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คํานํา 
 

การจัดการความรู (Knowledge management : KM) คือ การรวบรวม สราง จัดระเบียบ 
แลกเปลี่ยน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจาก ขอมูล ไปสู สารสนเทศ เพ่ือใหเกิด ความรู 
และ ปญญา การจัดการความรูประกอบไปดวยชุดของการปฏิบัติงานท่ีถูกใชโดยองคกรตางๆ เพ่ือท่ีจะระบุ 
สราง แสดง และกระจายความรู เพ่ือประโยชนในการนาไปใชและการเรียนรูภายในองคกร อันนาไปสูการ
จัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Wikipedia : การจัดการความรู)  

คณะพยาบาลศาสตรมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจะนาไปสูการเปนนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive 
practitioner) ได นอกจากนี้ประเทศไทยไดมีนโยบายไทยแลนด 4.0 ซ่ึงเนนใหผูเรียนสามารถคิดคน
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมใหม เพ่ือใหการทํางานประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนั้นในการจัดการ
เรียนการสอนซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหนักศึกษาไปถึงเปาหมายนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงมุงให
นักศึกษามีความคิดสรางสรรคในการดูแลสุขภาพบุคคลและครอบครัวชุมชนได ดังนั้นคณะกรรมการการ
จัดการความรู จึงไดนําหัวขอนี้เสนอความรูไดนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนท่ีมีประสบการณ
มานับสิบๆ ป และมีความชํานาญท่ีหลากหลายซ่ึงถือเปน tacit knowledge ท่ีมีคุณคา ผานกระบวนการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน แลวรวมรวม และจัดระเบียบเปนความรูท่ีผานการจัดการ (explicit 
knowledge) ท่ีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติจริงได รายงานฉบับนี้จึงเปนการสรุปความรูท่ีไดจากการจัดการ
ความรูอยางเปนกระบวนการเริ่มตั้งแตการพูดคุยในกลุมคณะกรรมการการจัดการความรูถึงความสําคัญของ
หัวขอท่ีจะนํามาใชในการจัดการความรู และจัดทําแผนการจัดการความรู ดาเนินการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู แลวสรุปเปนความรูท่ีเกิดข้ึนใหมเผยแพรใหกับอาจารยอ่ืนๆไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ แลวนําไป
ทดลองใชในการปฏิบัติงานจริงคือการสอนในรายวิชา กอนนามาสรุปถึงผลจาการทดลองใชจริงเพ่ือนากลับไป
แลกเปลีย่นเรียนรูในรอบตอๆ ไป เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและผูเรียนตอไป  
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ความคิดสรางสรรค หรือ การคิดแบบอเนกนัย  
 
ประกอบดวยลักษณะ ดังตอไปนี้  

1. ความคลองแคลวในการคิด คือ ความสามารถของบุคคลในการหาคาตอบไดอยางคลองแคลว 
รวดเร็ว และมีคาตอบในปริมาณท่ีมากในเวลาจากัด คือคิดอยางรวดเร็ว  

2. ความคิดยืดหยุนในการคิด คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบไดหลายประเภทและ
หลายทิศทาง  

3. ความคิดริเริ่ม คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดหาสิ่งแปลกใหมและเปนคาตอบท่ีไมซํ้ากับ
ผูอ่ืน  

4. ความคิดละเอียดลออ คือ ความสามารถในการกําหนดรายละเอียดของความคิดเพ่ือบงบอกถึงวิธี
สรางและการนาไปใช  

ซ่ึงนักศึกษาพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  จะมีขอดอยเรื่องของการคิด ท่ี
ตองการการพัฒนา สงเสริมคอนขางมาก นอกจากนี้นักศึกษายังตองการการจินตนาการเพ่ือใหเกิดผลงานเชิง
สรางสรรค ผลสรุปอีกประเด็นคือ “แนวคิดวาความคิดสรางสรรคนั้นมีอยูในมนุษยทุกคนและสามารถพัฒนาให
สูงข้ึนได” โดยนักศึกษาตองไดรับการกระตุนใหแสดงความคิดเชิงสรางสรรคออกมา ในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 3  จึงมอบหมายใหนักศึกษาคิดคนนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  
การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค จะใช 4 ข้ันตอนของ นิพนธ จิตตภักดี.2523 : 20  
มาเปนแนวทางไดดังนี้ 

1. ข้ันเตรียม (Preparation) โดยการมอบหมายชิ้นงานการจัดทานวัตกรรมเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ใหญ 3 เพ่ือใหนักศึกษานาความรูท่ีไดจาการเรียนในรายวิชา รวมกับการสังเกต การคิดหาสิ่งใหมๆ ในการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ  

2. ข้ันฟกตัว ชวงนี้นักศึกษาตองมีระยะเวลาในการเพาะบมความคิดในกลุม ซ่ึงรายวิชามีระยะเวลาให
ประมาณ 8-10 สัปดาห โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาคอยชวยเหลือในกรณีท่ีตองการความชวยเหลือใหคําปรึกษา
และนักศึกษาจะใชประสบการณเดิมท่ีแตละคนมีอยูมาสรางสรรคชิ้นงานนวัตกรรม  

3. ข้ันคิดออก ในข้ันนี้นักศึกษาจะนําเสนอผลงานกลุมใหอาจารยท่ีปรึกษากลุมทราบ รับฟง
ขอเสนอแนะเพ่ือนาไปใชในการปรับปรุงชิ้นงาน  

4. ข้ันพิสูจน โดยจะมีการลองใชผลงานนวัตกรรมท่ีนักศึกษาคิดคน วามีผลดีตอสุขภาพผูสูงอายุ
อยางไร โดยมีการนําไปใชจริงกับผูสูงอายุในชุมชน และนากลับไปพัฒนาตอในระหวางการเรียนการสอนตองมี
การสรางสภาพแวดลอมขณะจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดสรางสรรค ดังนี้  

- การสงเสริมใหใชจิตนาการตนเอง เชนผูสอนยกตัวอยางเพ่ือใหนักศึกษานําเสนอจินตนาการของตน
ออกมา  

- สงเสริมและกระตุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยใหนักศึกษามีโอกาสคนควา  
- ยอมรับความสามารถและคุณคาของคนอยางไมมีเง่ือนไข เชนการใหกาลังใจ และไมติติงความ

คิดเห็นท่ีแปลกใหมวาเปนไปไมได  
- แสดงใหเห็นวาความคิดของทุกคนมีคุณคา และนาไปใชประโยชนได  
- ใหความเขาใจ เห็นใจและความรูสึกของคนอ่ืน  
- ไมพยายามกําหนดใหทุกคนคิดเหมือนกัน ทําเหมือนกัน  
- ควรสนับสนุนผูคิดคนผลงานแปลกใหมไดมีโอกาสนาเสนอ  



- เอาใจใสความคิดแปลกๆ ของคนดวยใจเปนกลาง  
- ระลึกเสมอวาการพัฒนาความคิดสรางสรรคตองคอยเปนคอยไปและใชเวลาและในระหวางการเรียน

การสอนผูสอนควรจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม ยกตัวอยาง เชน  
- การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงทักษะดวยการอภิปรายโตวาที หรือแสดงความคิดเห็นในกลุมยอย

ไดท่ีแสดงถึงการเห็นแยงท่ีสามารถอธิบายเหตุผลนั้นได หรอื การสอนเก่ียวกับการคิดเห็นในลักษณะความ
คิดเห็นท่ีขัดแยงในตัวมันเอง ความคิดเห็นซ่ึงคานกับสามัญสํานึก ความจริงท่ีสามารถเชื่อถือหรืออธิบายได 
ความเห็นหรือความเชื่อท่ีฝงใจมานาน  

- การใชคาถามยั่วยุและกระตุนใหตอบ (Provocative Question) หมายถึงการตั้งคาถามแบบ
ปลายเปดและใชคาถามท่ียั่วยุ เราความรูสึกใหชวนคิดคนควา เพ่ือความหมายท่ีลึกซ้ึงสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนได  

- การฝกใหนักศึกษาเปนคนมีความยืดหยุน ยอมรับความเปลี่ยนแปลง คลายความยึดม่ันตาง ๆ เพ่ือ
ปรับตนเขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ ไดดี  

- ทักษะการคนควาหาขอมูล (The  skill of search) หมายถึง การฝกเพ่ือใหนักศึกษารูจักหาขอมูล  

- การฝกใหนักศึกษารูจักสรางสิ่งใหม กฎเกณฑใหม ความคิดใหม โดยอาศัยโครงสรางเดิมหรือ
กฎเกณฑเดิมท่ีเคยมี แตพยายามคิดพลิกแพลงใหตางไปจากเดิม  

- การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญท้ังในแงลักษณะพฤติกรรมและกระบวนการคิดตลอดจนวิธีการ และ
ประสบการณของบุคคลนั้น เชน บิลเกตต เปนตน  

- การฝกใหหาคาตอบโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนและความหมายเก่ียวเนื่องกัน ดวยการตั้งคาถามวาถาสิ่ง
เกิดข้ึนแลวจะเกิดผลอยางไร  

- พัฒนาทักษะการอาน การฟงและ การเขียนอยางสรางสรรค  

- การฝกใหแสดงความรูสึกนึกคิดจากภาพในแงมุม แปลกใหม ไมซํ้าเดิม  
 
การเผยแพรความรูจากการจัดการความรู และการนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานจริง  

คณะอนุกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน นาผลการจัดการความรูท่ีเกิดจากการ
คนหาความรู การแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูมีความรูความชํานาญในดานการเรียนการสอน โดยเฉพาะ 
เทคนิคการสอนท่ีมุงสงเสริมความคิดสรางสรรค เผยแพร โดยแจงในท่ีประชุมคณะพยาบาลศาสตรในวาระการ
ประชุมเรื่องความกาวหนาของการดําเนินงานการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน  

- ในการนําผลของการจัดการความรูไปปรับใชในการสอนจริงนั้น ไดเริ่มท่ีวิชาการพยาบาลผูใหญ 3ซ่ึง
จัดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มตั้งแต 4 มกราคม ถึง 1 มีนาคม 2562 และเปนรายวิชาท่ีอาจารยผูสอน
เห็นชอบรวมกันใหนักศึกษาจัดทําชิ้นงานนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โดยแบงกลุมนักศึกษาเปน 16 
กลุมๆ ละ 5 คน  

- ผูรับผิดชอบรายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุไดนําเทคนิคตางๆ ไปใช เปนแนวปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอน  
 
 
 



 
ดานปจจัยนําเขา (Input)  

๑. ดานอาจารยผูสอน  
- มีการเตรียมความพรอมโดยการใหอาจารยผูสอนในรายวิชาพูดคุยกับคณะกรรมการการจัดการ

ความรูเรื่องการสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคผานการมอบหมายชิ้นงานในรายวิชา  

- มีการประชุมเพ่ือนาเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให
ขอเสนอแนะและใหความเห็นชอบ  

๒. ดานนักศึกษา  
- มีการเตรียมนักศึกษาโดยชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา มอบหมายชิ้นงานกับกลุม

นักศึกษา และใหนักศึกษามีชวงเวลาท่ีจะคิดคนชิ้นงานนาน ประมาณ 4-6 สัปดาห เพ่ือใหเปนไปตามแนวคิด
การจัดการเรียนการสอนจะใช 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันเตรียม ข้ันฟกตัว ข้ันคิดออก และข้ันพิสูจน  

- นักศึกษามีโอกาสไดนาเสนอชิ้นงานนวัตกรรมในการประชุมทางวิชาการ และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร สถาบันอ่ืนๆ ท่ีไดนาเสนอนวัตกรรม  
ดานกระบวนการ (Process)  

๑. ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน  
อาจารยผูสอนใชเทคนิควิธีการตางๆ เหลานี้ ไดแก  
o การใชคาถามยั่วยุและกระตุนใหตอบ (Provocative Question) หมายถึงการตั้งคาถามแบบ

ปลายเปดและใชคาถามท่ียั่วยุ เราความรูสึกใหชวนคิดคนควา เพ่ือความหมายท่ีลึกซ้ึงสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนได  

o การฝกใหนักศึกษาเปนคนมีความยืดหยุน ยอมรับความเปลี่ยนแปลง คลายความยึดม่ันตาง ๆ เพ่ือ
ปรับตนเขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ ไดดี  

o ทักษะการคนควาหาขอมูล (The skill of search) หมายถึง การฝกเพ่ือใหนักศึกษารูจักหาขอมูล  

o การฝกใหนักศึกษารูจักสรางสิ่งใหม กฎเกณฑใหม ความคิดใหม โดยอาศัยโครงสรางเดิมหรือ
กฎเกณฑเดิมท่ีเคยมี แตพยายามคิดพลิกแพลงใหตางไปจากเดิม  

o การฝกใหหาคาตอบโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนและความหมายเก่ียวเนื่องกัน ดวยการตั้งคาถามวาถา
สิ่งเกิดข้ึนแลวจะเกิดผลอยางไร  

o พัฒนาทักษะการอาน การฟงและ การเขียนอยางสรางสรรค  

o พัฒนาทักษะการคิดในหลากหลายรูปแบบใหกับนักศึกษา  

o การฝกใหแสดงความรูสึกนึกคิดจากภาพในแงมุม แปลกใหม ไมซํ้าเดิม  
 
ดานผลลัพธ (Output  

- มีผลงานนวัตกรรมจากนักศึกษาดังนี้ จานวน 16 ชิ้นงาน  
- การนําไปทดลองใช นักศึกษาไดนําผลงานนวัตกรรมของกลุมไปทดลองใชจริงกับผูสูงอายุในชุมชน  
- นําผลการทดลองมาปรับชิ้นงานใหมีความเหมาะสมในการใชยิ่งข้ึน  



- จาการพูดคุยกับนักศึกษาเพ่ือประเมินผลท่ีเกิดข้ึน พบวานักศึกษาเห็นวาการจัดทาชิ้นงานนวัตกรรม
มีประโยชน ในการคิดริเริ่มสรางสรรค และการคิดเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีท่ีเรียนและการดูแลผูสูงอายุในบริบท
จริงในชุมชน  
 
ในปการศึกษา 2561 แนวปฏิบัติท่ีพัฒนา  
- ผูรับผิดชอบรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 3 เห็นวาการพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรคควรมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการจัดการเรียนการสอนใหมีรายวิชาท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีชิ้นงานท่ีตองใชความคิด
สรางสรรคอยางตอเนื่อง โดยจัดในรายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุสําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 2 จํานวน 80 
คน หลังจากนั้นนําแนวปฏิบัตินี้ไปใชในรายวิชาสารสนเทศทางการพยาบาล สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร 
ชั้นปท่ี 2 โดยมอบหมายใหคนควาเก่ียวกับจัดทําคลิปวิดิทัศนสั้นๆ ประมาณ 5-10 นาที เก่ียวกับการใหความรู
ดานสุขภาพ  

- แนวปฏิบัติท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา 2561 แลวนํามาพัฒนา โดยใหนักศึกษามีโอกาสได
ทดลองใชผลงานนวัตกรรมในสถานการณจริง เชนในชุมชน โดยใชรายวิชาปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ เปน
เวทีใหนักศึกษานําผลงานไปใชจริง เก็บรวบรวมขอมูลผลการทดลองใชเพ่ือมาพัฒนาผลงานตอไป  

 
 

 


