาน ์อินท
เรืองและนภศพ ร เท วะ เศกสรรค์ (2563) ถึ งผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
กระบวนการพฒันาแนวปฏิบตัิการพยาบาลจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ รว่มกับการสะทอ้นคิดต่อ
ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 พบว่าหลักการสะท้อนคิดช่วยให้ผู้เรียนไดค้ิดใคร่ครวญ คิด
วิเคราะหอ์ย่างมีวิจารณญาณถึงความสามารถของตนเองในการปฏิบตัิการพยาบาลจากหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์ตามหลกัเหตแุละผล ช่วยใหน้กัศกึษาพยาบาลพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ืองน าไปสูก่าร
เป็นบคุคลแหง่การเรียนรูต้ลอดชีวิต  

อีกส่วนหนึ่ ง ท่ีท าให้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี ผู้วิจัยพัฒนาขึ ้นประสบ
ความส าเรจ็ เน่ืองจากการน ากระบวนการเรียนรู ้ACSAM บรูณาการรว่มกบักระบวนการพยาบาล 
(Nursing Process) ในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาลจะมีกระบวนการเรียนรู ้ACSAM 
ทุกขั้นตอนควบคู่กัน ซึ่งน ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวิธีการสอน
กรณีศึกษา (Case based learning) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินปัญหาของผู้ป่วยทั้งใน
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถสืบคน้ขอ้มูลและหลักฐานเชิง
ประจกัษท่ี์น่าเช่ือถือมาใชว้างแผนทางการพยาบาล ตามขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาลไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะว่ากระบวนการพยาบาลถือเป็นหวัใจ และเครื่องมือส าคญัของ
การปฏิบตัิการพยาบาลท่ีมีคณุภาพในทกุมิติของการพยาบาล อีกทัง้ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา
คณุลกัษณะช่างสงัเกต ชอบตัง้ค  าถาม สามารถคิดวิเคราะหไ์ดอ้ย่างมีเหตผุล และตอ้งการคน้หา
ค าตอบโดยใชข้อ้มูลและหลักฐานเชิงประจักษ์มาแก้ไขปัญหาในสถานการณ์หรือของผูป่้วยได ้
(อรนนัท ์หาญยทุธ, 2557) ซึ่งจากการตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการจดัการเรียนรูจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ 
7 ท่าน พบว่าแนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใช้เหมาะสมกับการออกแบบหลักการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
เสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาล หลกัการของรูปแบบท่ีสงัเคราะหมี์ความ
ชดัเจนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง มีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ระหว่าง 4.43-4.57 ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
และผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบภายในของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
พบวา่หลกัการของรูปแบบมีความสอดคลอ้งกบัความส าคญั วตัถปุระสงค ์กระบวนการเรียนรู ้และ
การวดัและประเมินผลของรูปแบบ มีคา่ IOC อยูท่ี่ 0.71-1.00  
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3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตประจักษ์
หลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้สามารถแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการเรียนรูข้องรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน สามารถ
พัฒนาผูเ้รียนใหมี้จิตประจักษ์หลักฐานไดค้รบทัง้ 3 องคป์ระกอบ เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู ้
ACSAM และกิจกรรมการเรียนรูแ้ตล่ะสปัดาหเ์ริ่มจากพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจเห็นถึง
ความส าคญั คณุค่าของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ผ่านสถานการณท่ี์ผูส้อนยกตวัอย่างร่วมกัน
แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกับผู้เรียนทุกสัปดาห์ จะช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตั้งใจใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง จากนัน้ผูเ้รียนไดร้บัการฝึกฝนการท ากิจกรรมโดยใชก้ระบวนการ
เรียนรู ้ACSAM ตอ่เน่ืองทกุสปัดาห ์ผ่านการเรียนรูจ้ากกรณีศึกษาตวัอย่าง และกรณีศึกษาผูป่้วย
จรงิท่ีนกัศกึษาไดด้แูลบนหอผูป่้วย ผูเ้รียนไดค้น้หาขอ้มลู/หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ตรวจสอบความถกู
ตอ้งน่าเช่ือถือทุกสัปดาห ์ท าใหผู้เ้รียนมีองคป์ระกอบการสืบเสาะหลักฐานอย่างมีวิจารณญาณ 
และความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดเ้ป็นอย่างดี ประกอบกับลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้
ชว่ยใหผู้เ้รียนสามารถระบปัุญหาของผูป่้วย เช่ือมโยงขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษท์ัง้จากขอ้มลู
สนบัสนนุ และการสืบคน้ ประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์นา่เช่ือถือมาประยกุตใ์ชว้างแผนทางการ
พยาบาล รวมทัง้ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นคดิถึงกิจกรรมแตล่ะสปัดาห ์รบัรูค้วามสามารถของตนเองตอ่การ
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์รว่มกบัท่ีผูส้อนประเมินและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ผูเ้รียนจึงเห็นความส าคญั
ของการพัฒนาตนเอง และอยากปรบัปรุงตนเองใหดี้ขึน้ เช่นเดียวกับปานทิพย ์ปูรณานนทแ์ละ
กุลธิดา พานิชกุล (2561) ศึกษาการพัฒนาตนเองในการให้บริการสุขภาพดว้ยหัวใจความเป็น
มนษุย ์ภายใตก้ารใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นนกัศกึษาพยาบาล พบวา่กระบวนการเรียนรูท่ี้น าไปสู่
การพัฒนาตนเองให้มีการบริการสุขภาพดว้ยหัวใจความเป็นมนุษยภ์ายใตก้ารใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษน์ัน้ จะมีการเรียนรูท่ี้มุง่เนน้ประสบการณจ์รงิ การเช่ือมโยงความรูจ้ากต าราสูชี่วิตจรงิ และ
การสะทอ้นคิดเพ่ือการพฒันาปรบัปรุงการเรียนรู ้ซึ่งในการฝึกปฏิบตัิกิจกรรมเป็นขัน้ตอนในระบบ 
ACSAM นีจ้ดัขึน้ทกุสปัดาหท่ี์เขา้รว่มกิจกรรม เริ่มจากกรณีศกึษาตวัอยา่งผูป่้วยท่ีมีอาการของโรค
ไม่ซับซอ้น ไล่เรียงไปจนถึงผูป่้วยท่ีมีอาการและพยาธิสภาพของโรคหลายอย่างรวมกัน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู ้ACSAM ทุกครัง้ ท าใหน้ักศึกษาไดป้ฏิบตัิซ  า้ๆ จนเกิดความคล่องแคล่ว และ
สามารถปฏิบตัิดว้ยตนเองไดจ้นกลายเป็นลกัษณะนิสยั ดงัเช่นผลประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์
หลักฐานของนักศึกษาพยาบาลเม่ือสิน้สุดการจัดการเรียนรูใ้นสัปดาห์ท่ี 10 พบว่านักศึกษา
พยาบาลมีค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจกัษ์หลกัฐานอยู่ในระดบัลักษณะนิสยั ทัง้จากผูว้ิจัยประเมิน
นกัศกึษา และนกัศึกษาประเมินตนเองซึ่งถือเป็นระดบัสูงสุด เช่นเดียวกับค่าเฉล่ียคะแนนจ าแนก
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ตามองค์ประกอบทั้ง 3 องคป์ระกอบอยู่ในระดับลักษณะนิสัยเหมือนกัน สอดคล้องกับการ
วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพจากแบบสะทอ้นคิดการเรียนรู ้และการสงัเกตพฤติกรรมของนกัศกึษา
ขณะร่วมกิจกรรม นักศึกษามีความสนใจ กระตือรือรน้ในการสืบคน้และประเมินความน่าเช่ือถือ
ของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรมและการวางแผนการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ของกรณีศึกษาทุกสปัดาห ์โดยเฉพาะกรณีศึกษาท่ีเป็นผูป่้วยจริงอยู่ในการ
ดแูลของนักศึกษาบนหอผูป่้วย นักศึกษาจะใหค้วามส าคญัและตัง้ใจใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
ประยุกตใ์ช้กับกระบวนการพยาบาลทั้ง 5 ขัน้ตอนมากขึน้ นักศึกษาเกิดมุมมองว่าการให้การ
พยาบาลผู้ป่วยมีความเป็นปัจเจกบุคคล มีความแตกต่างกันจึงไม่ มีสูตรตายตัวในการ
รกัษาพยาบาลผูป่้วยใหเ้หมือนกนัทกุคน ดงันัน้การคน้หาขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ถกูตอ้ง 
เหมาะสมกับผูป่้วยแต่ละรายจึงเป็นสิ่งส าคญั และนกัศึกษาเขา้ใจถึงประโยชน ์ความส าคญัของ
การใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ และมีความภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเองจากการไดร้บัค าชมเชย การ
ยอมรบัจากอาจารยแ์ละผูป่้วย นอกจากนีน้ักศึกษามีการตัง้ค  าถามขอ้สงสยั วิเคราะหเ์ช่ือมโยง
จากข้อมูลท่ีรวบรวมมาของผู้ป่วย พิจารณาไตร่ตรอง และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูล 
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสืบคน้ว่ามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถืออย่างไรบา้ง รวมทั้งอธิบายแนวทาง
คน้หาขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์เพิ่มเติมได ้เม่ือพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า
คา่เฉล่ียคะแนนมีการกระจายตวัเป็นกลุ่มกอ้นท่ีดีขึน้เช่นกนั ในสปัดาหท่ี์ 7 เป็นการประเมินครัง้ท่ี 
3 พบว่านกัศกึษามีคา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษ์หลกัฐานอยู่ในระดบัผสานจิต ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์
ของการเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรูค้รัง้นี ้และเมื่อทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียคะแนนจิต
ประจักษ์หลักฐานของนักศึกษาพยาบาล จากการวัด 4 ครัง้ด้วยการใช้สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหนึ่ งตัวประกอบแบบมีการวัดซ ้า  (One-Way Analysis of Variance: Repeated 
Measures) พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจกัษ์หลกัฐานจากการวดัทัง้ 4 ครัง้ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 รวมทัง้สงูขึน้ตามชว่งเวลาท่ีทดลอง 

นอกจากนีก้ระบวนการเรียนรู ้ACSAM ท่ีพัฒนาขึน้ไดน้  าทฤษฎีการเรียนรูพุ้ทธิ
ปัญญานิยม (Cognitivism) ท่ีมุ่งเนน้กระบวนการทางสมองในการรบัรูแ้ละตอบสนองต่อการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาของผูป่้วย รว่มกบักระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละมี
การสะทอ้นคิดกบัผูเ้รียนทกุสปัดาห ์ท าใหผู้เ้รียนมีการพฒันาปรบัปรุงตนเองอยู่เสมอ เช่นเดียวกบั
การศึกษาของศศิวฒัน ์ตนัติบุญยานนท ์(2564) ศึกษาการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งสมรรถนะ 
“ลม้แลว้รุก” บนเทคโนโลยีคลาวนต์ามฐานความคิดผูน้  า 4 แบบในช่วงวิกฤติ โดยใชท้ฤษฎีการ
เรียนรูพุ้ทธิปัญญานิยม (Cognitivism) และทฤษฎีการเรียนรูด้้วยการสรา้งความรูด้้วยตนเอง 
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(Constructivism) เพ่ือใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการแสวงหาความรูต้ามแนวทางหรือบรบิท
และประสบการณ์ส่วนบุคคล สามารถเข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของชีวิตได ้โดยมีผู้สอนช่วย
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจในคณุคา่ของตนเองท่ีมีตอ่ผูอ่ื้น  บนเทคโนโลยีคลาวนต์ามฐานความคิด
ผูน้  า 4 แบบ พบว่าการพฒันาสมรรถนะลม้แลว้รุก มีความจ าเป็นท่ีตอ้งฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ ท า
ตอ่เน่ืองเป็นประจ า จนเกิดเป็นอปุนิสยัติดตวัเพ่ือสามารถเป็นผูน้  าเผชิญสถานการณต์า่งๆ  ในโลก
ของความเป็นจรงิท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้ส าหรบัการประเมินก่อนเขา้สูกิ่จกรรมในสปัดาหท่ี์ 1 และ
ครัง้ท่ี 2 ในสปัดาหท่ี์ 4 พบว่าจิตประจกัษ์หลกัฐานของนกัศกึษาอยใูนระดบัตอบสนองทัง้สองครัง้ 
เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 ไดผ้่านการเรียนรายวิชาชีวิตในโลกดิจิทัล
ตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1 และรายวิชาการวิจยัทางการพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 ภาคฤดรูอ้นมาแลว้ จึงมีความรูเ้รื่อง
การสืบคน้ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์และระเบียบวิธีวิจยัเบือ้งตน้ รวมทัง้ในรายวิชาทางการ
พยาบาลอาจารยไ์ดมี้การมอบหมายงานใหน้ักศึกษาใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์อา้งอิงส าหรบัการ
เขียนการวางแผนทางการพยาบาล เม่ือประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานจึงอยู่ในระดับ
ตอบสนองนั่นคือมีการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์เม่ืออาจารยม์อบหมายงาน แต่ในส่วนค่าเฉล่ีย
คะแนนในสัปดาหท่ี์ 1 ผู้วิจัยประเมินมีคะแนนน้อยกว่านักศึกษาประเมินตนเอง ห่างกัน 4.29 
คะแนนท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากนกัศกึษาคิดว่าตนเองมีความรูค้วามเข้าใจเรื่องหลกัฐานเชิงประจกัษ์
มาแลว้ เช่ือว่าหลักฐานเชิงประจกัษ์ก็คือบทความวิจัย และยังขาดความรูใ้นการประเมินความ
นา่เช่ือถือของบทความวิจยั จงึยงัมีความเขา้ใจเรื่องหลกัฐานเชิงประจกัษบ์างประเด็นคลาดเคล่ือน 
ผูว้ิจัยจึงจัดกิจกรรมทบทวนความรูค้วามเขา้ใจ และฝึกปฏิบัติเรื่องรูจ้ักหลักฐานเชิงประจักษ์ให้
เพียงพอ ท าให้ผู้เรียนมีความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกตอ้งแต่ยังไม่ไดเ้ข้าถึงกิจกรรมการประยุกตใ์ช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์กับกรณีศึกษา ดงันัน้เม่ือประเมินนกัศึกษาครัง้ท่ี 2 ในสปัดาหท่ี์ 4 ค่าเฉล่ีย
คะแนนเพิ่มขึน้ใกลเ้คียงกันทัง้ผูว้ิจัยและนักศึกษาประเมินคือห่างกัน 2.29 คะแนน แต่ยังอยู่ใน
ระดบัตอบสนอง 

ลกัษณะการจดักิจกรรมผูว้ิจยัไดใ้หผู้เ้รียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูค้วามคิดเห็น 
ประสบการณ์ในการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีผ่านมาและในระหว่างกิจกรรม ผู้เรียนไดล้งมือ
ปฏิบตัิ คน้ควา้หาขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษ์และประเมินความน่าเช่ือถือดว้ยตนเองทุกครัง้ท่ีท  า
กิจกรรม ดงัเชน่การศกึษาของฮอรน์เวดทแ์ละคณะ (Horntvedt et al., 2018) ศกึษาถึงกลยทุธก์าร
สอนการใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ส  าหรบันักศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาตรี พบว่ากลยุทธก์าร
สอนใหผู้เ้รียนมีการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น จากประสบการณ์และการฝึกปฏิบตัิไดอ้ย่าง
อิสระ ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจและกลา้โตต้อบถึงการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดม้ากขึน้ 
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ประกอบกับผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการสอนตามทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS model โดยการจดับรรยากาศใน
การเรียนรูเ้หมาะสม ผูส้อนมีความเป็นกนัเอง รบัฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน ผูส้อนใหค้วามสนใจ 
กระตุน้ผูเ้รียนใหร้่วมกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้สามารถสรา้งความเช่ือใหผู้เ้รียนเห็นไดว้่าการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์มีประโยชน ์ความส าคญัต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไรบา้ง ผูส้อนมีการสรา้ง
แรงจูงใจ ใหก้ าลังใจ ชมเชยผูเ้รียน บางครัง้มีกิจกรรมการแข่งขันและใหร้างวัลท าให้เกิดความ
สนุกสนาน รว่มกับหอ้งเรียนมีระบบอินเตอรเ์น็ตท่ีใหผู้เ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวก 
ดงัเช่นการสะทอ้นคิดของนกัศกึษา “รูส้ึกสนุกมากค่ะ เพราะไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูก้ับเพ่ือน ๆ และ
อาจารย ์อาจารยส์อนและใหค้วามรูท่ี้เป็นประโยชนม์ากคะ่ บรรยากาศในการท ากิจกรรมก็ดีมากๆ 
มีความเป็นกันเองไม่เครียด ถึงแม้ว่าบางกิจกรรมเช่นการสืบคน้หลักฐานประเภทงานวิจัยจะ
ค่อนข้างยาก แต่อาจารย์ก็ช่วยให้ค  าแนะน าให้เข้าใจและปฏิบัติได้  รูส้ึกสนุกทุกครัง้ท่ีได้ท  า
กิจกรรม” และ“จากการจดัการเรียนรูใ้นครัง้นีส้่งผลใหผู้เ้รียนมีแรงบนัดาลใจในการอยากท่ีจะน า
หลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใชใ้นการเรียน การปฏิบตัิการพยาบาลผูป่้วย เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมใหเ้ห็นถึงความส าคญัและประโยชนใ์นการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใชไ้ด้
จรงิ” นอกจากนีผู้ว้ิจยัมีการใชส่ื้อการเรียนรูท่ี้หลากหลาย ทัง้จากคลิปวิดีโอท่ีแสดงถึงความส าเร็จ
ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการดแูลผูป่้วย กรณีศึกษาท่ีครอบคลมุเกือบทกุสาขาทางการ
พยาบาล และตวัอย่างบุคคลตน้แบบท่ีใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการปฏิบตัิการพยาบาล จึงช่วย
ใหน้กัศกึษามีความพึงพอใจต่อการเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรูค้รัง้นี ้สอดคลอ้งกบัผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรูข้องนกัศึกษา พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจต่อ
รูป แบบการจัดการเรียน รู้ ACSAM ของนักศึกษ าโดยรวม  มี ค่ า เฉ ล่ี ยคะแนน เท่ ากับ 
4.75,S.D.=2.46 เป็นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นท่ีประเมินทัง้ 3 ดา้นคือ
ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นการมอบหมายงานและประเมินผล และดา้นการจดับรรยากาศ
การเรียนรู ้มีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุทัง้ 3 ดา้นเชน่กนั   

ซึ่งในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสรา้งจิต
ประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาลเพ่ือใหผ้ลการศกึษามีความถกูตอ้ง จึงตอ้งใชเ้ครื่องมือ
การวดัท่ีมีคณุภาพเป็นตวัตดัสินคณุคา่ของผลการศกึษาท่ีได ้ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามส าคญักบัเครื่องมือ
ประเมินท่ีมีคุณภาพเช่นกัน โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบคือ แบบ
ประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลท่ีมีคณุภาพ เน่ืองจากผูว้ิจยัพฒันา
ขึน้มาจากแนวคิดการวดัดา้นจิตพิสยั (Affective domain) ของลว้น สายยศและองัคณา สายยศ 
(2543, น. 21-22) กับฮันนาและมิ เชลลิส (Hannah & Michaelis, 1977) ร่วมกับการวัดความ
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ตระหนกัรูต้อ่สถานการณ ์(Situation awareness) ของเอนสเ์ลย ์(Endsley, 1995) เพ่ือใชส้รา้งการ
วดัระดบัจิตประจกัษ์หลกัฐานแบ่งเป็น 5 ระดบั ผลการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หามีค่า IOC 
ผ่านเกณฑอ์ยู่ระหว่าง 0.56-1.00 และความเท่ียงระหว่างผูป้ระเมินกบัความเท่ียงความสอดคลอ้ง
ภายใน มีค่าสูงคือ 0.892 และ 0.91 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นว่าแบบประเมินนีมี้คณุภาพสามารถ
น าไปใชว้ดัพฤติกรรมจิตประจกัษ์หลกัฐานของนักศึกษาพยาบาลได ้แบบประเมินพฤติกรรมจิต
ประจกัษ์หลักฐานของนกัศึกษาพยาบาลนีว้ดัองคป์ระกอบจิตประจกัษ์หลกัฐานทัง้ในส่วนท่ี เป็น
คณุลกัษณะภายในตวับคุคล ความรูแ้ละทกัษะการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์จงึท าใหแ้บบประเมิน
มีการบูรณาการทัง้ดา้นจิตพิสยัและพุทธิพิสยัดว้ย เพ่ือใหค้รอบคลุมการประเมินองคป์ระกอบจิต
ประจกัษห์ลกัฐานทัง้ 3 ดา้น สอดคลอ้งกบัควอสเกอและรอสเซตติ (Quesque & Rossetti, 2020) 
อธิบายถึงการวดัทฤษฎีจิตในทางปฏิบตัิ เป็นการประเมินดา้นจิตพิสยัจากการสงัเกตพฤติกรรม 
เช่น ความเช่ือ ความตัง้ใจ ร่วมกับการประเมินความคิดจากความรูแ้ละประสบการณข์องบุคคล
ด้วย จึงจะสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลได้ถูกต้อง ในส่วนเกณฑ์การประเมินแต่ละ
องคป์ระกอบใชว้ิธีการสรา้งแบบประเมินพฤติกรรมตามแนวคิด Behaviorally Anchored Rating 
Scale: BARS จึงท าให้ข้อความท่ีใช้ประเมินแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
สามารถแยกแยะระดบัจิตประจกัษ์หลกัฐานของนักศึกษาพยาบาลได ้ทัง้นีอ้าภรณ์ ภู่วิทยพันธุ ์
(2559) ได้กล่าวถึง Behavioral Anchored Rating Scale: BARS ว่าเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบตัิจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก หรือสงัเกตเห็นตามเกณฑป์ระเมินพฤตกิรรมท่ีแบง่ระดบัไวอ้ย่าง
ชดัเจน สามารถแยกแยะพฤตกิรรมตัง้แตเ่ริ่มตน้ไปจนถึงพฤตกิรรมท่ีคาดหวงัสงูสดุได ้ 

นอกจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ยงัมีผลการเรียนรู้
ท่ีส  าคญัต่อการจัดกิจกรรมการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในกรณีศึกษาแต่ละสัปดาห ์อีกหนึ่งการ
ประเมินนั่นคือคะแนนการวางแผนทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ เพ่ือแสดงใหเ้ห็น
ว่านกัศึกษาสามารถประยุกตใ์ชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการวางแผนทางการพยาบาลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในสัปดาหท่ี์ 3 เป็นกิจกรรมสัปดาหแ์รกท่ีนักศึกษาฝึกปฏิบัติใชก้ระบวนการ
หลกัฐานเชิงประจกัษป์ระยุกตใ์ชก้บักระบวนการพยาบาลในกรณีศึกษา มีคา่เฉล่ียคะแนนเท่ากับ 
8.83, S.D.=1.20 หมายถึงนักศึกษาใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ระดบัปานกลาง และสัปดาหท่ี์ 7-9 
พบว่ามีค่าเฉล่ียคะแนนการวางแผนทางการพยาบาลโดยใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์สูงสุดเท่ากับ 
13.21,S.D.=0.88 หมายถึงนกัศกึษาใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษร์ะดบัมากท่ีสดุ เน่ืองจากลกัษณะการ
จดักิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลกัฐานของผูว้ิจยัจะใชก้าร
เรียนรูผ้า่นกรณีศกึษา (Case based learning) รว่มกบัการบรูณาการกระบวนการเรียนรู ้ACSAM 
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กับขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลเป็นหลัก ตั้งแต่การจัดกิจกรรมในสัปดาห์ท่ี 3-9 จะใช้
กระบวนการเหล่านีท้กุครัง้ ซึ่งในกิจกรรมนกัศกึษาจะไดฝึ้กปฏิบตัิวิเคราะหก์รณีศกึษาตามขัน้ตอน 
ACSAM และท าใบงานการวางแผนทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์พบว่านกัศกึษา
มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับมากเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 4 และอยูในระดับมากท่ีสุดใน
สัปดาห์ท่ี7-9 ท่ี เป็นเช่นนี ้เพราะการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาช่วยให้นักศึกษามองเห็นภาพ
สถานการณข์องผูป่้วยไดค้ลา้ยคลึงกับการดแูลผูป่้วยจริงบนหอผูป่้วย นกัศึกษาไดท้  าการฝึกฝน
การปฏิบตักิารใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากกรณีศกึษาตวัอยา่งจนคลอ่งแคลว่แลว้ เม่ือนกัศกึษาขึน้
ไปฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจริงบนหอผู้ป่วยจึงเกิดความคล่องแคล่วในการน าทักษะในการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษแ์กไ้ขปัญหา และวางแผนทางการพยาบาล รวมทัง้การเรียนรูผ้า่นกรณีศกึษา
ชว่ยพฒันาการคดิวิเคราะห ์แยกแยะประเด็นปัญหาของผูป่้วยจากการรวบรวมขอ้มลูท่ีถกูต้องของ
ผูป่้วย เช่นการซกัประวตัิ การตรวจรา่งกาย การคน้หาผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ รว่มกบัการ
สืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางวิชาการเช่น ต ารา บทความวิชาการ บทความวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย มีการพิจารณาความน่าเช่ือถือ ความถูกต้องของข้อมูลอย่าง
สมเหตสุมผล เพ่ือใหเ้กิดขอ้สรุป และตดัสินใจอยา่งมีหลกัการโดยใชข้อ้มลูสนบัสนนุท่ีนา่เช่ือถือมา
อา้งอิง สอดคลอ้งกับการศึกษาของสกลสุภา อภิชัจบุญโชค (2558) พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูแ้บบกรณีศกึษาและความสามารถในการประเมินสภาพปัญหาการหายใจในหอผูป่้วยวิกฤต 
ทารกแรกเกิดของนกัศึกษาพยาบาล โดยใชก้รณีศึกษาทารกแรกเกิดท่ีมีปัญหาการหายใจในหอ
ผูป่้วยวิกฤต พบว่านกัศกึษาพยาบาลมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการประเมินสภาพปัญหาการ
หายใจทารกวิกฤต ขณะนัน้และหลงัสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั <.01 
และนกัศึกษามีคะแนนรายงานการวิเคราะหก์รณีศกึษาระหว่างฝึกปฏิบตัิรอ้ยละ 80 และหลงัฝึก
ปฏิบัติรอ้ยละ 85 ซึ่งการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ACSAM ผ่านกรณีศึกษา ควรน ามา
บรูณาการกบักระบวนการพยาบาล เน่ืองจากขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาลทัง้ 5 ขัน้ตอนไดแ้ก่
การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติตาม
แผนการพยาบาลและการประเมินผลการพยาบาลนั้น จ  าเป็นต้องใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจกัษม์าสนบัสนนุ และน ามาใชว้างแผนการปฏิบตัิการพยาบาล รวมทัง้ประเมินผลหลงัจากให้
การพยาบาลดว้ย การใชก้ระบวนการเรียนรู ้ACSAM ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาล ชว่ย
ใหน้กัศกึษาไดเ้ห็นความเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัระหว่างการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์กบักระบวนการ
พยาบาล ท าใหก้ารรวบรวมขอ้มลู และคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้งในแตล่ะขัน้ตอนของ
กระบวนการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง และน่าเช่ือถือ จะท าให้นักศึกษาพยาบาลสามารถคิด
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วิเคราะหพ์ิจารณา ระบปัุญหาของผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง รว่มกบัสามารถน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในการวางแผนการพยาบาลไปปฏิบตัิจรงิกบัผูป่้วยได ้ท าใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลตรงกบัปัญหาหรือ
ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับอรนันท์ หาญยุทธ (2557) อธิบายว่า
กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหาทางสขุภาพและความตอ้งการของ
ผู้ป่วยเฉพาะรายได ้โดยใช้ข้อมูลท่ีถูกตอ้งน ามาสนับสนุน อ้างอิงในขั้นตอนของกระบวนการ
พยาบาล รวมทั้งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์(Critical thinking) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
ตดัสินใจและใชเ้หตผุลจากขอ้มูลอา้งอิงไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่นเดียวกับการศึกษาของนกัวิจยัหลาย
ทา่น ท่ีท าการพฒันาทกัษะหรือสมรรถนะการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษส์  าหรบันกัศกึษาพยาบาล ได้
มีการจัดรูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือฝึกปฏิบัติการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์กับ
กระบวนการพยาบาล หลงัการทดลองก็พบวา่นกัศกึษามีทกัษะปฏิบตัิการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ท่ีสูงกว่าก่อนการทดลอง เช่นทักษะการระบุปัญหา ทักษะการสืบคน้หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ทกัษะการประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (มฏัฐวรรณ ลีย้ทุธานนท ์ทวีศกัดิ์ จินดานุรกัษ์ จุฬารตัน ์
ธรรมประทีปและอรพรรณ ลือบญุธวชัชยั, 2560; วรรณชาติ ตาเลิศ อตุมช์ญาน ์อินทเรืองและนภ
ศพร เทวะเศกสรรค,์ 2563; Aglen, 2016; Patelarou, et al., 2020) 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ส าหรับผู้ท่ีต้องการน าเครื่องมือจัดการเรียนรู้ ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน และแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานไปใช้ ควรท า
ความเขา้ใจเก่ียวกับการจดัการเรียนรูใ้นคู่มือนี ้เช่นกระบวนการเรียนรูต้ามขัน้ตอนของ ACSAM 
บทบาทของผู้สอนและบทบาทผู้เรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ทัง้ 8 กิจกรรม และเครื่องมือท่ีใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรูใ้นคูมื่อ 

2. แบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษห์ลกัฐานนี ้สามารถน าไปใชป้ระเมินองคป์ระกอบ
ท่ีเป็นดา้นคณุลกัษณะ และความสามารถการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ของนักศึกษาพยาบาลได้ 
และน าผลการประเมินมาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบแต่ละดา้น เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป โดยก่อนน าไปใช้ควรศึกษารูปแบบของแบบประเมินก่อน  ซึ่งเป็นการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน (Behaviorally Anchored Rating Scale: BARS) แบ่งเป็น  
5 ระดบั ซึ่งลักษณะเกณฑก์ารประเมินจะเรียงล าดบัพฤติกรรมเริ่มตน้ตัง้แต่ระดบัการรบัรู ้ความ
เขา้ใจ การตอบสนอง การผสานจิตและลักษณะนิสัย ดังนั้นจึงตอ้งชีแ้จงผู้ประเมินดว้ยว่า ให้
พิจารณาเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดใหแ้ลว้ท าเครื่องหมายท่ีตรงกับพฤติกรรมของผูเ้รียนทุก
ชอ่ง 
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3. การจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานนี ้
เน่ืองจากมีการน าทฤษฎีแรงจงูใจ ARCS Model มาใชส้รา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รียน และรูปแบบการ
สอนการสืบเสาะหาความรู  ้(Inquiry-based learning) ช่วยพัฒนาผูเ้รียนใหมี้ความกระตือรือรน้ 
ชา่งสงสยั พยายามคน้หาขอ้มูล หลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง ผูส้อนจึงควรเตรียมความพรอ้ม
ในการเรียนเช่นการมีระบบอินเตอรเ์น็ตใชส้  าหรบัสืบคน้ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นเว็บไซต์
หรือฐานขอ้มลูตา่ง ๆ จดับรรยากาศการเรียนรูใ้หมี้ความผอ่นคลาย เป็นกนัเอง จดักิจกรรมทัง้แบบ
รายบุคคลและแบบกลุ่มใหมี้การแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้รวมทัง้มีกิจกรรม
เกมสห์รือการแขง่ขนัใหร้างวลั เพ่ือสรา้งความสนกุสนานและแรงจงูใจในการเรียน 

4. กิจกรรมในรูปแบบการจดัการเรียนรูนี้จ้ะเป็นการเรียนรูผ้่านประสบการณ ์และวิธีการ
สอนกรณีศกึษา (Case based learning) เพ่ือฝึกการใชก้ระบวนการเรียนรู ้ACSAM บรูณาการกบั
กระบวนการพยาบาล (Nursing Process) ทัง้ 5 ขัน้ตอน จึงควรคิดกรณีศกึษาของผูป่้วยท่ีมีความ
รุนแรงของโรคไม่ซบัซอ้นก่อน จากนัน้ใหเ้พิ่มเตมิอาการ อาการแสดงของโรคท่ีซบัซอ้นมากขึน้ เพ่ือ
ฝึกใหผู้เ้รียนตัง้ขอ้สงสยัปัญหาของผูป่้วยท่ีเพิ่มขึน้ คน้หาขอ้มูลของผูป่้วยเพิ่มเติม และสืบคน้การ
พยาบาลท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการจดัการปัญหาของผูป่้วย 

5. น ารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษ์หลักฐานไปพัฒนานักศึกษา
พยาบาลในชัน้ปีอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในชัน้ปีท่ีเริ่มเรียนรูก้รณีศกึษาการดแูลผูป่้วย เพ่ือฝึกปฏิบตัิการ
ใชข้อ้มลูผูป่้วยและสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์น่าเช่ือถือ มาใชว้างแผนในกระบวนการพยาบาล
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่นชัน้ปีท่ี 2 จะช่วยใหน้กัศึกษาพยาบาลมีความรู ้ความเขา้ใจ ตระหนกั
ถึงความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษต์ัง้แตเ่ริ่มตน้ของการเขา้ศกึษาวิชาชีพพยาบาล  

6. น ารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานไปประยุกตใ์ช้ใน
รายวิชาทางการพยาบาลตา่ง ๆ ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ เป็นการพฒันานกัศกึษาพยาบาลใหเ้ห็น
ความส าคญัของการใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์มีความถกูตอ้ง นา่เช่ือถือดว้ยตนเอง และ
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลหรือองค์ความรู้ในการตัดสินใจทางคลินิก (clinical judgement) 
ในขณะปฏิบตัิการพยาบาลหรือใชใ้นการตดัสินใจเพ่ือหาขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ส  าหรบั
การสอบความรูเ้พ่ือขึน้ทะเบียนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
ของสภาการพยาบาล 

7. องคป์ระกอบและเครื่องมือประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานท่ีพัฒนาขึน้นี ้ 
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายการพยาบาล เพ่ือพัฒนาพยาบาล
วิชาชีพใหมี้ความพรอ้มในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง โดยเห็นถึงประโยชนข์องการใช้
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หลกัฐานเชิงประจกัษต์่อตนเอง ผูป่้วย และวิชาชีพพยาบาล มีความตอ้งการใชห้ลกัฐาน รวมทัง้มี
ความสามารถในการสืบคน้และวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือของขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงองคป์ระกอบจิตประจักษ์หลกัฐาน โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ

เชิงส ารวจ หรือเชิงยืนยัน เพ่ือใช้วิธีทางสถิติในการน าเสนอตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันไว้ใน
องคป์ระกอบเดียวกนั เป็นการช่วยอธิบายความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) ของแนวคดิทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รว่มกบั
การสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูและยืนยนัโดยผูเ้ช่ียวชาญกบัวิธีทางสถิติ 

2. น าองคป์ระกอบและเครื่องมือประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์หลกัฐานท่ีพฒันาขึน้ไป
ใชเ้ป็นตวัแปรตามในการศกึษาวิจยัในชัน้เรียนของนกัศกึษาพยาบาล ทัง้รายวิชาทฤษฎีและปฏิบตั ิ
เพ่ือเสรมิสรา้งใหผู้เ้รียนมีความสามารถและคณุลกัษณะในการปฏิบตัิการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์ 

3. ควรมีการศกึษาความคงอยู่ขององคป์ระกอบจิตประจกัษห์ลกัฐานในตวัของนกัศกึษา
พยาบาล หลงัจากสิน้สุดการเขา้รว่มกิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้โดยติดตามพฤติกรรม
จิตประจกัษห์ลกัฐานตอ่ไปในรายวิชาการพยาบาลอ่ืน ๆ เม่ือกลบัไปเรียนในวิชาตามปกติ 
 
 
 

.  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาล จ านวน 2 คน 

 1. รองศาสตราจารย ์สจุินดา รมิศรีทอง 
  ขา้ราชการบ านาญ และอาจารยพ์ิเศษ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
  ผูเ้ช่ียวชาญการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตรแ์ละการพยาบาลโสต ศอ นาสิก 
 2. พนัเอกหญิง ดร.อภิญญา อินทรรตัน ์
  วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 
  ผูเ้ช่ียวชาญการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 คน 

 1. รองศาสตราจารย ์ดร.บญุทิวา สูว่ิทย ์
  คณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสตูรและการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
 2. อาจารย ์ดร.สภุลกัษณ ์ธานีรตัน ์
  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดันนทบรุี 
  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสตูรและการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
 
ผู้เชี่ยวชาญดา้นการวัดและประเมินผล จ านวน 3 คน 
 1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.มนตา ตลุยเ์มธาการ 
  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
  ผูเ้ช่ียวชาญการวดัผลและวิจยัการศกึษา 
 2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทวิกา ตัง้ประภา 
  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
  ผูเ้ช่ียวชาญการวดัผลและวิจยัการศกึษา 
 3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.รุง่ฤดี กลา้หาญ 
  ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
  ผูเ้ช่ียวชาญการวดัผลและวิจยัการศกึษา 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้ใหสั้มภาษณ ์
เกีย่วกับองคป์ระกอบและการเสริมสร้างจติประจักษห์ลักฐาน 

     ของนักศึกษาพยาบาล 
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รายชื่อผู้ให้การสัมภาษณเ์กี่ยวกับองคป์ระกอบและการเสริมสร้างจิตประจักษ์
หลักฐานของนักศึกษาพยาบาล 

 

1. ดร.สมใจ นกดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 สถานท่ีปฏิบตังิาน : โรงพยาบาลพทุธโสธร 
 รางวลัท่ีไดร้บั    : รางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเดน่ กระทรวงสาธารณสขุจงัหวดัชลบรุี 
2. ดร.อรนรนิทร ์ขจรวงศว์ฒันา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 สถานท่ีปฏิบตังิาน : โรงพยาบาลพทุธโสธร 
 รางวลัท่ีไดร้บั    : พยาบาลดีเดน่ของสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ พ.ศ. 2557 
3. คณุอรนชุ สขุสงวน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 สถานท่ีปฏิบตังิาน : โรงพยาบาลทา่วุง้ 
 รางวลัท่ีไดร้บั    : พยาบาลดีเดน่ของสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ พ.ศ. 2557 
4. คณุประภากร ธาราศกัดิ ์พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 สถานท่ีปฏิบตังิาน : โรงพยาบาลชลบรุี 
 รางวัลท่ีได้รับ    : พยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขประเภทพยาบาลพ่ีเลี ้ยง
นกัศกึษาดีเดน่    พ.ศ. 2561 
5. คณุอารียร์ตัน ์งามทิพยพนัธุ ์พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 สถานท่ีปฏิบตังิาน : โรงพยาบาลชลบรุี 
 รางวลัท่ีไดร้บั    : รางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเดน่ กระทรวงสาธารณสขุจงัหวดัชลบรุี 
6. คณุวารุณี  ทบัทิมทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 สถานท่ีปฏิบตังิาน : โรงพยาบาลนครนายก 

รางวลัท่ีไดร้บั    : รางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเดน่ กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2559  

7. คณุวรีวรรณ คงชุม่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 สถานท่ีปฏิบตังิาน : โรงพยาบาลนครนายก 
 รางวลัท่ีไดร้บั    : พยาบาลดีเดน่ของสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ พ.ศ. 2559 
8. คณุชชัฎาภรณ ์อิงคสกลุโรจน ์พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 สถานท่ีปฏิบตังิาน : โรงพยาบาลนครนายก 
 รางวลัท่ีไดร้บั    : พยาบาลดีเดน่ของสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่าง  

คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจติประจักษห์ลักฐาน 
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
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คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจติประจักษ์
หลักฐาน 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 
 
 

ร้อยเอกหญิง วภิาวรรณ น าศรีเจริญกุล 
นิสิตปริญญาดุษฎบีณัฑิต 

สาขาการวจิยัและพฒันาหลักสูตร 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 
 
 
 
 

อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ:์ ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี 
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธร่์วม: ผศ.ดร.วัยวุฑฒ ์อยู่ในศิล 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.เอือ้ญาต ิชูชืน่ 
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ค าน า 
 

 คูมื่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน  ส าหรบันกัศกึษา

พยาบาลฉบบันีจ้ดัท าขึน้ส  าหรบัอาจารยเ์พ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานกัศกึษาพยาบาลใหมี้

จิตรูค้ิด มีความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ดว้ยตนเอง และใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับระบบบริการดูแลรกัษาสุขภาพในปัจจุบันมีการน าขอ้มูล หลักฐานเชิง

ประจกัษม์าใชใ้นการปฏิบตังิานทัง้สว่นของแพทย ์พยาบาลและบคุลากรอ่ืน ๆ เพ่ือพฒันาคณุภาพ

การดแูลรกัษาพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพ ทนักับการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลในปัจจุบนั และสอด

รบักบัความตอ้งการของผูร้บับริการ ซึ่งในส่วนของพยาบาลไดก้ าหนดสมรรถนะหลกัของพยาบาล

ยุคประเทศไทย 4.0 คือการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชเ้พ่ือการพฒันาคณุภาพการปฏิบตัิการ

พยาบาล โดยการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาบรูณาการในการท างาน เช่นเป็นขอ้มลูช่วยตดัสินใจ

การพยาบาลของผูป่้วยและญาติ หรือน าหลักปฏิบตัิจากหลักฐานเชิงประจักษ์มาใชป้ฏิบตัิการ

พยาบาล ส าหรบัคู่มือการใชรู้ปแบบจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน  ส าหรบั

นกัศกึษาพยาบาลฉบบันีป้ระกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 รูปแบบการจดัการเรียนรูป้ระกอบดว้ย

ความส าคญัของการจัดการเรียนรู ้หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ กระบวนการเรียนรู้ ู  

การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ ส่วนท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู ้ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ 

1)การเตรียมพรอ้ม 2)การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละ 3)การสรุปผลการจดัการเรียนรู ้รวมทัง้สิน้ 10 

สปัดาห ์ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คูมื่อฉบบันีจ้ะสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ ู

เพ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน ใหน้กัศกึษาพยาบาลเกิดความตัง้ใจ เห็นความส าคญัของการ

น าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ประกอบการตัดสินใจและปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
            รอ้ยเอกหญิง วิภาวรรณ น าศรีเจรญิกลุ 
                              ผูว้ิจยั 
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1. ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้  
 ระบบบริการดแูลสขุภาพไดน้ าขอ้มูลท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชใ้นการปฏิบตัิงาน 
เพ่ือพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพ ทนักบัการเปล่ียนแปลงของขอ้มลูใน
ปัจจุบนั และสอดรบักับความตอ้งการของผู้รบับริการ โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลบทบาทและ
สมรรถนะหลกัของพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 นัน้พยาบาลยคุใหม่สามารถจดัการกบัปัญหา
ของผูป่้วยได ้โดยการพิจารณา ไตร่ตรอง คน้หาขอ้มูลท่ีเป็นสาเหตุของผูป่้วยแต่ละราย และหา
แนวทางแกปั้ญหาร่วมกับสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์น ามาใชอ้า้งอิง ยืนยนัการตดัสินใจใหก้าร
พยาบาล และบรูณาการในการปฏิบตัิการพยาบาล (เรณู พุกบญุมี, 2560) สอดคลอ้งกบัสภาการ
พยาบาลของประเทศไทย (2553) ก็ไดก้ าหนดสมรรถนะผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดงุครรภใ์หพ้ยาบาลวิชาชีพมีความรูค้วามสามารถในการน าขอ้มูล ความรูเ้ชิงประจกัษ์มาใชใ้น
การวางแผนการพยาบาล การปฏิบตัิการพยาบาล และน ามาพฒันางานดา้นวิชาการและการวิจยั 
รวมถึงสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ( International Council of Nurses, 2012) ได้ให้การ
สนบัสนนุการน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการปฏิบตักิารพยาบาลเชน่กนั  
 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สรา้งประโยชน์ให้กับผู้ป่วย วิชาชีพ และตัวบุคคลของ
พยาบาลเป็นอย่างมากอาทิเช่น การน าหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นงานวิจัยมาปรบัใช้กับการ
พยาบาล นอกจากนั้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ช่วยให้พยาบาลสามารถให้ข้อมูลทางการ
พยาบาลท่ีเป็นประโยชน ์ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนัเพ่ือใหผู้ป่้วยและญาตใิชต้ดัสินใจในการเลือกรบัการ
รักษา ผลดีของการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
รกัษาพยาบาลท่ีมีคณุภาพ และผูป่้วยมีความพึงพอใจแลว้ ยงัท าใหผู้ป่้วยยอมรบัในองคค์วามรู้
ทางการพยาบาล และวิชาชีพขา้งเคียงเชน่ แพทย ์ก็ยอมรบัในบทบาทของวิชาชีพพยาบาลมากขึน้
เช่นกนั (อรพรรณ โตสิงห,์ 2555; รุง่นภา เขียวชะอ ่า, 2556) อีกทัง้ยงัเป็นบทบาทอิสระ เพิ่มความ
เป็นเอกสิทธ์ิของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย โดยลดการท างานตามความเคยชิน หรือจาก
ประสบการณ์เพียงอย่างเดียว มาเป็นการใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ร่วมดว้ย เพ่ือช่วยใหก้ารดูแล
รกัษาพยาบาลผูป่้วยมีประสิทธิภาพมากขึน้ (WALL, 2008) นอกจากนีช้่วยพัฒนาทกัษะการคิด
วิเคราะห ์การคิดวิจารณญาณ การคิดเชิงเหตผุล และทักษะการแก้ปัญหา เกิดการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต ท าให้พยาบาลมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเองและวิชาชีพมากขึน้ (WALL, 2008; 
Melnyk, Gallagher-Ford, Long, & Fineout-Overholt, 2014) ดังนั้นการปลูกฝังให้พยาบาลมี
ความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ในการตดัสินใจและน าไปปฏิบตัิการพยาบาล ควรเริ่มฝึกฝน
ตัง้แตย่งัเป็นนกัศกึษาพยาบาล ซึ่งการใหค้วามรูน้ัน้สามารถท าไดง้่ายและในสถานศกึษาพยาบาล
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หรือโรงพยาบาล มกัจะมีการจดัอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการปฏิบตัิการพยาบาลโดยใชห้ลักฐานเชิง
ประจกัษ์ แตก็่พบว่าพยาบาลมีการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปใชย้งัไม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากยงั
ขาดความใส่ใจ ตัง้ใจใชห้ลกัฐานดว้ยตวัเอง และขาดการกระตุ้นใหมี้การใชอ้ย่างต่อเน่ือง จึงตอ้ง
สร้างจิตให้มีความตั้งใจ ความเช่ือ ความสนใจ ใส่ใจ มีทัศคติท่ีดี สร้างความเข้าใจให้เห็น
ความส าคญั ประโยชนท์ัง้ตอ่ตวับคุคล ผูป่้วยและวิชาชีพพยาบาลควบคูก่บัการฝึกปฏิบตัิในการน า
หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ นั่นคือการสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการจดัการเรียนรูเ้รื่องการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษข์องนกัศกึษาพยาบาลใน
ประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2550-2560 เพ่ือศึกษาถึงกลวิธีในการแกปั้ญหาดา้นความรูแ้ละดา้น
เจตคติของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นนกัศกึษาพยาบาล พบวา่มีการศกึษาเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนท่ีพัฒนาดา้นความรูเ้ป็นส่วนใหญ่คือ พัฒนาดา้นความสามารถ หรือสมรรถนะ 
(competency) เน้นการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แต่พบว่ายังขาดการ
จดัการเรียนรูเ้พ่ือปลกูฝังใหน้กัศกึษาพยาบาลมีจิตรูค้ิด ตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษโ์ดยตรง 
 ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐาน (Evidence 
Mind) ส าหรับนักศึกษาพยาบาล อยู่ ในฐานคิดของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) เป็นการเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบตัิ (Learning by doing) ร่วมกับสรา้งแรงจูงใจ 
ก่อใหเ้กิดประสบการณ ์ความสามารถ และความตัง้ใจใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ รวมทัง้
ผูว้ิจัยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรูพุ้ทธิปัญญานิยม (Cognitivism) ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้
(Connectivism) รว่มกบัทฤษฎีจิต (Theory of Mind) มาออกแบบหลกัการของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู ้เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการรูค้ิด จดจ ากระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ว้
ในสมอง สรา้งความเช่ือ ความตอ้งการใหผู้เ้รียนสนใจ เห็นความส าคญัของการน าหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์มาใชใ้นการตดัสินใจ กระท าสิ่งตา่ง ๆ และกระท าอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเช่ือมโยง
ความรูจ้ากการสืบคน้ในอินเตอรเ์น็ต กับการแลกเปล่ียนเรียนรูก้ันของผูส้อนและผูเ้รียน (สุรางค ์
โคว้ ตระกูล, 2548; ทิศนา แขมมณี, 2557; กิตติพงษ์  พุ่มพวง, 2558; Nairne,  2003; Goldman, 
2013) โดยบูรณาการรูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรู ้(BSCS 5Es model) กระบวนการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based process) ร่วมกับทฤษฎีจิตวิทยา Folk Psychology 
และทฤษฎีแรงจงูใจ ARCS Motivation มาออกแบบขัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู ้ไดเ้ป็นขัน้ตอน 
ACSAM ไดแ้ก่ A: Attending of purpose ตัง้เป้าหมาย C: Curiosity in situations สงสัยใคร่รู ้S: 
Searching for evidence สืบค้นหลักฐาน  A: Attesting evidence พิ สูจน์หลักฐาน และ  M: 
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Making evidence mind สานจิตประจกัษ์หลักฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาทัง้ดา้นความรูแ้ละจิตเพ่ือ
สง่เสรมิใหน้กัศกึษาพยาบาลใชข้อ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 
2. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐานส าหรบันกัศกึษา
พยาบาล เป็นการศึกษาและวิเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบและการจดัการ
เรียนรูท่ี้ช่วยพัฒนาดา้นจิตใจ สรา้งแรงจูงใจให้กับผู้เรียน การแสวงหาขอ้มูลและหลักฐานเชิง
ประจกัษ ์และการเช่ือมโยงความรู ้ทัง้ขอ้มลูในเครือข่ายออนไลน ์ขอ้มูลในสถานการณผ์ูป่้วย และ
ขอ้มูลความรูจ้ากเอกสาร ต าราวิชาการ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูพุ้ทธิปัญญานิยม (Cognitivism) 
เป็นทฤษฎีท่ีอยู่บนฐานของกระบวนการคิดก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา ให้ผู้เรียนรูค้ิด 
ตระหนักถึงการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ ทฤษฎีแรงจูงใจ ARCS Model เป็นการสรา้งแรงจูงใจ
ใหก้ับผูเ้รียน โดยใหค้วามส าคญักับการตัง้เป้าหมาย ใชค้วามรู ้ทกัษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความ
พยายาม ตั้งใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ส่วนกระบวนการพยาบาล 
(Nursing Process) น ามาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้โดยบรูณาการกระบวนการ
พยาบาลกับกระบวนการเรียนรู ้ACSAM ในวิธีการสอนกรณีศกึษา (Case based learning) และ
รูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) ช่วยพัฒนาผู้เรียนใหมี้ความ
กระตือรือรน้ ช่างสงสัย พยายามคน้หาขอ้มูล หลักฐานเชิงประจักษ์ดว้ยตนเอง และสรุปขอ้มูล
อยา่งมีเหตผุลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึ่งหลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้มีรายละเอียดดงันี  ้
  1) การจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรูอ้ย่างเป็นกนัเอง ใหผู้เ้รียนรูส้ึกผ่อนคลาย เป็น
มิตร เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น มีระบบอินเตอรเ์น็ต คอมพิวเตอรใ์ชส้  าหรบัการ
สืบคน้   
  2) ผูเ้รียนเรียนรูว้ิธีการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองดว้ยการลงมือกระท า โดยเช่ือมโยง
ความรู้ ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ หรือข้อมูลใหม่ ด้วยกระบวนการพิจารณา 
ไตรต่รอง พิสจูนห์ลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยา่งมีเหตผุล 
  3) การสรา้งแรงจงูใจโดยการใหผู้เ้รียนวิเคราะหถ์ึงความส าคญั ประโยชน ์คณุคา่ของ
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ความตอ้งการในการบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้และมีความตัง้ใจในการ
แสดงพฤตกิรรมคน้หาและประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยค านงึถึงศกัยภาพของผูเ้รียนแตล่ะคน 
  4) การจัดประสบการณ์ใหผู้้เรียนไดเ้รียนรู ้เป็นการสรา้งสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
หรือเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจทั้งเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันและบริบททางการรกัษาพยาบาล 
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เพ่ือใหเ้กิดการคดิ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาจากการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์   
 5) ใชส้ถานการณ ์หรือกรณีศกึษาใหผู้เ้รียนไดถ้กเถียงปัญหา ซกัคา้นจนกระทั่งหาเหตผุล 
น าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าขจดัความขดัแยง้ทางปัญญาภายในตนเอง และระหวา่งบคุคล และให้
ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนความรูส้ึก การสะทอ้นคิดถึงสถานการณ์ ความเช่ือ สาเหตุโดยมีหลักฐาน
อา้งอิง 
 
3. วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
 เพ่ือเสริมสร้างจิตประจักษ์หลักฐานในนักศึกษาพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย
ดงัตอ่ไปนี ้
  1) ผูเ้รียนแสดงออกถึงการใหค้วามส าคญั และความตอ้งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
ดว้ยตนเอง เพ่ือใชต้ดัสินใจในสถานการณ ์และน าไปใชว้างแผนปฏิบตักิารพยาบาลใหก้บัผูป่้วย 
  2) ผูเ้รียนสามารถตัง้ค  าถาม แสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษา และวิเคราะหอ์ย่างมี
เหตผุลในการใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
  3) ผูเ้รียนสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ในการระบุปัญหา สืบคน้ ประเมินความ
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มูลและหลักฐานเชิงประจกัษ์ และน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนและ
ปฏิบตักิารพยาบาลได ้
 
4. กระบวนการเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรูบู้รณาการจากกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ทฤษฎีแรงจูงใจ 
ARCS model (Keller, 2009) และรูปแบบการสอนการสืบเสาะหาความรู  ้(BSCS 5Es model) 
(Bybee et al., 2006) มาใชอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้นขัน้ตอนกระบวนการเรียนรู ้ACSAM ได้
ดงันี ้
 ข้ันก่อนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมความพรอ้มของอาจารยผ์ูส้อน ส าหรบัการเตรียม
ขอ้มูล แหล่งขอ้มูลส าหรบัการสืบคน้ในกิจกรรม ลกัษณะการจดักิจกรรม และวิธีการประเมินผล 
ผูเ้รียนเตรียมขอ้มลูในหวัขอ้ท่ีไดร้บัมอบหมายเพ่ือน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู ้
 ข้ันการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเสริมสรา้งจิตประจักษหลักฐานให้กับ
ผูเ้รียน โดยมีกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ ACSAM โดยจะจัดกิจกรรมครบทัง้ 5 ขัน้ทุกครัง้ของการ
จดัการเรียนรูไ้ดแ้ก่ 
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  ข้ันที่  1 ตั้งเป้าหมาย (Attending of purpose: A) เป็นขั้นการช่วยให้ผู้เรียน
ตัง้เป้าหมายการใชข้อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการพยาบาลผูป่้วยท่ีสอดคลอ้งกับขัน้ตอน
ตา่ง ๆ ของกระบวนการพยาบาล 
  ข้ันที่  2 สงสัยใคร่รู ้ (Curiosity in situations: C) เป็นขั้นการช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถระบุปัญหา ตั้งค  าถามท่ีสงสัยในสถานการณ์ และในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
พยาบาล  ก าหนดค าส าคญัเพื่อคน้หาหลกัฐานเชิงประจกัษส์  าหรบัการแกไ้ขปัญหาท่ีระบไุว ้  
  ข้ันที่ 3 สืบคน้หลกัฐาน (Searching for evidence: S) เป็นขัน้การช่วยใหผู้เ้รียน
สามารถคน้หา สืบคน้ขอ้มูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากแหล่งต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ ทัง้ขอ้มูลใน
สถานการณห์รือของผูป่้วย หนงัสือต าราเรียน ขอ้มลูในเว็บไซตห์รือฐานขอ้มลูทางวิชาการ รวบรวม
ไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นปัจจบุนั  
  ข้ันที่  4 พิสูจน์หลักฐาน (Attesting evidence: A) เป็นขั้นการช่วยให้ผู้เรียน
ประเมิน ตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีสืบคน้ว่ามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ รวมทัง้
สามารถประเมินผลการใชข้อ้มลูจากหลกัฐานเชิงประจกัษว์า่สามารถน าไปใชใ้นทางปฏิบตัไิด ้
  ข้ันที่ 5 สานจิตประจกัษห์ลกัฐาน (Making evidence mind: M) เป็นขัน้การช่วย
ใหผู้เ้รียนสามารถ ทบทวน/สะทอ้นคิดกระบวนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ในแต่ละกิจกรรมของ
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใช้การ
วิพากษว์ิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล 
     
5. บทบาทของอาจารยแ์ละบทบาทของนักศึกษา 
ตาราง 1 แสดงความสมัพนัธข์องขัน้ตอนการจดัการเรียนรูก้บับทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียน 
ข้ันตอนการจัดการ

เรียนรู้ 
บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

ข้ันก่อนการจัดการ
เรียนรู้ 

1. เตรียมขอ้มลู แหลง่ขอ้มลูส าหรบั
การสืบคน้ขอ้มลูและหลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นแตล่ะกิจกรรม ลกัษณะ
การจดักิจกรรม และวิธีการ
ประเมินผล เชน่คลิปวิดีโอ บทความ 
บทความวิจยั  
2. จดัเตรียมโปรแกรมการเรียนการ
สอนเชน่ Google form, 

1. เตรียมขอ้มลูหวัขอ้ท่ีไดร้บั
มอบหมายเพ่ือน ามา
แลกเปล่ียนเรียนรู ้
2. รวบรวมขอ้มลูของผูป่้วย
กรณีศกึษาบนหอผูป่้วย 
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ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

Application Line ส าหรบัใชใ้น
กระบวนการจดัการเรียนรูส้  าหรบั
ผูเ้รียนและผูส้อน 
2. เตรียมกิจกรรมท่ีชว่ยใหผู้เ้รียน
สนใจเชน่ ส่ือ คลิปวีดิโอ หรือเรื่อง
เลา่ของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
หรือกิจกรรมเกมส ์
3. เตรียม guideline การใช ้
Evidence-based process ใน 
Nursing Process 

ข้ันน า 
 

1. อธิบายวิธีการเขียนแบบฟอรม์
การวางแผนทางการพ ยาบาล 
( Nursing Care Plan) โ ด ย ใ ช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
2. น าเสนอสถานการณ์ คลิปวิดีโอ
เก่ียวกบัการดแูลสขุภาพใหผู้เ้รียนได้
รว่มกนัอภิปรายความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มลู 

1. ผูเ้รียนแสดงความคดิเห็น
รว่มเลา่ถึงประสบการณข์อง
ตนเองในการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์แรงบนัดาลใจ  
ความประทบัใจ ปัญหา
อปุสรรคในการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
2. ผูเ้รียนแสดงความคดิเห็น 
อภิปรายเก่ียวกบัส่ือ คลิปวีดิโอ 

ข้ันสอน 
ข้ันที ่1 ตั้งเป้าหมาย 
(Attending of purpose: 
A) 

1. ก าหนดเปา้หมายการเรียนรูท้ัง้
เปา้หมายหลกั และเปา้หมายแตล่ะ
สปัดาห ์
2. แจง้วตัถปุระสงค ์ลกัษณะ
กิจกรรม วิธีการประเมินผล 
3. กระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็นประโยชน์
ความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

1. ผูเ้รียนรว่มตัง้เปา้หมายกบั
ผูส้อนในแตล่ะกิจกรรม และ
ตัง้เปา้หมายการดแูลผูป่้วย 
2. ผูเ้รียนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 5-6 
คน 
3. ศกึษาขอ้มลูกรณีศกึษา 
หรือสถานการณท่ี์ไดร้บัในแต่
ละสปัดาห ์



 313 
 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

4. สรา้งบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ผ่อน
คลาย 
5. ให้ ข้ อ มู ล ก ร ณี ศึ ก ษ า ท่ี เ กิ ด
ข้อผิ ดพลาดในการดูแลผู้ ป่ วย 
(pitfall) แ ล ะก รณี ศึ ก ษ าผู้ ป่ ว ย
เฉพาะราย 

4. เขียนแบบฟอรม์การ
วางแผนทางการพยาบาล 
(Nursing Care Plan) โดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
5. ศกึษาขอ้มลูของผูป่้วยใน
กรณีศกึษาเพ่ือสืบคน้
นวตักรรมมาประยกุตใ์ชด้แูล
ผูป่้วย 

ข้ั น ที่  2 ส ง สั ย ใค ร่ รู้ 
( Curiousing in 
situation: C) 

1. ใช้ค  าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสงสยั มองเห็นปัญหา 
2. กระตุ้น ให้ผู้ เรียนถามค าถาม 
แสดงความคดิเห็น 
 

1. ผู้เรียนซักถาม แสดงความ
คิดเห็น อภิปรายถึงประเด็น
ปัญหา สรุปสถานการณ์ใน
ประเด็นใคร ท าอะไร อย่างไร 
พิจารณาข้อมูลในด้านชวน
สงสัยถึงความถูกตอ้ง เช่ือถือ
ได้ กับด้านมีปัญหาใดท่ีต้อง
แกไ้ข 
2. ผู้เรียนก าหนดค า ประเด็น
ส าคัญ ท่ีจะน าไป สืบค้นหา
หลกัฐานเชิงประจกัษต์อ่ไป 

ข้ันที่ 3 สืบค้นหลักฐาน 
( Searching evidences: 
S) 

1. ให้ค  าป รึกษา/แนะน าวิ ธีการ
สืบค้นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
และงานวิจยัจากแหลง่ตา่ง ๆ  
2. แนะน าวิ ธีการสืบค้น เช่นการ
ใช้ตรรกบูลเลียน ฐานข้อมูลทาง
วิชาการ 
3. สร้า งสถานการณ์ จ าลองให้
ผูเ้รียนไดสื้บคน้หลักฐานของผูป่้วย

1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสืบคน้
หลักฐาน เชิ งประจักษ์ จาก
เว็ บ ไ ซ ต์  ฐ า น ข้ อ มู ล ท า ง
วิชาการเช่น  ฐานข้อมูล ใน
หอ้งสมดุของมหาวิทยาลยั 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสืบคน้
หลักฐาน เชิ งประจักษ์ ของ
ผู้ ป่ วย  โดยใช้ส ถานการณ์
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ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

เช่นการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย
ผูป่้วย  
 

จ าลอง เช่น การซักป ระวัต ิ
ตรวจรา่งกาย 
3. ผู้ เรียนแลกเป ล่ียนความ
คิดเห็นกับเพ่ือนและอาจารย ์
และส รุปเป็นข้อค้นพบการ
สืบคน้ 

ข้ันที่ 4 พิสูจนห์ลักฐาน 
(Attesting evidence: A) 

1. ให้ค  าแนะน าการป ฏิบัติ การ
ตรวจสอบความถูกต้อง น่าเช่ือถือ
ของหลักฐาน เชิ งป ระจักษ์ และ
งานวิจัย  รวมทั้งวิ ธีการอ้างอิงท่ี
ถูกต้องไม่เกิดการคัดลอกผลงาน
ของผูอ่ื้น 
2. กระตุน้ใหผู้เ้รียนรว่มกนัอภิปราย  

1. ผู้ เ รี ย น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร
ตรวจสอบขอ้มูล หลกัฐานเพ่ือ
ยืนยันความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ
ของหลกัฐานเชิงประจกัษท์ัง้ใน
หอ้งเรียนและฝึกปฏิบตัิบนหอ
ผูป่้วย 
2. ผู้ เรียนแลกเป ล่ียนความ
คดิเห็นกบัเพ่ือน 

ข้ั น ที่  5 ส า น จิ ต
ป ร ะ จั ก ษ์ ห ลั ก ฐ า น 
( Making evidence 
mind: M) 

1. กระตุ้น ให้ผู้ เรียนแสดงความ
คิดเห็น สะทอ้นคิด แสดงความรูส้ึก
ต่อการเรียนรู้การใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ ์
2. รับ ฟั ง ค ว าม คิ ด เห็ น แ ล ะ ให้
ก าลงัใจผูเ้รียน 
3. ผู้ส อนป ระ เมิ น ผู้ เรี ยน แต่ ล ะ
สัปดาห์ ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้
ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ชมเชย ให้
ก าลงัใจกบัผูเ้รียน  

1. ผู้ เ รี ย น อ ธิ บ า ย ก า ร
ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ฐ าน เชิ ง
ประจักษ์ ใน กิจกรรมแต่ละ
สปัดาห ์
2. ผู้ เรีย นทบทวน /ส ะท้อน
คิดถึงกระบวนการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจักษ์ แสดงความรูส้ึก
ต่อการเรียนรู้ สิ่ ง ท่ี ได้เรียนรู ้
และแนวทางในการพัฒนา
ตนเองต่อไปในแบบประเมิน
การสะทอ้นคดิแตล่ะสปัดาห ์

ข้ันสรุป 1. สรุปผลการจดักระบวนการเรียนรู ้
2. ประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์

1. แสดงความคิดเห็นถึงการ
เข้าร่วมการจัดการเรียนรูข้อง
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ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

หลกัฐานของผูเ้รียนตามชว่งเวลา 
3. ประเมินการวางแผนทางการ
พ ย า บ า ล  (Nursing Care Plan) 
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
4. ประเมินการประยกุตใ์ชน้วตักรรม
ดแูลผูป่้วย 

รูปแบบฯ ขอ้ดีขอ้เสีย สิ่งท่ีควร
พฒันาหรือปรบัปรุง 
2. ท าประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ เรียนต่อ รูปแบบการ
จดัการเรียนรู ้
3. ป ร ะ เมิ น พ ฤ ติ ก ร รม จิ ต
ประจักษ์หลักฐานของผู้เรียน
ตามชว่งเวลา 

 
6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยกิจกรรมดงันี ้
     กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมความพรอ้ม แรกพบสบตาหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
     กิจกรรมท่ี 2 เรื่อง รูจ้กัหลกัฐานเชิงประจกัษใ์หเ้พียงพอ 
     กิจกรรมท่ี 3 เรื่อง พลงัแหง่ความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
     กิจกรรมท่ี 4 เรื่อง สรรหาหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือผูป่้วย (ตวัอยา่งกรณีศกึษา) 
     กิจกรรมท่ี 5 เรื่อง สรรหาหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พ่ือผูป่้วย (ตวัอยา่งกรณีศกึษาตอ่) 
     กิจกรรมท่ี 7 เรื่อง สรา้งสรรคน์วตักรรมดว้ยหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
     กิจกรรมท่ี 7 เรื่อง รอ่งรอยของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
     กิจกรรมท่ี 8 สรุปผลการจดัรูปแบบการเรียนรู ้
แผนการเรียนรู ้สรุปแผนการเรียนรูใ้นแตล่ะกิจกรรมไวด้งันี ้
 
ตาราง 3 สรุปแผนการเรียนรูใ้นแตล่ะกิจกรรมการเรียนรู ้
สปัดาหท่ี์/
ช่ือกิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

สปัดาหท่ี์ 1/ 

กิจกรรมท่ี 1  

การเตรียม
ความพรอ้ม 

- บรรยายแบบมี
สว่นรว่ม 

- ยกตวัอยา่ง/
สรุปความหมาย

เพ่ือเตรียม
ความพรอ้ม
ผูเ้รียน 
ทบทวน

1. แนวคิดและ
ความส าคญั
ของหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

2. 

1. แหลง่
สืบคน้ใน
อินเตอรเ์น็ต
เชน่ เว็บไซต,์ 

-ผูเ้รียนท าใบ
งาน 

-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้น
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สปัดาหท่ี์/
ช่ือกิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

แรกพบ
สบตา
หลกัฐาน
เชิง
ประจกัษ ์

 

และความส าคญั
ของหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

- สาธิตและ
สาธิตยอ้นกลบั
การสืบคน้ 

ในSWU Library

และตดิตัง้ VPN 

ความหมาย 
ประเภทและ
ความส าคญั
ของหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

ความหมาย 

ประเภทของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

ฐานขอ้มลู
ทางวิชาการ 
2. ตวัอยา่ง
ประเภทของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

3. PPT 

4. ใบงาน 

คดิ 

-ผูเ้รียน
ประเมิน
พฤตกิรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานก่อน
เรียน 

 

สปัดาหท่ี์ 2/ 

กิจกรรมท่ี 2 

เรื่องรูจ้กั
หลกัฐาน
เชิง
ประจกัษใ์ห้
เพียงพอ 

- บรรยายแบบมี
สว่นรว่ม 

- ยกตวัอยา่ง/
สรุป
กระบวนการ/
ขัน้ตอนการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

- สาธิตและ
สาธิตยอ้นกลบั
การตรวจสอบ
ความ 

นา่เช่ือถือของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

ผูเ้รียนรูแ้ละ
เขา้ใจ
หลกัการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

1. 

กระบวนการ/
ขัน้ตอนการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

-การระบุ
ปัญหา 

-การสืบคน้ 

-การ
ตรวจสอบ 

-การ
ประยกุตใ์ช้
และ
ประเมินผล 
2. หลกัการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์น
การแกปั้ญหา 

1. PPT 

กระบวนการ/
การประเมิน
ความ
นา่เช่ือถือของ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

3. Guide line 

การใช ้
Evidence-
based 
process 

4. ใบงาน 

-ผูเ้รียนท าใบ
งาน 

-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้น
คดิ 

-ผูส้อน
ประเมิน
พฤตกิรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐาน
ผูเ้รียน 

สปัดาหท่ี์ 3/ - อภิปรายคลิป ผูเ้รียน 1. การ 1. คลิปวิดีโอ -ผูเ้รียนท าใบ
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สปัดาหท่ี์/
ช่ือกิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

กิจกรรมท่ี 3  

เรื่อง พลงั
แหง่ความ
ตัง้ใจใช้
หลกัฐาน
เชิง
ประจกัษ ์

วิดีโอดา้น
ประโยชน ์
คณุคา่ของการ
ใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษด์แูล
ผูป่้วย 

- กิจกรรมการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการ
วางแผนการ
พยาบาล
กรณีศกึษา 

ตระหนกัถึง
ความส าคญั
ประโยชนข์อง 

การใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

เสรมิสรา้ง
ความตัง้ใจ
การใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

2.การ
ประยกุต์
กระบวนการ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษม์า
ใชก้บัขัน้ตอน
ของ
กระบวนการ
พยาบาล 

เรื่อง Sepsis 

Khon Kaen 
Hospital 

2. กรณีศกึษา
การดแูล
ผูป่้วยท่ีเกิด
ขอ้ผิดพลาด
(pitfall) 

3. ใบงาน 

งาน 

-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้น
คดิ 

-ผูส้อน
ประเมินการ
วางแผน
ทางการ
พยาบาลโดย
ใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

สปัดาหท่ี์ 4/ 

กิจกรรมท่ี 4  

เรื่อง สรร
หาหลกัฐาน
เชิง
ประจกัษ์
เพ่ือผูป่้วย 
(ตวัอยา่ง
กรณีศกึษา) 

- กิจกรรมการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการ
วางแผนการ
พยาบาล
กรณีศกึษา 

- ยกตวัอยา่งการ
ใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษโ์ดยไม่
คดัลอกผลงาน
ของผูอ่ื้น 

ประยกุตใ์ช้
กระบวนการ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษก์บั
ตวัอยา่ง
ผูป่้วย 

1. การ
ประยกุตใ์ช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์น
ทกุขัน้ตอน
ของ
กระบวนการ
พยาบาล 

2. การใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์
อยา่งมี
คณุธรรม

1. ตวัอยา่ง
ผูป่้วย
กรณีศกึษา 

2. คลิปวิดีโอ 

“กอดเพ่ือ
รกัษา” 
3. ใบงาน 

-ผูเ้รียนท าใบ
งาน 

-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้น
คดิ 

-ผูเ้รียน
ประเมิน
ตนเอง และ
ผูส้อน
ประเมิน
ผูเ้รียนใน
แบบประเมิน
พฤตกิรรมจิต
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สปัดาหท่ี์/
ช่ือกิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

จรยิธรรม 

 

ประจกัษ์
หลกัฐานครัง้
ท่ี2 

-ผูส้อน
ประเมินการ
วางแผน
ทางการ
พยาบาลโดย
ใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

สปัดาหท่ี์ 5/ 

กิจกรรมท่ี 5  

เรื่องสรรหา
นวตักรรม
ประยกุตใ์ช้
เพ่ือผูป่้วย
(ตวัอยา่ง
กรณีศกึษา) 

- กิจกรรมการ
ประยกุตใ์ช้
นวตักรรม/
แนวทางปฏิบตัิ
ทางการ
พยาบาลในการ
วางแผนการ
พยาบาล
กรณีศกึษา  

สืบคน้และ
ประเมิน
นวตักรรม/
แนวทาง
ปฏิบตัิ
ทางการ
พยาบาลมา
ใชว้าง
แผนการ
พยาบาลได ้

1. การ
ประยกุตใ์ช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์น
ทกุขัน้ตอน
ของ 

กระบวนการ
พยาบาล 

2. การ
ประยกุตใ์ช้
ตวัอยา่ง
นวตักรรม/
แนวทาง
ปฏิบตัิ
ทางการ
พยาบาลใน
กรณีศกึษา 

1. ตวัอยา่ง
ผูป่้วย
กรณีศกึษา 

2. ตวัอยา่ง
นวตักรรม/
แนวทาง
ปฏิบตัิ 
ทางการ
พยาบาล 

3. ใบงาน 

-ผูเ้รียนท าใบ
งาน 

-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้น
คดิ 

-ผูส้อน
ประเมินการ
วางแผน 

ทางการ
พยาบาลโดย
ใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์
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สปัดาหท่ี์/
ช่ือกิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

สปัดาหท่ี์ 6/ 

กิจกรรมท่ี 7  

เรื่อง
หลกัฐาน
ส าคญัจาก
ผูป่้วย 

- กิจกรรมการ
คน้หาขอ้มลูของ
ผูป่้วยเพ่ือใชใ้น
การรกัษาโรค
เบือ้งตน้ เชน่การ
ซกัประวตั ิการ
บอกวิธีตรวจ
รา่งกาย  
-การวางแผน
การพยาบาล
จากขอ้มลูท่ี
คน้หาไดข้อง
ผูป่้วย 

- การเลน่เกมส์
ใหข้องรางวลั 

สามารถ
วินิจฉยัโรค
เบือ้งตน้และ
วางแผนการ
พยาบาล
ตวัอยา่ง
กรณีศกึษา
ผูป่้วยได ้

1. การสืบคน้
ขอ้มลูของ
ผูป่้วยเพ่ือ
น ามา
วินิจฉยัโรค
เบือ้งตน้ได ้

2. วาง
แผนการ
พยาบาล
ผูป่้วยโดยใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

1.ตวัอยา่ง
อาการ/อาการ
แสดงของ
ผูป่้วยแตล่ะ
โรค 

2. ใบงาน 

3. ของรางวลั 

-ผูเ้รียนท าใบ
งาน 

-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้น
คดิ 

-ผูส้อน
ประเมินการ
วางแผน
ทางการ
พยาบาลโดย
ใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์

สปัดาห7์-9/ 

กิจกรรมท่ี 7  

การดแูล
ผูป่้วยดว้ย
หลกัฐาน
เชิง
ประจกัษ ์

- กิจกรรมการใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการ
วางแผนการ
พยาบาล
กรณีศกึษา
ผูป่้วยจรงิ 

-การสะทอ้น
คดิถึงขอ้มลูและ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษข์อง
ผูป่้วยและใน

สามารถใช้
หลกัฐานเชิง
ประจกัษด์ว้ย
ตนเอง ใน
สถานการณ์
จรงิท่ีขึน้ฝึก
ปฏิบตัิ การ
พยาบาลบน
หอผูป่้วย 

1. ผูเ้รียน
ประยกุตใ์ช้
กระบวนการ
หลกัฐานเชิง
ประจกัษบ์น
หอผูป่้วย 

2.การสะทอ้น
คดิหลงัจาก
ขึน้ฝึก
ปฏิบตัิการ
พยาบาลบน
หอผูป่้วยใน

1. Guide line 

การใช ้
Evidence-
based 

process ใน 
Nursing 
Process 

2. แหลง่
สืบคน้ใน
อินเตอรเ์น็ต
เชน่ เว็บไซต,์ 

ฐานขอ้มลู
ทางวิชาการ 

-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้น
คดิ 

-ผูเ้รียนท า 

case study 

-ผูเ้รียน
ประเมิน
ตนเอง และ
ผูส้อน
ประเมิน
ผูเ้รียนใน
แบบประเมิน
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สปัดาหท่ี์/
ช่ือกิจกรรม 

รูปแบบการสอน วตัถปุระสงค์
การเรียนรู ้

สาระการ
เรียนรู ้

ส่ือ/แหลง่การ
เรียนรู ้

การวดั
ประเมินผล 

การวางแผน
ทางการ
พยาบาล 

 

หอ้งเรียน 3.ต ารา 
เอกสาร
วิชาการ 

พฤตกิรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานครัง้
ท่ี3ในสปัดาห์
ท่ี 7 

-ผูส้อน
ประเมินการ
วางแผน
ทางการ
พยาบาล 

สปัดาหท่ี์ 
10/ 
กิจกรรมท่ี 8  
สรุปผลการ
จดัรูปแบบ
การเรียนรู ้

- การสะทอ้นคิด
เก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรูใ้น
ดา้นตา่ง ๆ เช่น
รูปแบบกิจกรรม, 
ผูส้อน, 
บรรยากาศการ
เรียนรู,้ ระยะเวลา 
 

สรุปผลการ
จดัการเรียนรู ้
ของผูเ้รียน 

1. สรุปผลการ
จดัการเรียนรู ้
2.การสะทอ้น
คิด 

- แหลง่สืบคน้
ในอินเตอรเ์น็ต
เช่น เวบ็ไซต,์ 
ฐานขอ้มลูทาง
วิชาการ 

-ผูเ้รียนบนัทกึ
แบบสะทอ้น
คิด 
-ผูเ้รียน
ประเมิน
ตนเอง และ
ผูส้อนประเมิน
ผูเ้รียนในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมจิต
ประจกัษ์
หลกัฐานครัง้
ท่ี4 
-ผูเ้รียน
ประเมินความ
พงึพอใจ 
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7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 เครื่องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ประกอบดว้ยแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์
หลักฐาน แบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) แบบประเมินการ
สะทอ้นคิด และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ป็นเครื่องมือการวัดท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ โดยแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐาน แบบประเมินการวางแผน
ทางการพยาบาล และแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นการวดัเชิงปริมาณ ส่วนแบบประเมินการ
สะทอ้นคดิเป็นการวดัขอ้มลูเชิงคณุภาพดงันี ้
 1) แบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษห์ลกัฐาน มีลกัษณะเป็นแบบประเมินพฤตกิรรมการ
ปฏิบตัิงาน (Behaviorally Anchored Rating Scales: BARS) 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัการรบัรู ้ระดบั
ความเขา้ใจ ระดบัการตอบสนอง ระดบัการผสานจิต และระดับลักษณะนิสัย ประกอบดว้ยข้อ
รายการประเมินตามองคป์ระกอบ 10 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 ระดับการรับรู้ หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลรับรูว้่ามีการใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษใ์นการปฏิบตักิารพยาบาล แตย่งัไมมี่การน าไปใชใ้นทางปฏิบตัดิว้ยตนเอง  
 ระดับความเข้าใจ หมายถึง การท่ีนกัศกึษาพยาบาลเขา้ใจถึงความส าคญัของการ
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการปฏิบตัิการพยาบาล สามารถอธิบายขอ้มลูทั่วไปและขัน้ตอนการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้  

 ระดับการตอบสนอง หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีการน าหลักฐานเชิง
ประจกัษไ์ปใช ้
ในทางปฏิบตัิการพยาบาลตามท่ีอาจารยแ์นะน าและสามารถใหเ้หตผุลในการปฏิบตัิการพยาบาล
นัน้ได ้ 
 ระดับการผสานจิต  หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลมีการน าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ด้วยตนเอง สามารถให้เหตุผลในการปฏิบัติการ
พยาบาลนัน้ และสามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูกบัผูอ่ื้นเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตักิารพยาบาลได ้  
 ระดับลักษณะนิสัย หมายถึง การท่ีนักศึกษาพยาบาลใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
การแก้ปัญหาทางการพยาบาลและน าไปปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีเหตุผลด้วยตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ 
 แบบประเมินนี ้จะใช้ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนทุก 3 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 4 ครัง้ โดย
ประเมินก่อน ระหว่าง และหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู ้ไดแ้ก่สปัดาหท่ี์ 1 4 7 และ10 ให้
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ผูเ้รียนประเมินตนเองและอาจารยป์ระเมินผูเ้รียน โดยกากบาทลงในช่องท่ีตรงกับพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนทกุชอ่ง 
การแปลคะแนนดงันี ้
  ค่าคะแนน   การแปลผลคะแนน 

  80-100 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัสงูมาก 
หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานระดบัลกัษณะนิสยั 

  60-79.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัสงู  
หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานระดบัการผสานจิต 

  40-59.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัปานกลาง  
หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานระดบัการตอบสนอง 

  20-39.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัพอใช ้ 
หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานระดบัความเขา้ใจ 

  0 -19.99 มีจิตประจกัษห์ลกัฐานในระดบัต ่า 
หรือจิตประจกัษห์ลกัฐานระดบัการรบัรู ้
 

 2) แบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) โดยใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์เป็นการประเมินว่าผูเ้รียนมีการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการวางแผนทางการพยาบาล
อยู่ในระดับใด โดยแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring 
Rubrics) การแปลคะแนนดงันี ้

  คา่คะแนน     13 - 15 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษม์ากท่ีสดุ  
  คา่คะแนน     10 - 12 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษม์าก 
  คา่คะแนน      7 -  9 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษป์านกลาง  
  คา่คะแนน      4 -  6 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษน์อ้ย 
  คา่คะแนน      1 -  3 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษน์อ้ยท่ีสดุ 

  
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู ้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating scale) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู ้มี
ทัง้หมด 21 ขอ้แบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นการมอบหมายงาน
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และประเมินผล และดา้นการจดับรรยากาศการเรียนรู ้ใหผู้เ้รียนประเมินสปัดาหส์ดุทา้ยของการจดั
กิจกรรม 
แปลคะแนนดงันี ้

  คา่คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00 หมายถึง  พงึพอใจมากท่ีสดุ  
  คา่คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50 หมายถึง  พงึพอใจมาก 
  คา่คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50 หมายถึง  พงึพอใจปานกลาง  
  คา่คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50 หมายถึง  พงึพอใจนอ้ย 
  คา่คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50 หมายถึง  พงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

 4. แบบสะท้อนคิดการเรียนรู้ เป็นค าถามปลายเปิดในประเด็น 1) เรียนรู้อะไรบ้าง  
2) ความรูส้ึกจากการเรียนรูค้รัง้นี ้3) สิ่งท่ีผูเ้รียนอยากจะพฒันาปรบัปรุงตนเองในการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์
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แผนการจัดการเรียนรู้การเตรียมความพร้อม แรกพบสบตาหลักฐานเชิงประจักษ ์

สปัดาหท่ี์ 1 เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม 3 ชั่วโมง       วนัท่ี..........เดือน...............พ.ศ. ............  

นกัศกึษาพยาบาล ชัน้ปีท่ี 4 หลกัสตูร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถานท่ี หอ้งเรียน คณะพยาบาลศาสตร ์

สาระส าคัญ 
 การเตรียมความพรอ้มใหก้ับผูเ้รียน เพ่ือเขา้สู่กระบวนการเรียนรูข้องรูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลกัฐานส าหรบันกัศึกษาพยาบาล เป็นการท าความรูจ้กั สรา้ง
ความคุน้เคยระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน และผูเ้รียนกับผูเ้รียนดว้ยกัน สรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รีย นเกิด
ความสนใจ ตัง้ใจท ากิจกรรมตัง้แต่ตน้และตลอดการจัดการเรียนรู ้ผูส้อนแจง้วัตถุประสงคห์ลัก 
พฤติกรรมบ่งชีท่ี้คาดหวงัใหเ้กิดขึน้กับผูเ้รียน ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู ้และวิธีการประเมินผล
หลงัจากการจดัการเรียนรู ้เพ่ือใหผู้เ้รียนทราบถึงเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้สิ่งท่ีจะไดเ้รียนรู ้ท าใหผู้เ้รียนรบัรู ้
มองเห็นภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ด้เขา้ใจ ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรูค้รัง้นี ้
ผู้เรียนจะได้ทบทวนแนวคิดและความส าคัญของหลักฐานเชิงประจักษ์ ความหมายของค าท่ี
เก่ียวขอ้ง และประเภทของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ รวมทัง้ฝึกปฏิบตัิการสืบคน้ขอ้มูล หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ในอินเตอรเ์น็ตทัง้จากเว็บไซตแ์ละฐานขอ้มูลทางวิชาการ และประเมินตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีสืบคน้ ผูส้อนแนะน าคลิปวิดีโอการติดตัง้เครือข่ายส่วนตวัเสมือนภายใน
มหาวิทยาลยั ศรีนครนิทรวิโรฒ SWU VPN ใหผู้เ้รียนไดต้ดิตัง้เม่ืออยู่ภายนอกมหาวิทยาลยั หรือใช้
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตระบบอ่ืน รวมทัง้ผูส้อนไดส้รา้ง แอปพลิเคชนัไลน ์เพ่ือใชส้  าหรบัการตดิตอ่กบั
ผูเ้รียน และสง่ขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ใชใ้นการเรียนใหก้บัผูเ้รียน 
 
วัตถุประสงคห์ลัก 
 เพ่ือเตรียมความพรอ้มผูเ้รียนเขา้สู่กระบวนการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจกัษห์ลกัฐาน
ส าหรบันักศึกษาพยาบาล และทบทวนความหมาย ประเภทและความส าคญัของหลักฐานเชิง
ประจกัษ ์
 
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค ์
 1. ความเช่ือ ทศันคตท่ีิดีตอ่การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
 2. ความสงสยัใครรู่ ้
 3. การคดิวิเคราะหอ์ยา่งมีเหตผุล 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ผูเ้รียนทราบถึงวตัถุประสงค ์ลักษณะกิจกรรม และการประเมินผลของรูปแบบการ

จดัการเรียนรู ้
2. ผูเ้รียนอธิบายความหมาย และความส าคญัของหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้
3. ผู้เรียนอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากแหล่งข้อมูลท่ี

นา่เช่ือถือได ้
4. ผูเ้รียนอธิบายวิธีการประเมินความถกูตอ้งของขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้

หัวข้อสาระการเรียนรู้ 
 1. แนวคดิและความส าคญัของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 1.1 ประโยชนข์องการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษส์  าหรบัการตดัสินใจแกปั้ญหา 
 1.2 การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการตดัสินใจและปฏิบตักิารพยาบาล 
 1.3 ตวัอยา่งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นชีวิตประจ าวนัและการพยาบาล 
 2. หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 2.1 ความหมายของค าท่ีเก่ียวข้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence) การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice) การ
ปฏิบตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence-based Nursing)  
 2.2 ประเภทของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ไดแ้ก่ขอ้มูลจากงานวิจยัแต่ละประเภท เช่น 
งานวิจยัเชิงทดลองท่ีมีการสุ่มและกลุ่มควบคมุ (Randomized Controlled Trials: RCT) งานวิจยั
เชิงทดลองท่ีมีการสุ่มหรือมีกลุ่มควบคุม งานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยเชิงบรรยาย ขอ้มูลจาก
บทความ เว็บไซต์ ข้อมูลจากผู้ป่วยและญาติ หรือข้อมูลจากประสบการณ์ทางคลินิกของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
เวลา กิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ 

ข้ัน ก่อน
สอน 

นอกเวลา 

1. ผู้สอนเตรียมสภาพแวดลอ้มในการจัดการเรียนรู ้มี
คอมพิวเตอร ์ระบบอินเตอรเ์น็ตส าหรบัการสืบคน้ขอ้มูล
และหลกัฐานเชิงประจกัษใ์หก้บัผูเ้รียน 

2. ผูส้อนจดัเตรียมเอกสารเช่น ความรูเ้ก่ียวกบัหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ เทคนิคการสืบคน้สารสนเทศ การประเมิน
ความน่าเช่ือถือ การลอกเลียนวรรณกรรม (plagiarism) 

- เอกสารส าหรบัการจดักิจกรรม  
- คลิปวิดีโอการติดตั้งเครือข่าย
ส่ ว น ตั ว เ ส มื อ น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลยั ศรีนคริน ทรวิโรฒ 
SWU VPN 
- Google form, Application Line 
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เวลา กิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ 

เครื่องมือการวดัประเมินผลเชน่ แบบประเมินพฤติกรรม
จิตประจกัษห์ลกัฐาน แบบประเมินการวางแผนทางการ
พยาบาล แบบประเมินการสะทอ้นคดิ 

3. ผูส้อนจดัท าโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน ์เช่น 
Google form, Application Line 

 

ข้ันน า 

20 นาที 
1. ผู้สอนสรา้งความคุน้เคยกับผู้เรียนโดยการทักทาย 
แนะน าตน เอง และผู้ เรียนท า กิจกรรม  “กระชับ
ความสมัพนัธ”์ เป็นการใหผู้เ้รียนแนะน าตนเอง  
2. ผู้สอนแจ้งจุดมุ่งหมาย พฤติกรรมบ่งชี ้ท่ีคาดหวัง 
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผล
หลงัจากการจดัการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียน 

3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัในการจดักิจกรรม จดุมุง่หมาย 
การประเมินผลของการจดัการเรียนรู ้
4. ผู้ เรียนท าแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์
หลักฐานของนักศึกษาพยาบาลโดยใหผู้เ้รียนประเมิน
จากความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรมของตนเองใน
การใชข้อ้มูล หลกัฐานเชิงประจกัษ์ตามความเป็นจริงท่ี
ไดป้ฏิบตักิ่อนเขา้สูรู่ปแบบการจดัการเรียนรู ้

5. ผู้เรียนสมัครเข้าใช้โปรแกรมออนไลน์ Google form, 

Application Line 

4. ผู้สอนชี ้แจงกิจกรรมต่าง ๆ การติดต่อและการ
ประเมินผลในโปรแกรม Google form, Application Line 

- PPT แนะน าการจดัการเรียนรู ้
- แบบประเมินพฤติกรรมจิ ต
ประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา
พยาบาล 

- Google form, Application Line 

 

ข้ันสอน 

40 นาที 

 

ข้ันที ่1 ตั้งเป้าหมาย 
1. ผู้ ส อ น เก ริ่ น น า ถึ ง แ น วคิ ด แ ล ะค ว าม ส าคัญ 
ความหมายและประเภทของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 
2. ผู้สอนน าเสนอ  PPT เทคนิคการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศของเว็บไซตห์อ้งสมดุมหาวิทยาลยัศรีนครนิท
รวิโรฒ 

3. ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายในการใช้หลักฐาน เชิง

- PPT เ ท ค นิ ค ก า ร สื บ ค้ น
ทรพัยากรสารสนเทศของเว็บไซต์
หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 

- ใบงานกิจกรรมเตรียมพรอ้ม 
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เวลา กิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ 

ประจกัษ์ในชีวิตประจ าวันและการพยาบาล ในใบงาน
กิจกรรมเตรียมพรอ้ม 

 

 20 นาที 

 

ข้ันที ่2 สงสัยใคร่รู้ 

1. ผู้เรียนตัง้ค  าถามท่ีสงสัยเรื่องความหมาย ประเภท
และเทคนิคการสืบคน้ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
2. ผู้เรียนก าหนดค า ประเด็นส าคัญท่ีต้องการสืบค้น
หลกัฐานเชิงประจกัษเ์รื่องท่ีตนเองสนใจ 

3. ผูส้อนกระตุน้และชีแ้นะการตัง้ค  าถาม 

- ใบงานกิจกรรมเตรียมพรอ้ม 
 

20 นาที ข้ันที ่3 สืบค้นหลักฐาน 

1. ผูเ้รียนสืบคน้ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นแหล่ง
ตา่ง ๆ  

2. ผูส้อนชว่ยแนะน าแหลง่ขอ้มลูการสืบคน้ออนไลน ์การ
ตดิตัง้ SWU VPN 

- ขอ้มูลจากเว็บไซต์, ฐานข้อมูล
วิชาการ 
- คลิปวิดีโอการติดตั้งเครือข่าย
ส่ ว น ตั ว เ ส มื อ น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลยั ศรีนคริน ทรวิโรฒ 
SWU VPN 

30 นาที ข้ันที ่4 พสูิจนห์ลักฐาน 

1. ผู้ เรียน ฝึกป ฏิบัติ ก ารตรวจสอบความถูกต้อ ง 
น่าเช่ือถือของข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ีตนเอง
สืบคน้มา 

2. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการวิเคราะห์ความ
ถกูตอ้ง 

นา่เช่ือถือของขอ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยา่งมีเหตผุล 

3. ผู้สอนส รุปวิ ธีการสืบค้น  และต รวจสอบข้อมูล
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์หก้บัผูเ้รียน 

- ขอ้มลูท่ีสืบคน้จากขัน้ท่ี 3  

30 นาที ข้ันที ่5 สานจิตประจักษห์ลักฐาน 

1. ผู้ เรียนแลกเป ล่ียนความคิด เห็นระหว่างเพ่ื อน
นักศึกษาดว้ยกัน ทบทวนสิ่งท่ีได ้สะทอ้นคิดว่าการใช้
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีก
หรือไมเ่พ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 

2. ผูเ้รียนสรุปประเดน็ท่ีจะน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใช้

- ค ลิ ป วิ ดี โ อ ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

- แบบประเมินการสะทอ้นคดิ 
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เวลา กิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ 

ในกรณีศกึษา 

3. ผูเ้รียนสะทอ้นการเรียนรูจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรมครัง้
นี ้ไดแ้ก่ 
     1) เรียนรูอ้ะไรบา้ง 

     2) ความรูส้ึกจากการเรียนรูค้รัง้นี ้เช่น ประสบการณ ์
อปุสรรคของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 
     3) สิ่งท่ีผูเ้รียนอยากจะพัฒนาปรบัปรุงตนเองในการ
น าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใชค้รัง้ตอ่ไป  

ข้ันสรุป 

20 นาที 
- ผูส้อนสรุปกิจกรรมท่ีผู้เรียนไดเ้รียนรูเ้ช่ือมโยงการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษก์บัการปฏิบตักิารพยาบาล 

- ผู้ เรียนติดตั้ง  SWU VPN ด้วย
ตนเองโดยดูจากคลิปวิดีโอของ
หอ้งสมดุ มศว 

 
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
- เตรียมสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ มี
คอมพิวเตอร ์ระบบอินเตอรเ์น็ตส าหรบัการสืบคน้
ขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

- เตรียมเอกสารส าหรบัการจดักิจกรรมในรูปแบบ 
- เตรียมคลิปวิ ดี โอการใช้ข้อมูลหลักฐานเชิ ง
ประจกัษเ์ป็นตวัอยา่งใหผู้เ้รียน  
- จดัท าโปรแกรมออนไลน ์Google form, Application 

Line 

- แจ้งวัตถุประสงค์ ลักษณะกิจกรรม  วิ ธีการ
ประเมินผล 

- ชีแ้จงกิจกรรมการจัดการเรียนรูใ้นกิจกรรมท่ี 1 

การท าใบงาน, แบบสะทอ้นคดิใน Google form 
- สรา้งบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ผอ่นคลาย  
- กระตุน้ใหผู้เ้รียนถามค าถาม แสดงความคดิเห็น 

- ใหค้  าปรกึษา/แนะน าวิธีการสืบคน้ขอ้มลูหลกัฐาน

- ท าแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐาน
ของนกัศกึษาพยาบาลก่อนการจดัการเรียนรู ้
- สมคัรใช ้Google form, Application Line 

- แสดงความคิดเห็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ของตนเอง 

- ก าหนดเป้าหมายในการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์
ในชีวิตประจ าวนัและการพยาบาล 

- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อ
สงสยั 

- สืบคน้ขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นหลักฐานเชิง
ประจกัษแ์ละงานวิจยัจากแหลง่ตา่ง ๆ  
- ตรวจสอบความถูกต้อง น่าเช่ือถือของข้อมูล
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

- แสดงความคิดเห็นการวิเคราะหข์อ้มูล หลักฐาน
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บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
เชิงประจกัษแ์ละงานวิจยัจากแหลง่ตา่ง ๆ  
- รบัฟังความคดิเห็นและใหก้ าลงัใจผูเ้รียน 

- ให้ค  าแนะน าการปฏิบัติการตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง นา่เช่ือถือของขอ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

เชิงประจกัษ ์

- อธิบายการประยกุตใ์หห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
- ทบทวน สะทอ้นคิดการเรียนรูท่ี้ไดร้บัจากกิจกรรม
การเรียนรู ้ 
- ผูเ้รียนติดตัง้ SWU VPN ดว้ยตนเองโดยดจูากคลิป
วิดีโอของหอ้งสมดุ มศว 

 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 1. PPT เทคนิคการสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศของเว็บไซตห์อ้งสมุดมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
 2. คลิปวิดีโอการติดตัง้เครือข่ายส่วนตวัเสมือนภายในมหาวิทยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ 
SWU VPN 
 3. โปรแกรมออนไลน ์Google form, Application Line 
 4. ขอ้มลูจากแหลง่สืบคน้ตา่ง ๆ เชน่เว็บไซต,์ ฐานขอ้มลูวิชาการ ขอ้มลูจากเอกสาร ต ารา

เรียน 

 
การวัดและประเมินผล 
 1. การตรวจใบงานกิจกรรม “แรกพบสบตาหลกัฐานเชิงประจกัษ”์ 
 2. การตรวจแบบประเมินการสะทอ้นคิดกิจกรรมการเตรียมความพรอ้ม 
 3. ผู้เรียนประเมินตนเองในแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษา
พยาบาลก่อนเขา้สู่กระบวนการจดัการเรียนรูค้รัง้ท่ี 1 
 4. ผูส้อนสรุปผลการจดัการเรียนรูกิ้จกรรมเตรียมความพรอ้มจากแบบประเมินการสะทอ้นคิด 
และบนัทกึหลงัสอน 
 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ เคร่ืองมือวัด วิธีการวัด เกณฑก์าร
ประเมิน 

1. ผูเ้รียนทราบถึงวตัถปุระสงค ์
ลกัษณะกิจกรรม และการ
ประเมินผลของรูปแบบการ

- การสอบถาม - 
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พฤตกิรรมบ่งชี ้ เคร่ืองมือวัด วิธีการวัด เกณฑก์าร
ประเมิน 

จดัการเรียนรู ้

2. ผูเ้รียนอธิบายความหมาย 
ความส าคญัของหลกัฐานเชิง
ประจกัษไ์ด ้

-ใบงานในกิจกรรม -การสอบถาม 

-การตรวจใบงาน 
ผา่น 

3. ผูเ้รียนอธิบายวิธีการสืบคน้
ขอ้มลูและหลกัฐานเชิง
ประจกัษจ์ากแหลง่ขอ้มลูท่ี
นา่เช่ือถือได ้

-ใบงานในกิจกรรม - การสงัเกต 

- การสอบถาม 

- การตรวจใบงาน 

ผา่น 

4. ผูเ้รียนอธิบายวิธีการ
ประเมินความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูและหลกัฐานเชิง
ประจกัษไ์ด ้

-ใบงานในกิจกรรม - การสงัเกต 

- การสอบถาม 

-การตรวจใบงาน 

ผา่น 

 

บันทกึหลังสอน 

วันทีส่อน กิจกรรมการสอน ปัญหา/ข้อแสนอแนะ 
   
   
   
   
   
   

 

ลงชื่อ  ……………………………………… 

        อาจารยผู้์สอน 

 
 

 



 331 
 

ใบงานกิจกรรม “แรกพบสบตาหลักฐานเชิงประจักษ”์ 
ชื่อ-สกุลผู้เรียน................................................ชื่อเล่น.........................หมายเลข................ 

1. ระบเุปา้หมายในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นชีวิตประจ าวนั และทางการพยาบาล 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2. อธิบายความหมาย และความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
ความหมาย
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
ความส าคญั
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. อธิบายเทคนิคการสืบคน้ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
4. ระบแุหลง่ขอ้มลูท่ีผูเ้รียนสืบคน้ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นกิจกรรมท่ี 1 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
5. ระบวุิธีการตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์สืบคน้ในกิจกรรมท่ี 1 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบบันทกึการสะท้อนคิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม 
 
ชื่อ-สกุลผู้เรียน.................................................ชื่อเล่น.........................หมายเลข................ 
1. เรียนรูอ้ะไรบา้งในการเขา้รว่มกิจกรรม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2. ความรูส้ึกจากการเรียนรูห้วัขอ้ “แรกพบสบตาหลกัฐานเชิงประจกัษ”์    
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................................  
3. ผูเ้รียนจะน าผลการเรียนรูใ้นกิจกรรมนี ้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งไรบา้ง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
4. ผูเ้รียนตอ้งการจะพฒันาหรือปรบัปรุงตนเองในการน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใชค้รัง้ตอ่ไป
อยา่งไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมที ่3 พลังแห่งความตั้งใจใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์

สปัดาหท่ี์ 3 เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม 180นาที  วนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ. ............  

นกัศกึษาพยาบาล ชัน้ปีท่ี  4 หลกัสตูร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถานท่ี หอ้งเรียน คณะพยาบาลศาสตร ์

 
สาระส าคัญ 
 การปลกูฝังใหผู้เ้รียนใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเองอยา่งสม ่าเสมอนัน้ ตอ้ง
มีการจดัการเรียนรูท่ี้ใหผู้เ้รียนมีจิตรูค้ิด ตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซึ่งการพฒันาจิตนัน้จะท าให้
ผู้เรียนมีการตระหนักรู ้ ใส่ใจ สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเอง และมีความต้องการท่ีจะใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษท์ัง้ในการเรียน และชีวิตประจ าวนัอย่างสม ่าเสมอ โดยมีความเช่ือและความ
ตอ้งการใชข้อ้มูลหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ร่วมกับการเห็นคณุค่าในตนเอง ช่วยผลกัดนัใหเ้กิดความ
ตัง้ใจแสดงพฤติกรรมท่ีมุง่หวงัออกมาดว้ยตนเอง ซึ่งการสรา้งความเช่ือใหผู้เ้รียนมีทศันคติทางบวก 
มีความคิดเห็นดว้ย ตอ้งการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์นัน้คือการท าใหผู้เ้รียนเห็นถึงความส าคัญ 
ประโยชน ์และคุณค่าของการน าหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือมาใชอ้า้งอิงช่วยในการตดัสินใจ ก่อนเช่ือ
ขอ้มูลหรือเหตกุารณต์า่ง ๆ และใชใ้นการปฏิบตัิทางการพยาบาลทัง้ตอ่ตนเอง ผูป่้วย และวิชาชีพ
พยาบาล รวมถึงการตัง้เป้าหมาย วางแผนการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์อย่างเป็นขัน้ตอน และลง
มือปฏิบตัิดว้ยตนเอง โดยใชก้รณีศกึษาการดแูลผูป่้วยท่ีเกิดข้อผิดพลาด (pitfall) จากการใชข้อ้มูล
และหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ไม่ถูกตอ้ง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเม่ือผูเ้รียนตัง้ใจคน้หา สืบคน้หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ตรงประเด็นและเป็นปัจจุบนั จะช่วยป้องกันการเกิดขอ้ผิดพลาดกับ
ผูป่้วยได ้รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจใหก้ับผูเ้รียนก็มีความส าคญั เป็นการตัง้เป้าหมาย ใชค้วามรู ้
ทกัษะตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความพยายาม ตัง้ใจท่ีจะกระท าใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ชว่ยใหผู้เ้รียน
มีจิตใจมุ่งมั่นกับพฤติกรรมนัน้ตัง้แต่ตน้และใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน มีเป้าหมายและมีความคาดหวงั
ในการเรียน ให้มีความเช่ือมั่นว่าตนเองมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้ โดย
ยกตัวอย่างการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีเป็นแบบอย่างการใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ (Role model)ในการดแูลผูป่้วย เช่น Sepsis Khon Kaen Hospital ซึ่งมีการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจักษ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะวิกฤติเป็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ช่วยท าให้
กิจกรรมภารกิจนัน้ใหป้ระสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีเดน่ชดัและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บั
ผูเ้รียนเห็นความส าคญั คณุคา่ในตนเอง เม่ือเตบิโตขึน้ไปเป็นพยาบาลวิชาชีพ เป็นบคุคลส าคญัใน
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การดูแลรกัษาพยาบาลผู้ป่วยจะสามารถพิจารณา เลือกใชข้อ้มูลหลักฐานเชิงประจักษ์ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 
 
วัตถุประสงคห์ลัก 
 เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ใหก้ารยอมรบัและเห็นดว้ยวา่หลกัฐาน
เชิงประจักษ์สามารถช่วยให้การตัดสินใจและปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้อธิบายถึงประโยชน ์ความส าคญั และคณุคา่ทัง้ตอ่ตนเอง ผูป่้วย และวิชาชีพ
พยาบาลได ้ 
 
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค ์
 1. ความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 2. วิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน 
 3. ความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนอธิบายความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการปฏิบตัิการพยาบาล
ได ้

2. ผูเ้รียนสามารถตัง้ค  าถาม ระบปัุญหาในสถานการณไ์ด ้
3. ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากแหลง่ขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือได ้
4. ผูเ้รียนสามารถประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง 
5. ผูเ้รียนสามารถวางแผนทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 
หัวข้อสาระการเรียนรู้ 
 1. การเสริมสรา้งความตัง้ใจการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษก์บัผูเ้รียน จากการใหแ้รงบันดาล
ใจกบัผูเ้รียนมีความเช่ือ ความตอ้งการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยการยกตวัอย่างการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีเป็นแบบอย่างการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Role model)ในการ
ดูแลผูป่้วย เช่น Sepsis Khon Kaen Hospital ซึ่งมีการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ในการช่วยเหลือ
ผูป่้วยในระยะวิกฤติ ประโยชนข์องการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ตอ่การปฏิบตัิการพยาบาล รวมทัง้
ผูเ้รียนเห็นคณุคา่ในตนเอง สามารถใชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ด ้
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 2. การประยุกตใ์ชก้ระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาล 
เป็นการน ากระบวนการหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชก้บัขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาล เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง นา่เช่ือถือ 
 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
เวลา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 

ขั้นก่อน
สอน 
นอกเวลา 

1. ผูส้อนเตรยีมขอ้มลู ยกตวัอยา่งการปฏิบตังิานของ
บคุลากรทางการพยาบาลที่เป็นแบบอยา่งการใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ (Role model)ในการดแูลผูป่้วย และ
กรณีศกึษาผูป่้วยที่เกิดขอ้ผิดพลาด (pitfall)  
2. ผูเ้รยีนเตรยีมขอ้มลูแรงบนัดาลใจที่ท  าใหใ้ชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษม์าเลา่สูก่นัฟัง  
3. ผูส้อนเตรยีมขอ้มลูสรุปการจดัการเรยีนรูค้รัง้ที่ 3 พลงั
แหง่ความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

- คลปิวิดีโอ Sepsis Khon Kaen 
Hospital 
- กรณีศกึษาผูป่้วยที่เกิด
ขอ้ผิดพลาด (pitfall) เรือ่งการให้
เลอืดผิดคน และผลขา้งเคียงของยา 
MgSO4 ในผูป่้วย PIH 
 

ขั้นน า 
30 นาท ี

1. ผูส้อนทบทวนการเรยีนรูใ้นครัง้ที่ 2 
2. ผูส้อนแจง้จดุมุง่หมายการเรยีนรู ้และลกัษณะกิจกรรม
ในการจดัการเรยีนรูค้รัง้ที่ 3 
3.ผูส้อนน าเสนอคลปิวิดีโอ Sepsis Khon Kaen Hospital 
มีการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการชว่ยเหลอืผูป่้วยใน
ระยะวิกฤติ ท่ีใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ประสบ
ความส าเรจ็ 
4. ผูเ้รยีนเลา่สูก่นัฟังถึงแรงบนัดาลใจที่ท  าใหใ้ชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
5. ผูส้อนอธิบายวิธีการเขยีนแบบฟอรม์การวางแผนทางการ
พยาบาล (Nursing Care Plan) โดยใชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

- คลปิวิดีโอ Sepsis Khon Kaen 
Hospital 
- ใบงานกิจกรรมที่ 3 

ขั้นสอน 
20 นาท ี

 

ขั้นที่ 1 ตั้งเป้าหมาย 
1. ผูส้อนเกริน่น าถึงความส าคญัของพลงัแหง่ความตัง้ใจใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
2. ผูส้อนน าเสนอกรณีศกึษาขอ้ผิดพลาดในการดแูลผูป่้วย 
(pitfall) ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการใชข้อ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ทางการพยาบาล 
3. ผูเ้รยีนก าหนดเปา้หมายการพยาบาลในการปอ้งกนัการ

 
- กรณีศกึษาผูป่้วยที่เกิด
ขอ้ผิดพลาด (pitfall) เรือ่งการให้
เลอืดผิดคน และผลขา้งเคียงของยา 
MgSO4 ในผูป่้วย PIH 
- ใบงานกิจกรรมที่ 3 
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เวลา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 
เกิดขอ้ผิดพลาดของกรณีศกึษา และเขียนใบงานท่ี 3 
แบบฟอรม์การวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care 
Plan) ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

 30 นาท ี
 

ขั้นที่ 2 สงสัยใคร่รู้ 
1. ผูเ้รยีนรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูผูป่้วยที่เกิด
ขอ้ผิดพลาด ระบปัุญหา ตัง้ค  าถามที่สงสยัในกรณีศกึษา 
 2. ผูเ้รยีนก าหนดค าประเด็นส าคญัเพื่อคน้หาหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ทีเ่ป็นสาเหตขุอ้ผิดพลาด และการแกไ้ขปัญหาที่
ระบไุว ้  
3. ผูส้อนกระตุน้และชีแ้นะการระบปัุญหา 
4. ผูส้อนใหค้  าชีแ้นะผูเ้รยีนในการวิเคราะหข์อ้มลูหาปัญหา
ผูป่้วย และการใชข้อ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

- กรณีศกึษาขอ้ผิดพลาดในการ
ดแูลผูป่้วย (pitfall) 
- ใบงานกิจกรรมที่ 3 

30 นาท ี ขั้นที่ 3 สืบค้นหลกัฐาน 
1. ผูเ้รยีนสบืคน้ขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นแหลง่ตา่ง ๆ 
เช่น อธิบายการซกัประวตัิ ตรวจรา่งกาย การสบืคน้ใน
เว็บไซต ์ฐานขอ้มลูทางวิชาการ 
2. ผูส้อนใหค้  าแนะน าวิธีการสบืคน้ขอ้มลูหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์
3. ผูเ้รยีนซกัถามขอ้สงสยัในการสบืคน้ 

- ขอ้มลูจากเว็บไซต,์ ฐานขอ้มลู
วิชาการทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนั
การใหเ้ลอืดผิดคน และการ
พยาบาลขณะใหย้า MgSO4 ใน
ผูป่้วย PIH 
- ใบงานกิจกรรมที่ 3 
 

30 นาท ี ขั้นที่ 4 พิสจูนห์ลกัฐาน 
1. ผูเ้รยีนฝึกปฏิบตัิการตรวจสอบความถกูตอ้ง นา่เช่ือถือ
ของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ท่ีตนเองสบืคน้มา 
2. ผูเ้รยีนแสดงความคิดเห็นถงึวธีิการวเิคราะหค์วาม
ถกูตอ้ง นา่เช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษ์อยา่งมเีหตผุล 
3. ผูส้อนใหข้อ้เสนอแนะวิธีการสบืคน้ และตรวจสอบขอ้มลู
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ใหก้บัผูเ้รยีน 

- หลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่สบืคน้ 
- ใบงานกิจกรรมที่ 3 

30 นาท ี ขั้นที่ 5 สานจติประจักษห์ลักฐาน 
1. ผูเ้รยีนอธิบายการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่สบืคน้และ
ตรวจสอบความนา่เช่ือถือกบักรณีศกึษา และเขยีนใบงานท่ี 
3 
ใหค้รบถว้น 
2. ผูเ้รยีนแลกเปลีย่นความคิดเหน็ระหวา่งเพื่อนนกัศกึษา
ดว้ยกนั ทบทวนสิง่ที่ได ้สะทอ้นคดิวา่การใชห้ลกัฐานเชิง

- ใบงานกิจกรรมที่ 3 
- แบบประเมินการสะทอ้นคิด 
 



 337 
 

เวลา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 
ประจกัษต์อ้งมอีะไรเพิ่มเติมอีกหรอืไมเ่พื่อใหม้ี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 
3. ผูเ้รยีนสะทอ้นการเรยีนรูท้ี่ไดร้บัจากการเขา้รว่มกิจกรรม
ครัง้นี ้ไดแ้ก ่
     1) เรยีนรูอ้ะไรบา้ง 
     2) ความรูส้กึจากการเรยีนรูห้วัขอ้ “พลงัแหง่ความตัง้ใจ
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์” 
     3) สิง่ที่ผูเ้รยีนอยากจะพฒันาปรบัปรุงตนเองในการน า
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปใชค้รัง้ตอ่ไป 

ขั้นสรุป 
10 นาท ี

1. ผูส้อนสรุปสิง่ที่ไดร้บัจากการสบืคน้และตรวจสอบขอ้มลู 
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ในประเด็นตา่ง ๆของหวัขอ้ “พลงัแหง่
ความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์” 

- 

 
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
- ผู้สอนเตรียมข้อมูล ยกตัวอย่างการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีเป็นแบบอย่างการ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Role model)ในการดูแล
ผู้ป่วย และกรณีศึกษาผู้ป่วยท่ีเกิดข้อผิดพลาด 
(pitfall) เรื่องการให้เลือดผิดคน และผลข้างเคียง
ของยา MgSO4 ในผูป่้วย PIH 

- ผู้เรียนเตรียมข้อมูลแรงบันดาลใจท่ีท าให้ใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษม์าเลา่สูก่นัฟัง  
- อธิบายวิ ธีการเขียนแบบฟอร์มการวางแผน
ทางการ 
พยาบาล  (Nursing Care Plan) ใช้หลักฐาน เชิ ง
ประจกัษ ์

- สรา้งบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ผอ่นคลาย  
- กระตุน้ใหผู้เ้รียนถามค าถาม แสดงความคดิเห็น 

- ใหค้  าปรกึษา/แนะน าวิธีการสืบคน้ขอ้มลูหลกัฐาน

- เตรียมขอ้มูลแรงบนัดาลใจท่ีท าใหใ้ชห้ลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์

- ศกึษากรณีศกึษาและเขียนแบบฟอรม์การวางแผน
ทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) ใช้หลักฐาน
เชิงประจกัษ ์

- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อ
สงสยั 

- สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์และงานวิจัยจาก
แหล่งต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันการใหเ้ลือด
ผิดคน และการพยาบาลขณะใหย้า MgSO4 ในผูป่้วย 
PIH 

 - แสดงความคดิเห็นถึงวิธีการสืบคน้ขอ้มลูหลกัฐาน
เชิงประจกัษแ์ละงานวิจยั 

- ตรวจสอบความถกูตอ้ง นา่เช่ือถือของหลกัฐานเชิง
ประจกัษแ์ละงานวิจยั 
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บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
เชิงประจกัษแ์ละงานวิจยัจากแหลง่ตา่ง ๆ  
- ให้ค  าแนะน าการปฏิบัติการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือของหลักฐานเชิงประจักษ์และ
งานวิจยั,การอา้งอิงท่ีถกูตอ้ง 
- รบัฟังความคดิเห็นและใหก้ าลงัใจผูเ้รียน 

- แสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์หลักฐานเชิง
ประจกัษแ์ละงานวิจยั 

- อธิบายการประยุกตใ์หห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์และ
งานวิจยั 
- ทบทวน สะทอ้นคิดการเรียนรูท่ี้ไดร้บัจากกิจกรรม
การเรียนรู ้ 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 1. คลิปวิดีโอบคุคลและพยาบาลท่ีใชข้อ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เรื่อง Sepsis Khon 

Kaen Hospital สืบคน้จาก https://www.youtube.com/watch?v=EJ_TqCz5Gac  

 2. ใบงานกิจกรรมท่ี 3 “กรณีศกึษาท่ีเกิดความผิดพลาด (pitfall)” 

 3. ขอ้มลูจากแหลง่สืบคน้ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนัการใหเ้ลือดผิดคน และการ
พยาบาลขณะใหย้า MgSO4 ในผูป่้วย PIH 

 4. กรณีศกึษาการดแูลผูป่้วยท่ีเกิดขอ้ผิดพลาด (pitfall) เรื่องการใหเ้ลือดผิดคน และ
ผลขา้งเคียงของยา MgSO4 ในผูป่้วย PIH 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. การตรวจใบงานกิจกรรมท่ี 3 “กรณีศึกษาท่ีเกิดความผิดพลาด (pitfall)” จากแบบประเมิน
การวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 2. การตรวจแบบประเมินการสะทอ้นคิดกิจกรรมท่ี 3 
 3. ผูส้อนสรุปผลการจัดการเรียนรูกิ้จกรรมท่ี 3 จากแบบประเมินการสะทอ้นคิด และบันทึก
หลงัสอน 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ เคร่ืองมือวัด วิธีการวัด เกณฑก์าร
ประเมิน 

1. ผูเ้รียนอธิบายความส าคัญ
ข อ ง ก า ร ใช้ ห ลั ก ฐ า น เชิ ง
ประจักษ์ในการปฏิบัติการ
พยาบาลได ้

- แบบประเมินการสะทอ้น
คดิ 

- การสอบถาม 

- ก า ร เ ขี ย น แ บ บ
ประเมินการสะทอ้น
คดิ 

- 

2. ผู้เรียนสามารถตั้งค  าถาม - แบบประเมินการวางแผน - การตรวจใบงาน ระดบัปานกลาง 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ_TqCz5Gac
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พฤตกิรรมบ่งชี ้ เคร่ืองมือวัด วิธีการวัด เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระบปัุญหาในสถานการณไ์ด ้ ทางการพยาบาล กิจกรรมท่ี 3 

3. ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูล
และหลกัฐานเชิงประจกัษจ์าก 

- แบบประเมินการวางแผน
ทางการพยาบาล 

- การสงัเกต 

- การตรวจใบงาน 

กิจกรรมท่ี 3 

ระดบัปานกลาง 

4. ผู้ เรียนสามารถประเมิ น
ความน่าเช่ือถือของขอ้มลูและ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 

- แบบประเมินการวางแผน
ทางการพยาบาล 

- การสงัเกต 
- การตรวจใบงาน
กิจกรรมท่ี 3 

ระดบัปานกลาง 

5. ผู้ เรียนสามารถวางแผน
ท างก า รพ ย าบ าล โด ย ใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 

- แบบประเมินการวางแผน
ทางการพยาบาล 

- การตรวจใบงาน
กิจกรรมท่ี 3 

ระดบัปานกลาง 

 

บันทกึหลังสอน 

วันทีส่อน กิจกรรมการสอน ปัญหา/ข้อแสนอแนะ 
   
   
   
   

 

ลงชื่อ  …………………………………………………… 

        อาจารยผู้์สอน 
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ตัวอย่างกรณีศึกษา 1 ทีเ่กิดความผิดพลาด (pitfall) 
 ผู้ป่วยชายอายุ 75 ปี Dx. Pneumonia มาด้วยอาการเหน่ือยหอบผลจากเอกซเรยป์อด
พบว่า มีภาวะน า้ท่วมปอดแพทยใ์หผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาลเพื่อใหอ้อกซิเจนและใหย้าปฏิชีวนะ On 
O2 cannula 3 L/M retain F/C ขณะนอนโรงพยาบาลพบว่าผู้ป่วยมีภาวะซีด Hct = 23 % V/S 
T=38 C RR= 25 b/m PR= 78 b/m BP= 110/70 mmHg. แพทยจ์ึงสั่งใหเ้ลือดผูป่้วยรายนีจ้  านวน 
2 ถงุ ขณะนัน้มีผูป่้วยรอใหเ้ลือดอีก1 คน ขณะท่ีใหเ้ลือดถงุแรกไป 30 นาทีผูป่้วยมีอาการหนาวสั่น 
มีผ่ืนแดงตามรา่งกาย พยาบาลจงึไดห้ยดุเลือดท่ีก าลงัให ้และรายงานแพทยแ์ละได้รบัยาฉีดแกแ้พ ้
ต่อมาผูป่้วยมีอาการเหน่ือย แน่นหนา้อก ปวดบริเวณหลัง BP = 70/40 mmHg. ปัสสาวะเริ่มมีสี
แดงคล า้ แพทยใ์หก้ารรกัษาเพิ่มให ้on O2 face mask 10 L/M 0.9%NSS 1000 ml. v. 140cc/hr. 
วดั BP ซ า้ = 80/50 mmHg. Start Dopa (2:1) 5 µd/min (3mcg/kg/min) furosemide 40 mg. v. 
hydrocortisone 500 mg v. ยา้ยผูป่้วยไป ICU 
 

ตัวอย่างกรณีศึกษา 2 ทีเ่กิดความผิดพลาด (pitfall) 
 ผูป่้วยชายอาย ุ79 ปีมาดว้ยอาการเหน่ือยหอบผลจากเอกซเรยป์อดพบว่า มีภาวะน า้ท่วม
ปอดแพทยใ์หผู้ป่้วยนอนโรงพยาบาลเพ่ือใหอ้อกซิเจนและใหย้าปฏิชีวนะ ขณะนอนโรงพยาบาล
พบว่าผูป่้วยมีภาวะซีดแพทยจ์ึงสั่งใหเ้ลือดผูป่้วยรายนีจ้  านวน 2 ถงุ ขณะท่ีใหเ้ลือดถงุแรกผูป่้วยมี
อาการหนาวสั่น มีผ่ืนแดงตามรา่งกาย พยาบาลจึงไดห้ยดุเลือดท่ีก าลงัให ้และรายงานแพทยแ์ละ
ไดร้บัยาฉีดแก้แพ ้จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ท าใหผู้ป่้วยตอ้งกลายเป็นผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รงั และ
ตอ้งท าการลา้งไตไปตลอดชีวิต 
ท่ีมา: ปริยากร กมุทชาต. (2559). กรณีศึกษา การจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ ง.  วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข , 2(2), 191-208. (ทั้ง 2 
กรณีศกึษา) 
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ใบงานกิจกรรมที ่3 “การป้องกันความผิดพลาดกรณีศึกษา (pitfall) โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ”์ 

ชื่อ-สกุลผู้เรียน..............................ชื่อเล่น...................รหัสนิสิตเลขท้ายสามตัว................ 
ผู้ป่วยกรณีศึกษา.................................................................................................................. 
วิเคราะหส์าเหตุทีเ่กิดความผิดพลาดทางการพยาบาล........................................................ 
แบบฟอรม์การวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) ใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ป้องกันความผิดพลาด 

ข้ันตอนหลักฐานเชิง
ประจักษ/์Nursing 

process 

หลักฐานเชิงประจักษ ์ แหล่งข้อมูล/การตรวจสอบ
คุณภาพ 

Evidence-triggered 
= ข้อมูลสนับสนุน 
(Subjective data, 
objective data) 

 
 
 
 
 

 

Evidence-aimed 
= เป้าหมายทางการ
พยาบาล 

 
 
 

 

Evidence-Criteria 
= เกณฑก์ารประเมิน 

 
 
 

 

Evidence-supported 
= กิจกรรมการ
พยาบาล 

 
 
 
 
 

 

Evidence-evaluated 
= การประเมินผล 
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แบบประเมินการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

หวัขอ้การประเมิน ผูเ้รียน/คะแนนท่ีไดร้บั 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและ
ขอ้มลูสนบัสนนุ 

          

เป้าหมายการพยาบาลและ
เกณฑก์ารประเมิน 

          

การวางแผน กิ จก รรมการ
พยาบาล 

          

การปฏิบตักิารพยาบาล           

การประเมินผล           

คะแนนรวม           

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
หัวข้อการประเมิน คะแนน เกณฑก์ารประเมิน 

ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ก า ร
พยาบาลและข้อมูล
สนบัสนนุ 

3 เขียนขอ้วินิจฉัยการพยาบาลไดต้รงกับปัญหาผูป่้วย รวบรวม
ข้อมูลผู้ ป่ วยได้ถูกต้อง ครบถ้วนทั้ง  Subjective Data และ 

Objective Data และเป็นปัจจบุนั 

2 เขียนขอ้วินิจฉัยการพยาบาลไดต้รงกับปัญหาผูป่้วย รวบรวม
ขอ้มูลผูป่้วย Subjective Data และObjective Data ไดถู้กตอ้ง แต่
ยงัไมค่รบถว้น 

1 เขียนข้อวินิจฉัยการพยาบาลไดต้รงกับปัญหาของผู้ป่วย แต่
รวบรวมขอ้มลูยงัไมถ่กูตอ้ง หรือไมค่รบถว้น 

เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
พยาบาลและเกณฑ์
การประเมิน 

3 ตั้งเป้าหมายการพยาบาลสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล และเกณฑ์การประเมินถูกต้องมีหลักฐานเชิง
ประจกัษส์ามารถวดัไดค้รบถว้น 

2 ตั้งเป้าหมายการพยาบาลสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล และเกณฑ์การประเมินถูกต้องมีหลักฐานเชิง
ประจกัษบ์างสว่น  
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หัวข้อการประเมิน คะแนน เกณฑก์ารประเมิน 

1 ตัง้เปา้หมายการพยาบาลและเกณฑก์ารประเมินไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้วินิจฉัยทางการพยาบาล มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์อา้งอิง
บางสว่น 

การวางแผนกิจกรรม
การพยาบาล 

3 วางแผนกิจกรรมการพยาบาลสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการ
พยาบาล มีขอ้มูลอา้งอิง และมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ประเภท
ต ารา บทความวิชาการและงานวิจยัรว่มดว้ย 

2 วางแผนกิจกรรมการพยาบาลสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการ
พยาบาล มีขอ้มูลอา้งอิงและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ประเภท
ต ารา บทความวิชาการรว่มดว้ย 

1 วางแผนกิจกรรมการพยาบาลสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการ
พยาบาล มีขอ้มลูอา้งอิงทั่วไป 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาล 

3 เขียน/ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ใช้ข้อมูลและ
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการปฏิบตักิารพยาบาล 

2 เขียน/ปฏิบตัิการพยาบาลถูกตอ้งบางส่วน ใชข้อ้มูลหลักฐาน
เชิงประจกัษใ์นการปฏิบตักิารพยาบาลเป็นบางครัง้ 

1 เขียน/ปฏิบัติการพยาบาลถูกตอ้งบางส่วน ไม่ใชห้ลักฐานเชิง
ประจกัษใ์นการปฏิบตักิารพยาบาล 

การประเมินผล 3 ประเมินผลการพยาบาลสอดคล้องกับเป้าหมาย เกณฑ์การ
ประเมินมีหลกัฐานเชิงประจกัษส์ามารถวดัไดจ้รงิ ครบถว้น 

2 ประเมินผลการพยาบาลสอดคลอ้งกบัเปา้หมายและเกณฑก์าร
ประเมินมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์แตไ่มค่รบถว้น 

1 ประเมินผลการพยาบาลสอดคลอ้งกบัเปา้หมายและเกณฑก์าร
ประเมิน แตมี่ขอ้มลูเพียงเล็กนอ้ยไมค่รบถว้น 
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วิเคราะหค์ะแนนโดยแปลผลคะแนนดงันี ้
  คา่คะแนน     13 - 15 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษร์ะดบัมากท่ีสดุ  
  คา่คะแนน     10 - 12 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษร์ะดบัมาก 
  คา่คะแนน      7 -  9 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษร์ะดบัปานกลาง  
  คา่คะแนน      4 -  6 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษร์ะดบันอ้ย 
  คา่คะแนน      1 -  3 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษร์ะดบันอ้ยท่ีสดุ 
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แบบประเมินการสะท้อนคิดกิจกรรมคร้ังที ่3 
 
ชื่อ-สกุลผู้เรียน.................................................ชื่อเล่น.........................หมายเลข................ 
1. ยกตวัอยา่งแรงบนัดาลใจท่ีท าใหใ้ชห้ลกัฐานเชิงประจกัษข์องตนเองเพราะเหตใุด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. อธิบายความส าคญัของการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษพ์อสงัเขป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. เรียนรูอ้ะไรบา้งในการเขา้รว่มกิจกรรมครัง้ท่ี 2 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ความรูส้ึกจากการเรียนรูห้วัขอ้ ““พลงัแหง่ความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์”  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ผูเ้รียนตอ้งการจะพฒันา ปรบัปรุงการน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใชค้รัง้ตอ่ไปอยา่งไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมที ่7 การดูแลผู้ป่วยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ ์
สปัดาหท่ี์ 7-9 เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม 180นาที  วนัท่ี..........เดือน....................พ.ศ. ............  

นกัศกึษาพยาบาล ชัน้ปีท่ี  4 หลกัสตูร พยาบาลศาสตรบณัฑิต สถานท่ี หอ้งเรียน คณะพยาบาลศาสตร ์

 
สาระส าคัญ 
 การจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนมีจิตประจกัษ์หลกัฐาน นอกจากจะจดักิจกรรม
ภายในหอ้งเรียนแลว้ ในกิจกรรมท่ี 7 ไดจ้ดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกประสบการณ์การใชข้อ้มูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ดว้ยตนเอง ในสถานการณ์จริงบนหอผูป่้วยหรือในชุมชนส าหรบัการดูแล
ผูป่้วย โดยผูส้อนพบผูเ้รียนหลงัจากฝึกปฏิบตัิในรายวิชาปฏิบตักิารพยาบาลเสรจ็แตล่ะสปัดาหเ์ป็น
เวลา 3 สัปดาห ์ร่วมกับประเมินรายงานการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) ใน
การพบผู้เรียนนี ้ผู้สอนใช้วิธีการสะท้อนคิด (Reflection) เป็นการคิดทบทวนไตร่ตรอง มองดู
ความคิด ความรูส้กึและการตอบสนองการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษต์อ่เหตกุารณต์า่ง ๆ ในการดแูล
ผูป่้วยเช่น การรวบรวมขอ้มูลผูป่้วยท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัมาวิเคราะหปั์ญหาท่ีแทจ้ริงของผูป่้วย 
การสืบคน้ขอ้มูลเอกสารต าราเรียน หลักฐานเชิงประจักษ์ประเภทงานวิจัยในการวางแผนและ
ปฏิบัติการพยาบาล รวมถึงการเตรียมข้อมูลการประชุมปรึกษาการให้การพยาบาลผู้ป่วยกับ
อาจารย์ (Pre-Post Conferences) โดยใช้ค  าถามให้ผู้เรียนอธิบาย บรรยายความรู้สึก ความ
คดิเห็นเก่ียวกบัการใชข้อ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษ ์และรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข ตวัอย่างค าถามท่ี
ใชคื้อ ผูเ้รียนใชข้อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการขึน้ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลเป็นอย่างไรบา้ง 
ความรูส้ึกของผูเ้รียนท่ีสามารถสืบคน้ขอ้มูลและหลักฐานเชิงประจกัษ์ท่ีน่าเช่ือถือ มาอธิบายกับ
อาจารยผ์ู้สอนได้ ผู้เรียนพบปัญหาอุปสรรคในการใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์หรือไม ่
อยา่งไร การใชค้  าถามเป็นการชว่ยหาค าตอบใหก้บัผูเ้รียน ผูเ้รียนมีโอกาสบอกเลา่ความรูส้กึ ความ
กงัวล และคน้พบประเด็นท่ียงัไม่ไดน้ึกถึง รวมทัง้เช่ือมโยงไปสู่การคดิอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการ
ตดัสินใจ และจดัการกบัปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม อีกทัง้ชว่ยสง่เสรมิ สนบัสนนุ และกระตุน้ใหมี้การ
พูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน หรือระหว่างผูเ้รียนดว้ยกัน โดยเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนแตล่ะคนอธิบาย พดูคยุ เปล่ียนความคิดเห็น หรือโตเ้ถียงกนัเพ่ือการเปล่ียนแปลงปรบัปรุง
การใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษใ์หมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 
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วัตถุประสงคห์ลัก 
 เพ่ือให้ผู้เรียนไดฝึ้กประสบการณ์กระบวนการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ดว้ยตนเอง ใน
สถานการณจ์รงิท่ีขึน้ฝึกปฏิบตักิารพยาบาลบนหอผูป่้วย หรือในชมุชน รวมทัง้ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นคิด 
กลา้แสดงความคดิเห็น ความรูส้กึ เสนอแนะแนวทางแกไ้ขการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค ์
 1. ความตัง้ใจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 2. วิจารณญาณในการสืบเสาะหลกัฐาน 
 3. ความสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนสามารถใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษใ์นทกุขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาล 
2. ผูเ้รียนสืบคน้ขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษอ์ย่างเพียงพอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจหรือ

วางแผนปฏิบตักิารพยาบาล 
3. ผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ื้นโดยมีขอ้มูลหลักฐานเชิงประจกัษ์น่าเช่ือถือ

อา้งอิง 
4. ผูเ้รียนตดัสินใจหรือปฏิบตัิการพยาบาลโดยมีขอ้มูลหลกัฐานเชิงประจกัษ์อา้งอิงและ

อาจารยช์ว่ยแนะน า 
5. ผูเ้รียนสรุปผลและใหข้อ้เสนอแนะหลงัจากใหค้  าแนะน าหรือปฏิบตัิการพยาบาลโดย

ใชข้อ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 
หัวข้อสาระการเรียนรู้ 
 1. ผูเ้รียนประยุกตใ์ชก้ระบวนการเรียนรู ้ACSAM บูรณาการกับกระบวนการพยาบาล
ส าหรบัการตดัสินใจหรือใหก้ารพยาบาลผูป่้วย ในสถานการณจ์รงิของแหลง่ฝึกบนหอผูป่้วย 
 2. การใชก้ระบวนการสะทอ้นคิดหลงัจากขึน้ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลบนหอผูป่้วยหรือใน
ชมุชน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิดทบทวนไตรต่รอง ความคิด ความรูส้ึกและการตอบสนองการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษต์อ่เหตกุารณต์า่ง ๆ ในการดแูลผูป่้วย 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
เวลา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 

ขั้ น ก่ อ น
สอน 
นอกเวลา 

1. อาจารยป์ระจ าหอผูป่้วยมอบหมายผูป่้วยกรณีศึกษาที่
ผูเ้รยีนตอ้งดแูลก่อนฝึกปฏิบตัิงานบนหอผูป่้วย 
2. ผูส้อนให ้guideline การใช้ Evidence-based process 

- guideline ก า ร ใ ช้  Evidence-
based process 
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เวลา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 
ใน Nursing Process กบัผูเ้รยีนใชใ้นการขึน้ฝึกปฏิบตัิงาน 
3. ผู้ เรียนวางแผน เก็บ รวบรวมข้อมูลผู้ ป่ วยที่ ได้รับ
มอบหมายใหด้แูล ซกัประวตัิ ตรวจรา่งกายผูป่้วย 
4. ผูส้อนชีแ้จง จะพบผูเ้รยีนหลงัจากฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
เสรจ็ในแตล่ะสปัดาห ์

ขั้นน า 
 

- - 

ขั้นสอน 
นอกเวลา 
 

ขั้นที่ 1 ตั้งเป้าหมาย 
1. ผู้เรียนใช้ Evidence-based process เพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาวะสุขภาพและกระบวนการดูแลรกัษาพยาบาล
ตามแนวทาง Nursing Process 
2. ผูเ้รียนตัง้ขอ้วินิจฉยัการพยาบาลบนพืน้ฐานการใชข้อ้มลู
สนบัสนุนที่เก่ียวขอ้งและเป็นปัจจุบนัและตัง้เป้าหมายการ
พยาบาล 
3. ผู้เรียนจัดล าดับข้อวินิจฉัยการพยาบาลเพื่อวางแผน
ทางการพยาบาลตามความส าคญัก่อนหลงั  

 
- guideline ก า ร ใ ช้  Evidence-
based process  
 

นอกเวลา 
 

ขั้นที่ 2 สงสัยใคร่รู้ 
1. ตั้งค าถามการสืบค้นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ก าหนดค า ประเด็นส าคญัเพื่อใชใ้นการสบืคน้ตอ่ไป 
2. สืบค้นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อก าหนด
เป้าหมายการพยาบาลและเกณฑก์ารประเมินในแต่ละขอ้
วินิจฉยัการพยาบาล 

- กรณีศกึษาของผูป่้วย 
 

นอกเวลา 
 

ขั้นที่ 3 สืบค้นหลักฐาน 
1. ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ใน
แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ วางแผนปฏิบตัิการพยาบาลผูป่้วยหรือใน
ชุมชน หรือเตรียมข้อมูลการประชุมปรึกษาการให้การ
พยาบาลผูป่้วย ตามเป้าหมายการพยาบาลและเกณฑก์าร
ประเมินที่ก าหนด   
2. น าขอ้มูลวางแผนปฏิบัติการพยาบาลมาเสนออาจารย ์
(Pre - Conferences) 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์, ฐานข้อมูล
วิชาการ แหลง่สบืคน้ตา่ง ๆ  
- เอกสารการเรยีน หนงัสอื/ต ารา 

นอกเวลา 
 

ขั้นที่ 4 พิสูจนห์ลักฐาน 
1. ผูเ้รียนตรวจสอบคุณภาพหลกัฐานเชิงประจักษ์ที่สืบคน้
มาทัง้ความถูกต้อง น่าเช่ือถือ ก่อนน าไปปรึกษาอาจารย์

- ขอ้มลูที่สบืคน้ของผูป่้วย
กรณีศกึษา  
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เวลา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 
ประจ าหอผูป่้วย เพื่อเตรยีมปฏิบตัิการพยาบาล 
2. ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาลที่วางไว้ใน 
Nursing Care Plan 
3. ประเมินผลหลังจากปฏิบัติการพยาบาลเช่น สังเกต
อาการแสดงผู้ป่วย การซักถามผู้ป่วย ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

90 นาที ขั้นที่ 5 สานจิตประจักษห์ลักฐาน 
1. ผู้เรียนทบทวนการปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการ
พยาบาล เพื่อหาช่องว่างของผลลพัธ์ทางการพยาบาลกับ
แผนการพยาบาลท่ีวางไว ้
2. ผูเ้รยีนสบืคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์จากแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ 
เพื่อประเมินข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและปรับปรุง
แผนการพยาบาลของวันต่อไป (เข้าสู่วงจรจิตประจักษ์
หลกัฐานใหม)่ 
3. ผู้สอนใช้ค าถามสะท้อนคิดเพื่อให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ันเก่ียวกับการใช้หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 
     1) ผูเ้รียนใชข้อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจักษ์ในการขึน้
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างไรบ้างเช่น ประเภทของ
ขอ้มลูและ 
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่สบืคน้ ความถ่ีในการใช ้
     2) ความรูส้กึของการใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ในสถานการณ์จริงเช่น ประโยชน์ความส าคัญของการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์  
     3) อปุสรรคของผูเ้รยีนในการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
     4) สิ่งที่ผูเ้รียนอยากจะพฒันาปรบัปรุงตนเองในการน า
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปใชค้รัง้ตอ่ไป  
 
 

- แบบประเมินการคิดนวตักรรม 
- แบบประเมินการสะทอ้นคิด 
 

ขั้นสรุป 
30 นาที 

1. ผูส้อนสรุปการจดัการเรียนรูใ้นกิจกรรมที่ 7 ในสปัดาหท์ี่ 
9 
2. ผูเ้รียนและผูส้อนท าแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์
หลักฐานของนักศึกษาพยาบาล เป็นการประเมินช่วง

-  



 350 
 

เวลา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 
ระหวา่งการทดลองครัง้ที่ 2 ในสปัดาหท์ี่ 7 
3. ผูส้อนชีแ้จงการสรุปการจดัรูปแบบฯ ในสปัดาหท์ี่ 10 เป็น
การสรุปผลรูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ัง้หมด 

 
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
- เต รี ย ม ข้อ มู ล  guideline ก า รใช้  Evidence-based 
process ใน Nursing Process  
- เตรยีมค าถามการสะทอ้นคิด  
- ใช้ค  าถามการสะท้อนคิดเพื่อให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เก่ียวกับการใช้ข้อมูลและ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ดว้ยตนเอง 
- กระตุน้ผูเ้รยีนใหแ้สดงความคิดเห็น 
- ใหก้ าลงัใจ ช่ืนชมผูเ้รยีนในการใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ดว้ยตนเอง 
 
 

- ศกึษาขอ้มลูผูป่้วยที่ไดร้บัมอบหมาย 
- ใ ช้  guideline ก า ร ใ ช้  Evidence-based process ใ น 
Nursing Process 
- ซักประวัติ  การตรวจร่างกายผู้ป่วยเพื่ อค้นหาข้อมูล
สนบัสนนุการตัง้ปัญหาและขอ้วินิจฉยัทางการพยาบาล 
- สบืคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ์และงานวิจยัจากแหลง่ตา่ง ๆ  
- ตรวจสอบความถกูตอ้ง นา่เช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจกัษ์
และงานวิจยั 
- เขียนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในรายงานการ
วางแผนทางการพยาบาลของผูป่้วยที่ดแูล 
- สะทอ้นคิดการการใชข้อ้มูลและหลกัฐานเชิงประจักษ์ดว้ย
ตนเองในการดแูลผูป่้วย 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1. เว็บไซต,์ ฐานขอ้มลูทางวิชาการ, บทความวิจยั  
 2. เอกสารการเรียน ต าราทางวิชาการ ขอ้มลูผูป่้วยหรือในชมุชน 
 3. Guide line การใช ้Evidence-based process ใน Nursing Process 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. การตรวจรายงานกรณีศกึษาของผูป่้วย 
 2. การตรวจแบบประเมินการสะทอ้นคิดกิจกรรมท่ี 7 
 3. ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนรู้กิจกรรมท่ี 7 จากแบบประเมินการสะท้อนคิด และ
บนัทกึหลงัสอน 
 4. ผูเ้รียนประเมินตนเอง และผูส้อนประเมินผูเ้รียนในแบบประเมินพฤติกรรมจิตประจกัษ์
หลกัฐานของนกัศกึษาพยาบาลระหวา่งการจดัการเรียนรูค้รัง้ท่ี 3 ในสปัดาหท่ี์ 7 
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พฤติกรรมบ่งชี ้ เคร่ืองมือวัด วิธีการวัด เกณฑก์ารประเมิน 
1. ผูเ้รียนสามารถใช้หลกัฐานเชิง
ป ระ จั ก ษ์ ใน ทุ ก ขั้ น ต อ น ข อ ง
กระบวนการพยาบาล 

- แบบประเมินรายงานการ
วางแผนทางการพยาบาล 

- การตรวจรายงานการ
ว า ง แ ผ น ท า ง ก า ร
พยาบาล 

ระดบัมาก 

2. ผู้ เ รี ย น สื บ ค้ น ข้ อ มู ล แ ล ะ
หลัก ฐ าน เชิ งป ระจั ก ษ์ อ ย่ า ง
เพียงพอเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจหรอื
วางแผนปฏิบตัิการพยาบาล 

- แบบประเมินรายงานการ
วางแผนทางการพยาบาล  
 

- การตรวจรายงานการ
ว า ง แ ผ น ท า ง ก า ร
พยาบาล 

ระดบัมาก 

3. ผูเ้รียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้อื่นโดยมีข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจกัษ์นา่เช่ือถืออา้งอิง 

- แบบประเมินพฤติกรรมจิต
ประจกัษ์หลกัฐาน 

- การสงัเกต 
 

ระดบัผสานจิต 

4. ผูเ้รียนตัดสินใจหรือปฏิบัติการ
พยาบาลโดยมีขอ้มูลหลกัฐานเชิง
ประจักษ์อา้งอิงและอาจารย์ช่วย
แนะน า 

- แบบประเมินพฤติกรรมจิต
ประจกัษ์หลกัฐาน 
- แบบประเมินรายงานการ
วางแผนทางการพยาบาล 

- การสอบถาม 
- การตรวจรายงานการ
ว า ง แ ผ น ท า ง ก า ร
พยาบาล 

ระดบัผสานจิต 
ระดบัมาก 

5. ผู้ เ รี ย น ส รุ ป ผ ล แ ล ะ ใ ห้
ขอ้เสนอแนะหลงัจากใหค้  าแนะน า
หรือปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
ขอ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

- แบบประเมินรายงานการ
วางแผนทางการพยาบาล 

- การตรวจรายงานการ
ว า ง แ ผ น ท า ง ก า ร
พยาบาล 

ระดบัมาก 

 
บันทกึหลังสอน 
วันทีส่อน กิจกรรมการสอน ปัญหา/ข้อแสนอแนะ 
   
   
   
   
   
   
 
          ลงชื่อ  ………………………………………………… 
               อาจารยผู้์สอน 
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แบบฟอรม์การวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan) ใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
วิเคราะหปั์ญหาของผู้ป่วย และข้อมูลสนับสนุน 

ปัญหาของผูป่้วย ขอ้มลูสนบัสนนุ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลข้อที ่1 ........................................................................................... 
ข้ันตอนหลักฐานเชิง
ประจักษ/์Nursing 

process 

หลักฐานเชิงประจักษ ์ แหล่งข้อมูล/การตรวจสอบ
คุณภาพ 

Evidence-triggered 
= ข้อมูลสนับสนุน 
(Subjective data, 
objective data) 
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Evidence-aimed 
= เป้าหมายทางการ
พยาบาล 

 
 
 
 
 

 

Evidence-Criteria 
= เกณฑก์ารประเมิน 

 
 
 
 
 
 

 

Evidence-supported 
= กิจกรรมการ
พยาบาล 

 
 
 
 
 
 

 

Evidence-evaluated 
= การประเมินผล 
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แบบประเมินรายงานการวางแผนทางการพยาบาล (Nursing Care Plan)การใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ ์

หวัขอ้การประเมิน ผูเ้รยีน/คะแนนที่ไดร้บั 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ขอ้วินิจฉัยการพยาบาลและขอ้มูล
สนบัสนนุ 

          

เป้าหมายการพยาบาลและเกณฑ์
การประเมิน 

          

การวางแผนกิจกรรมการพยาบาล           
การปฏิบตัิการพยาบาล           
การประเมินผล           
คะแนนรวม           

 
หัวข้อการประเมิน คะแนน เกณฑก์ารประเมิน 

ขอ้วินิจฉัยการพยาบาล
และขอ้มลูส 
นบัสนนุ 

3 เขียนขอ้วินิจฉยัการพยาบาลไดต้รงกบัปัญหาผูป่้วย รวบรวมขอ้มลูผูป่้วย
ไดถู้กตอ้ง ครบถว้นทัง้ Subjective Data และ Objective Data และเป็น
ปัจจบุนั 

2 เขียนขอ้วินิจฉยัการพยาบาลไดต้รงกบัปัญหาผูป่้วย รวบรวมขอ้มลูผูป่้วย 
Subjective Data และObjective Data ไดถ้กูตอ้ง แตย่งัไมค่รบถว้น 

1 เขียนข้อวินิจฉัยการพยาบาลได้ตรงกับปัญหาของผู้ป่วย แต่รวบรวม
ขอ้มลูยงัไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้น 

เป้าหมายการพยาบาล
และเกณฑก์ารประเมิน 

3 ตัง้เป้าหมายการพยาบาลสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉยัทางการพยาบาล และ
เกณฑก์ารประเมินถกูตอ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์สามารถวดัไดค้รบถว้น 

2 ตัง้เป้าหมายการพยาบาลสอดคลอ้งกบัขอ้วินิจฉยัทางการพยาบาล และ
เกณฑก์ารประเมินถกูตอ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์บางสว่น  

1 ตัง้เป้าหมายการพยาบาลและเกณฑ์การประเมินไม่สอดคลอ้งกับข้อ
วินิจฉยัทางการพยาบาล มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์อา้งอิงบางสว่น 

การวางแผนกิจกรรมการ
พยาบาล 

3 วางแผนกิจกรรมการพยาบาลสอดคลอ้งกับขอ้วินิจฉัยการพยาบาล มี
ขอ้มลูอา้งอิง และมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ประเภทต ารา บทความวิชาการ
และงานวิจยัรว่มดว้ย 

2 วางแผนกิจกรรมการพยาบาลสอดคลอ้งกับขอ้วินิจฉัยการพยาบาล มี
ขอ้มลูอา้งอิงและมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ประเภทต ารา บทความวิชาการ
รว่มดว้ย 
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หัวข้อการประเมิน คะแนน เกณฑก์ารประเมิน 
1 วางแผนกิจกรรมการพยาบาลสอดคลอ้งกับขอ้วินิจฉัยการพยาบาล มี

ขอ้มลูอา้งอิงทั่วไป 
การปฏิบตัิการพยาบาล 3 เขียน/ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิง

ประจกัษ์ในการปฏิบตัิการพยาบาล 
2 เขียน/ปฏิบตัิการพยาบาลถกูตอ้งบางสว่น ใชข้อ้มลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์

ในการปฏิบตัิการพยาบาลเป็นบางครัง้ 
1 เขียน/ปฏิบตัิการพยาบาลถกูตอ้งบางสว่น ไม่ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน

การปฏิบตัิการพยาบาล 
การประเมินผล 3 ประเมินผลการพยาบาลสอดคลอ้งกับเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินมี

หลกัฐานเชิงประจกัษ์สามารถวดัไดจ้รงิ ครบถว้น 
2 ประเมินผลการพยาบาลสอดคลอ้งกบัเปา้หมายและเกณฑก์ารประเมินมี

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ แตไ่มค่รบถว้น 
1 ประเมินผลการพยาบาลสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและเกณฑก์ารประเมิน 

แตม่ีขอ้มลูเพียงเลก็นอ้ยไมค่รบถว้น 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
วิเคราะหค์ะแนนโดยแปลผลคะแนนดงันี ้

  คา่คะแนน     13 - 15 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษม์ากท่ีสดุ  
  คา่คะแนน     10 - 12 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษม์าก 
  คา่คะแนน      7 -  9 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษป์านกลาง  
  คา่คะแนน      4 -  6 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษน์อ้ย 
  คา่คะแนน      1 -  3 หมายถึง  ผูเ้รียนใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษน์อ้ยท่ีสดุ 

 
เกณฑผ่์าน ผู้เรียนได้คะแนน 10 คะแนนขึน้ไป 
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แบบประเมินการสะท้อนคิดกิจกรรมคร้ังที ่7 
 
ชื่อ-สกุลผู้เรียน.................................................ชื่อเล่น.........................หมายเลข................ 
1. ผูเ้รียนใชข้อ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการขึน้ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลอย่างไร เช่น น าไปใช้
ในกิจกรรมใดบา้ง ความถ่ีในการใช ้ประเภทของขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์สืบคน้  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ความรู้สึกของการใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในสถานการณ์จริงเช่น ประโยชน์
ความส าคญัของการใชข้อ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. อุ ป ส ร รค ข อ ง ผู้ เ รี ย น ใน ก า ร ใช้ ข้ อ มู ล แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ ด้ ว ย ต น เอ ง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4. ผูเ้รียนตอ้งการจะพฒันา ปรบัปรุงการน าหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใชค้รัง้ตอ่ไปอย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



 357 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตัวอย่าง 

แบบประเมินพฤตกิรรมจติประจักษห์ลักฐานของนักศึกษาพยาบาล 
แบบประเมินความพงึพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจติ

ประจักษห์ลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตประจักษห์ลักฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

ส าหรับผู้เรียน รหัส................. 
 

ค าชีแ้จง 
1. แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตประจกัษ์

หลกัฐานส าหรบันกัศกึษาพยาบาลครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือส ารวจความพงึพอใจของ
ผูเ้รียนท่ีมีตอ่รูปแบบการจดัการเรียนรู ้ขอใหผู้เ้รียนทกุทา่นตอบแบบสอบถามตรงกบั
ความคดิเห็นของตนเองมากท่ีสดุ ซึ่งการตอบแบบสอบถามครัง้นีจ้ะไมมี่ผลตอ่คะแนนใน
วิชาใด ๆ ทัง้สิน้ และผูว้ิจยัจะแปรผลออกมาเป็นภาพรวม เพ่ือท่ีจะน ามาใชใ้นการประเมิน
และพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูต้อ่ไป 

2. แบบสอบถามฉบบันีมี้ทัง้หมด 21 ขอ้ แบง่ออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ดา้นกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู ้ดา้นการมอบหมายงานและประเมินผล และดา้นการจดับรรยากาศการเรียนรู ้

3. แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating scale) ให้

ผูเ้รียนท าเครื่องหมาย √ ในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของตนเองมากท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน    ความหมาย 
 5   ผูเ้รียนมีความพงึพอใจตอ่รายการประเมินระดบัมากทีสดุ 

4   ผูเ้รียนมีความพงึพอใจตอ่รายการประเมินระดบัมาก 
3   ผูเ้รียนมีความพงึพอใจตอ่รายการประเมินระดบัปานกลาง 
2   ผูเ้รียนมีความพงึพอใจตอ่รายการประเมินระดบันอ้ย 
1   ผูเ้รียนมีความพงึพอใจตอ่รายการประเมินระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

 
1 

ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ผูเ้รยีนไดร้บัแจง้วตัถปุระสงคใ์นแตล่ะหนว่ยของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้

     

2 กิจกรรมการจดัการเรยีนรูช้ว่ยใหผู้เ้รยีนเห็นความส าคญั ประโยชนข์องการใช้
ขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

     

3 กิจกรรมการจดัการเรยีนรูช้ว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจกระบวนการใชข้อ้มลู หลกัฐาน
เชิงประจกัษ์มากขึน้ 

     

4 กิจกรรมในแตล่ะหนว่ยการเรยีนรูเ้ป็นกิจกรรมที่ใหผู้เ้รยีนไดล้งมือปฏิบตัิ 
คน้ควา้หาขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง 

     

5       
6       
7       
8       
9       
 

10 

ด้านการมอบหมายงานและประเมินผล 
การมอบหมายงานมีความเหมาะสม 

     

11 ผูเ้รยีนคิดวา่การมอบหมายงานชว่ยใหต้นเองใชข้อ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษ์
ไดด้ีขึน้ 

     

12 ผูเ้รยีนไดร้บัการชีแ้จงถึงการประเมินผลในภาพรวม และในแตล่ะกิจกรรม      
13 ผูเ้รยีนคิดวา่การใหร้างวลัเป็นการเสรมิแรงในการเรยีนรู ้      
14       
15       

 
16 

ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
ผูส้อนมีความเป็นกนัเอง รบัฟังความคิดเห็นของผูเ้รยีน 

     

17 ผูส้อนใหค้วามสนใจ กระตุน้ผูเ้รยีนใหร้ว่มกิจกรรมการจดัการเรยีนรู ้      
18 หอ้งเรยีนมีบรรยากาศที่สง่เสรมิใหเ้กิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั      
19 หอ้งเรยีนมีสิง่อ านวยความสะดวกในการสบืคน้ขอ้มลู หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

เช่นคอมพิวเตอร ์อินเตอรเ์น็ต 
     

20       
21       
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ภาคผนวก จ 
สถติวิิเคราะหค์วามแปรปรวนหน่ึงตัวประกอบแบบมีการวัดซ า้ (One-Way 

Analysis of Variance: Repeated Measures) 
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1. การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างเพ่ือใชใ้นก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาพยาบาล ใน

การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตประจักษ์หลักฐานส าหรับนักศึกษา

พยาบาล ค านวณกลุม่ตวัอยา่งใชโ้ปรแกรม G*Power ค  านวณขนาดตวัอยา่งไดจ้  านวน 24 คน  
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2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษาพยาบาล ด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนหน่ึงตัวประกอบแบบมีการวัดซ ้า (One-Way Analysis of 
Variance: Repeated Measures) จากทีนั่กศึกษาประเมินตนเอง 
 2.1 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้การใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนหนึ่งตวัประกอบ
แบบมีการวัดซ ้าโดยการวิเคราะห์ Compound Symmetry ท าได้โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป อ่านจากตาราง Mauchly's Test of Sphericity พบว่าเมทริกซค์วามแปรปรวน
ร่วมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (Mauchly’sW = .394, X2 = 
20.235, df = 5, p = .001) แสดงว่าข้อมูลมีความแปรปรวนไม่ เท่ากัน (ไม่ เป็น Compound 
Symmetry) ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึอา่นผลของวิธี Greenhouse-Geisser 
 

Mauchly's Test of Sphericitya 

Measure:   MEASURE_1   

Within Subjects Effect Mauchly's W 

Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilonb 

Greenhouse-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 

student_assess .394 20.235 5 .001 .664 .727 .333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is  

proportional to an identity matrix. 

a. Design: Intercept  

 Within Subjects Design: student_assess 

b. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects 

table. 

  
 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท่ีมีการปรับค่า Degree of Freedom ของ Greenhouse-
Geisser พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานจากการวัด 4 ครั้ง แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=42.306, df=1.993, p=.000) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนน
จิตประจกัษห์ลกัฐานเป็นรายคู ่พบวา่มีแตกตา่งกนัอยา่งนอ้ย 1 คู ่
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Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

student_assess Sphericity Assumed 11263.208 3 3754.403 42.306 .000 .648 

Greenhouse-Geisser 11263.208 1.993 5650.074 42.306 .000 .648 

Huynh-Feldt 11263.208 2.182 5161.105 42.306 .000 .648 

Lower-bound 11263.208 1.000 11263.208 42.306 .000 .648 

Error (student_ 

assess) 

Sphericity Assumed 6123.292 69 88.743    

Greenhouse-Geisser 6123.292 45.850 133.552    

Huynh-Feldt 6123.292 50.193 121.994    

Lower-bound 6123.292 23.000 266.230    

 

Tests of Within-Subjects Contrasts 

Measure:   MEASURE_1   
Source student_assess Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

student_assess Linear 11252.033 1 11252.033 105.199 .000 .821 

Quadratic 8.167 1 8.167 .072 .790 .003 

Cubic 3.008 1 3.008 .065 .802 .003 

Error(student_ 

assess) 

Linear 2460.067 23 106.959    

Quadratic 2591.333 23 112.667    

Cubic 1071.892 23 46.604    

 

 2.3 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษห์ลกัฐานเป็นรายคูท่ี่
นกัศกึษาประเมินตนเอง ดว้ยวิธี Bonferroni พบวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
เกือบทกุคู ่ยกเวน้คูท่ี่ สปัดาหท่ี์ 1 กบั สปัดาหท่ี์ 2 

Estimates 

Measure:   MEASURE_1   

student_assess Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 47.833 2.842 41.954 53.713 

2 57.250 3.111 50.814 63.686 

3 66.458 2.794 60.679 72.237 

4 77.042 1.921 73.068 81.016 
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Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1   

(I) student_assess (J) student_assess 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 -9.417 3.483 .076 -19.469 .636 

3 -18.625* 3.377 .000 -28.371 -8.879 

4 -29.208* 2.927 .000 -37.655 -20.761 

2 1 9.417 3.483 .076 -.636 19.469 

3 -9.208* 2.057 .001 -15.146 -3.271 

4 -19.792* 2.385 .000 -26.675 -12.908 

3 1 18.625* 3.377 .000 8.879 28.371 

2 9.208* 2.057 .001 3.271 15.146 

4 -10.583* 1.535 .000 -15.012 -6.154 

4 1 29.208* 2.927 .000 20.761 37.655 

2 19.792* 2.385 .000 12.908 26.675 

3 10.583* 1.535 .000 6.154 15.012 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานของนักศึกษาพยาบาล ด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนหน่ึงตัวประกอบแบบมีการวัดซ ้า (One-Way Analysis of 
Variance: Repeated Measures) จากทีผู้่วิจัยประเมินนักศึกษาพยาบาล 
 3.1 การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้การใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนหนึ่งตวัประกอบ
แบบมีการวัดซ ้าโดยการวิเคราะห์ Compound Symmetry ท าได้โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป อ่านจากตาราง Mauchly's Test of Sphericity โดยใชส้ถิติ Mauchly’s Test of 
Sphericity พบว่าเมทรกิซค์วามแปรปรวนรว่มมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 (Mauchly’sW = .558, X2 = 12.655, df = 5, p = .027) แสดงว่าข้อมูลมีความแปรปรวนไม่
เทา่กนั (ไมเ่ป็น Compound Symmetry) ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึอา่นผลของวิธี Greenhouse-Geisser 
 

Mauchly's Test of Sphericitya 

Measure:   MEASURE_1   

Within Subjects Effect Mauchly's W 

Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilonb 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 

researcher_assess .558 12.655 5 .027 .719 .796 .333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is proportional to an identity matrix. 

a. Design: Intercept  

 Within Subjects Design: researcher_assess 

b. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 

 

 3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีการปรับค่า Degree of Freedom ของ Greenhouse-
Geisser พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนจิตประจักษ์หลักฐานจากการวัด 4 ครั้ง แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=85.809, df=2.157, p=.000) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนน
จิตประจกัษห์ลกัฐานเป็นรายคู ่พบวา่มีแตกตา่งกนัทกุคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:   MEASURE_1   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

researcher_ 

assess 

Sphericity Assumed 13514.583 3 4504.861 85.809 .000 .789 

Greenhouse-Geisser 13514.583 2.157 6266.518 85.809 .000 .789 

Huynh-Feldt 13514.583 2.387 5661.051 85.809 .000 .789 

Lower-bound 13514.583 1.000 13514.583 85.809 .000 .789 

Error (researcher_ 

assess) 

Sphericity Assumed 3622.417 69 52.499    

Greenhouse-Geisser 3622.417 49.603 73.029    

Huynh-Feldt 3622.417 54.908 65.973    

Lower-bound 3622.417 23.000 157.496    

        

 
 

Tests of Within-Subjects Contrasts 

Measure:   MEASURE_1   

Source researcher_assess 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

researcher_ 

assess 

Linear 13483.200 1 13483.200 211.797 .000 .902 

Quadratic .375 1 .375 .006 .941 .000 

Cubic 31.008 1 31.008 1.110 .303 .046 

Error(researcher_assess

) 

Linear 1464.200 23 63.661    

Quadratic 1515.625 23 65.897    

Cubic 642.592 23 27.939    

 

3.3 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียคะแนนจิตประจกัษ์หลกัฐานเป็นรายคู่ท่ีนกัศึกษา
ประเมินตนเอง ดว้ยวิธี Bonferroni พบวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิกุคู่ 
 

Estimates 

Measure:   MEASURE_1   

researcher_assess Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 43.542 1.926 39.557 47.526 

2 53.250 2.212 48.674 57.826 

3 65.375 2.545 60.110 70.640 

4 74.833 1.578 71.568 78.099 
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Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1   
(I) 

researcher_asses

s 

(J) 

researcher_asses

s Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 -9.708* 2.342 .002 -16.469 -2.947 

3 -21.833* 2.769 .000 -29.826 -13.840 

4 -31.292* 2.160 .000 -37.525 -25.058 

2 1 9.708* 2.342 .002 2.947 16.469 

3 -12.125* 1.723 .000 -17.098 -7.152 

4 -21.583* 1.729 .000 -26.573 -16.593 

3 1 21.833* 2.769 .000 13.840 29.826 

2 12.125* 1.723 .000 7.152 17.098 

4 -9.458* 1.572 .000 -13.995 -4.921 

4 1 31.292* 2.160 .000 25.058 37.525 

2 21.583* 1.729 .000 16.593 26.573 

3 9.458* 1.572 .000 4.921 13.995 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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วัน เดอืน ปี เกิด 25 กมุภาพนัธ ์2524 
สถานทีเ่กิด จงัหวดันครนายก 
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