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การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค คือ 1) พัฒนารูปแบบการโคช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู

ของอาจารยพยาบาล ที่สงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนก กระทรวงสาธารณสุข และ 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการโคชที่พัฒนาขึ้น ดําเนินการ

วิจัยดวยวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการวิจัยแบบผสม (Mixed method) ดําเนินการ

ทดลองโดยประยุกตการวิจัยแบบดุลยภาพเวลาและกลุมตัวอยางของการทดลองตอเนื่อง มีการทดสอบกอนและหลัง

การทดลอง (Equivalent time-samples pretest-posttest design) กลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือก

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี อาจารยพยาบาลผูทําหนาที่โคชและผูรับการโคช จํานวน 4 คน 

นักศึกษาพยาบาล ช้ันปที่ 2 ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 43 คน และผูบริหาร จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุม 

ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ การ

ทดสอบคาที (Dependent t-test) และการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้

1. การพฒันารูปแบบการโคช ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การศึกษาวิเคราะหสภาพ

และประเมินความตองการจําเปน 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการโคช  3) การทดลองใชรูปแบบ และ 4) 

การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการโคช ไดรูปแบบการโคชพีพีซีอี 

(PPCE Coaching Model) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค 

องคประกอบเชิงกระบวนการ และองคประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช มีกระบวนการดําเนินการ 4 

ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมการ (Preparing Phase: P) ระยะที่ 2 ระยะวางแผนการโคช (Planning Phase: 

P) ระยะที่ 3 ระยะการปฏิบัติการโคช (Coaching Phase: C) และระยะที่ 4 ระยะการประเมินผลการโคช 

(Evaluating Phase: E) 

2. ผลการทดลอง พบวา รูปแบบการโคชพีพีซีอีมีประสิทธิภาพเชิงประจักษ กอนและหลังการ

ทดลองอาจารยพยาบาลมีสมรรถนะการโคชแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีสมรรถนะการ

จัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อาจารยพยาบาลและผูบริหารมีความพึงพอใจตอรูปแบบการโคชพีพีซีอีในระดับมากที่สุด รวมทั้งนักศึกษา

พยาบาลมีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความเหมาะสมในระดับมาก 
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 The purposes of this research were to develop a coaching model which enhance instructional 

competency of nursing instructors that promotes critical thinking skills of nursing students in 

Praboromarachanok Institute, Ministry of Public Health and to examine evidentially effectiveness of the model. 

The research and development procedures and mixed method were processed. Equivalent time-samples pretest-

posttest design was employed. The purposive sampling subjects were 4 nursing instructors, 43 nursing students 

and 3 administrators from Prachomklao College of Nursing, Petchaburee Province. The research instruments 

were achievement test, competency evaluation form, record form, observation form, questionnaire and focus 

group items.   Statistical analyses employed were mean, standard deviation, percentage, dependent t-test and 

content analysis. 

The research results were: 

1. The model development consisted of 4 steps: 1) the analysis of conditions and needs 

assessment 2) the design and development of coaching model 3) the implementation of the model and 4) the 

evaluation and improvement of the model. The coaching model design and development called “The PPCE 

Coaching Model” which consisted of 3 components: principle and objective component, process component 

and model implementation condition component. The procedure could be divided into 4 phases: phase 1: 

preparing phase (P), phase 2: planning phase (P), phase 3: coaching phases (C) and phase 4: evaluating phase (E). 

2. The consequences of PPCE Coaching Model implementation revealed that the PPCE 

Coaching Model was evidentially effective. Nursing instructors’ coaching competency and instructional 

competency that enhance critical thinking skills of nursing students before and after the implementation of the 

model were statistically significant different at the level of .05.  Nursing students’ critical thinking skills before 

and after the implementation of the model were statistically significant different at the level of .05. Nursing 

instructors and administrators were satisfied with the PPCE Coaching Model at the highest level. Nursing 

students agreed that the instruction that promoted critical thinking skills were appropriate at a high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความสนับสนุน ชวยเหลือ และกําลังใจ จากบุคคล

ตางๆ ซึ่งผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง และขอกลาวขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี รองศาสตราจารย ดร. 

บุญมี เณรยอด และอาจารย ดร. ประเสริฐ มงคล กรรมการท่ีปรึกษา และควบคุมดุษฎีนิพนธ ท่ีให

ความรู คําปรึกษา ใหเวลา เอาใจใสแกไขขอบกพรองตางๆ และเปนกําลังใจท่ีสําคัญดวยความ

เมตตา ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ซึ่งผูวิจัยมีความประทับใจเปนอยางยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารย ดร. วิสาข จัติวัติร ประธานกรรมการ และอาจารย ดร. ลิลลี่ ศิริพร ผูทรงคุณวุฒิ ท่ี

ใหแนวคิด และขอเสนอแนะอันสงผลใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญท่ีใหความกรุณาตรวจสอบรูปแบบการโคช และเครือ่งมือท่ี

ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ใหมีคุณภาพและสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ไดแก 

ศาสตราจารยพิเศษ กาญจนา คุณารักษ    อาจารย ดร. กาญจนา  จันทรไทย   อาจารย ดร. สุจิตรา   

คงจินดา   ผูชวยศาตราจารย ดร. อรพิณ  ศิริสัมพันธ     อาจารย ดร. เกรียงศักด์ิ สังขชัย  อาจารย ดร. 

วชิรา เครือคําอาย    อาจารย ดร. จันทรเพ็ญ สันตวาจา และอาจารยคมสัน แกวระยะ ท่ีให

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยเปนอยางยิ่ง 

ขอขอบคุณ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และที่สําคัญเพื่อนอาจารยท่ีใหการ

สนับสนุน และใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิงตลอดระยะเวลาของการทดลองใชรูปแบบการโคช 

สงผลใหงานวิจัยสําเร็จไดดวยความราบรื่น 

ขอขอบคุณ ทันตแพทยลาภิศ ชื่นกลิ่น ผูเปนกําลังใจและพลังเกื้อกูลที่สําคัญยิ่งตอ

ความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี ้

คุณความดีทั้งหลาย ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขออุทิศใหคุณพอ คุณแม และ

คณาจารยทุกทาน 
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