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การสอนนักศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ Ph.D*

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการนำ�เสนอเกี่ยวกับความหมายการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสอนนักศึกษาพยาบาล
เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณในการแก้ปญ
ั หาการตัดสินใจทางคลินกิ และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน รวมทัง้ บทบาทของอาจารย์พยาบาลในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมกระบวนคิดอย่าง
วิจารณญาณ ผูเ้ ขียนได้น�ำ เสนองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอนนักศึกษาพยาบาลเพือ่ การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ผลการวิจยั พบว่าการจัดการศึกษาทางการพยาบาลจำ�เป็นต้องใช้การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ต้องสร้าง
ให้เกิดขึน้ ในวิชาชีพการพยาบาลเนือ่ งจากการให้บริการทางการพยาบาลจำ�เป็นต้องใช้การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ความสามารถในการใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
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Teaching Nursing Students to Develop Critical Thinking Skills
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Abstract

The purpose of this paper was to explore the meaning of critical thinking, teaching nursing students
for developing critical thinking skills in problem solving, clinical judgment, and learning activates process
including role of nurse instructor in designed teaching and learning to promote critical thinking. The author
provides an example of research related to teaching nursing students for developing critical thinking skills.
Results from many research studies revealed that educational provision needs to establish critical thinking skills
in nursing professional because critical thinking skills are necessary for nursing service, ability in explaining
reason for effective clinical adjustment.
Keywords: Teaching for nursing students, Critical thinking skills, Critical thinking in teaching

ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ิ
บทนำ�
กระแสการปรับเปลีย่ นทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ใน ให้ทำ�ได้ คิดเป็น ทำ�เป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้
ศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวตั น์ การ อย่างต่อเนือ่ ง การคิดและการสอนคิด เป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ
ุ ภาพการคิดขัน้
สร้างความพร้อมของอาจารย์พยาบาลที่จะรับมือกับ ในการจัดการศึกษาเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มคี ณ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายศักยภาพ สูง (สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556) กอปร
และความสามารถของอาจารย์ พ ยาบาล ที่ จ ะสร้ า ง กับการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาล พยาบาลจำ�เป็น
นวัตกรรมทางการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆให้เกิดขึ้น ต้องมีทักษะในการคิดแก้ปัญหาและตอบสนองความ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเกี่ยว
เติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 ได้ปฏิรปู การศึกษาทุกระดับ กับการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและปัญหาที่ซับ
เน้นการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอน ซ้อนมากขึ้น โดยใช้การปฏิบัติการพยาบาลตามหลัก
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น และเห็น ฐานเชิงประจักษ์ (Chan, 2013)
การจัดการศึกษาพยาบาลมีเป้าหมายสำ�คัญคือ
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย โดยกำ�หนดแนวการจัดการ
ศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไว้ในหมวด 4 แนวการ การพัฒนาผูเ้ รียนให้มศี กั ยภาพในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
จัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูด้ งั นี้ และมีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยการคิดอย่าง
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ มีวจิ ารณญาณเป็นหนึง่ ในทักษะการคิดขัน้ สูงเพือ่ ใช้ใน
ั หา (Problem solving) และการตัดสินใจทาง
สนใจและความถนัดของผูเ้ รียน โดยคำ�นึงถึงความแตก การแก้ปญ
ต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิดการ คลินกิ (Clinical decision making) (ลัดดาวัลย์ ไวยสุระจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ สิงห์และสุภาวดี นพรุจจินดา, 2554) อาจารย์พยาบาลจึง
มาใช้เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการจัดกิจกรรม ควรตระหนักถึงการนำ�การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณมาใช้
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เป็นฐานคิด ในการออกแบบจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาทักษะดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม บทความนี้นำ�
เสนอการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล ความสำ�คัญของการคิดและขัน้ ตอน
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล และบทบาท
ของอาจารย์พยาบาลที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมกระบวนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การสอนกระบวนการคิดหรือการสอนให้
นักศึกษาพยาบาลคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นนั้น ยังคง
เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามคลุมเครือมาก เนือ่ งจากกระบวนการ
คิดนั้นไม่ได้เป็นเนื้อหาที่ครูผู้สอนจะสามารถเห็นและ
นำ � ไปเป็ น แนวทางในการสอนให้ประสบผลสำ�เร็จ
ได้ง่าย จากสภาพความเป็นจริงของการจัดการศึกษา
นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กำ�หนด กล่าวคือนักศึกษาพยาบาล
มีความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับ
ปานกลาง (ธัญพร ชืน่ กลิน่ และวัชรา เล่าเรียนดี, 2555;
ทองสุข คำ�ชนะและคณะ, 2548) ดังนั้น หากอาจารย์
พยาบาลยังคงใช้วิธีสอนแบบบรรยายหรือแบบดั้งเดิม
สอนให้นกั ศึกษาพยาบาลเรียนรูโ้ ดยการท่องจำ�ให้ขนึ้ ใจ
อาจส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไม่เป็น และไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ ขาดการใฝ่รู้และการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต จาก
ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าอาจารย์พยาบาลจำ�เป็น
ต้องพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
จำ�เป็นต้องพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจทาง
คลินิก (Gerdeman, Lux, &Jacko, 2012) ซึ่งประกอบ
ด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเข้าใจภาพรวม
โดยผสมผสานประสบการณ์และความรู้ที่ได้เรียนมาสู่
การปฏิบตั ิ ตลอดจนความสามารถในการใช้เหตุผลทาง
คลินกิ และการพยาบาลทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณมี ค วามหมาย
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Critical thinking ซึ่งใช้กันใน
คำ�หลากหลายในความหมายภาษาไทย เช่น การคิด
วิจารณญาณ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงวิจารณ์ การคิดเชิงเหตุผล และโยนิโสนมสิการนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายในรูปแบบที่
แตกต่างกันตามวิธีการ คุณลักษณะ จุดประสงค์และ
ขอบเขตของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้
พอล (Paul, 1984) ให้ความหมายการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณว่า เป็นการบูรณาการกระบวนการคิด
ของบุคคลโดยใช้ความคิด ความรู้สึก ความเป็นตัวของ
ตัวเอง และความเป็นเหตุเป็นผล มีการประเมินข้อมูล
อย่างมีเหตุมีผล มีหลักเกณฑ์ มีการเชื่อมโยงข้อมูล มี
การตรวจสอบวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับสถานการณ์
เหตุการณ์ และบริบทที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ซึ่งจะ
นำ�ไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม
พอล และ เคย์ (Paul & Kaye, 1992) อธิบาย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นลักษณะของการคิดที่มี
การสะท้อนกลับ (Reflective thinking) หรือไตร่ตรอง
อย่างสุขุมรอบคอบ ภายใต้ความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งจะ
นำ�ไปสูก่ ารตัดสินใจของบุคคลว่าอะไรเป็นสิง่ ทีค่ วรเชือ่
หรือควรกระทำ�
เอนนิส (Ennis, 1991) กล่าวว่า การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณโดยประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ลักษณะ
นิสัยการแสดงออกเช่น การใช้เหตุผล การใช้ความเชื่อ
ถือได้ของแหล่งข้อมูล การค้นหาทางเลือกอื่นๆ และ
ความสามารถ ได้แก่ การตั้งคำ�ถาม การตัดสินใจ การ
ตั้งสมมติฐาน เป็นต้น
วิลคินสัน (Wilkinson, 1996) กล่าวว่า การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณคือทัศนคติและกระบวนการใช้
เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางปัญญา
ฮาร์ลเพอร์ริน (Halpern, 1997) กล่าวว่า การ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็นการใช้ทกั ษะทางปัญญา หรือ
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กลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มผลลัพธ์อันเป็นที่ต้องการ
สรุ ป การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเป็ น การ
บูรณาการกระบวนการคิดของบุคคล โดยใช้ความคิด
ความรูส้ กึ ความเป็นตัวของตัวเองว่าสิง่ ใดควรเชือ่ หรือ
ควรกระทำ� การคิดทีม่ กี ารสะท้อนกลับ ไตร่ตรองอย่าง
สุขมุ รอบคอบภายใต้ความเป็นเหตุเป็นผล มีหลักเกณฑ์
มีการเชื่อมโยงข้อมูล มีการตรวจสอบวิเคราะห์ เปรียบ
เทียบกับสถานการณ์ เหตุการณ์ และบริบทที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบคอบ สิง่ ใดถูกต้อง ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารตัดสินใจ
ที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภาพ

ความสำ�คัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับ
การจัดการศึกษาพยาบาล

เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยีตลอดจนสภาพปัญหาด้านสุขภาพที่แปร
เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ทำ�ให้การให้บริการสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น
เป็นลำ�ดับ เนื่องจากสถานการณ์ในคลินิกเป็นสิ่งที่ยุ่ง
ยากซับซ้อน ในการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลต้อง
รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น จากแฟ้ม
ประวัติ จากญาติ จากผลทางห้องปฏิบัติการ และจาก
ผู้รับบริการ การตัดสินใจเลือกรับข้อมูลข่าวสาร เลือก
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ ดี ที่ สุ ด ปลอดภั ย และ
คุ้มค่าแก่ผู้รับบริการ สามารถเลือกให้การดูแลผู้รับ
บริการที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับประเด็นทางจริยธรรม
ได้อย่างเหมาะสม จึงจำ�เป็นต้องพัฒนาศาสตร์และ
องค์ความรู้ทางวิชาชีพให้ทัดเทียมและก้าวทันความ
เจริญทางเทคโนโลยี และพัฒนาคุณภาพของการให้
บริการทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การให้บริการทางการพยาบาลจึงต้อง
ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Raymond & ProfettoMcGrath, 2005; ธนพร แย้มสุดา, 2551; ธัญพร ชืน่ กลิน่
และ วัชรา เล่าเรียนดี, 2555) นอกจากนี้ ความสามารถ
ในการใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจทางการพยาบาลเป็น

สมรรถนะหนึง่ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล พยาบาลต้อง
มีความไวต่อความรู้สึกของผู้รับบริการ จึงจะประเมิน
และกำ � หนดข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาลได้ ถู ก ต้ อ ง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น
องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาลทัง้ ในและต่าง
ประเทศ ตระหนักถึงความสำ�คัญของความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้กำ�หนดให้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นสมรรถนะและคุณลักษณะหนึ่งของ
พยาบาล และเป็นตัวบ่งชีห้ นึง่ ในเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ทั้งด้านการจัดการศึกษาและการให้บริการพยาบาล
(Joint Commission on Accreditation on Healthcare
Organization, 2004 cited by Brunt, 2005; สภาการ
พยาบาล 2552ก, 2552ข; อ้างใน ธัญพร ชื่นกลิ่น และ
วัชรา เล่าเรียนดี, 2555) แฮทเชอร์ และ สเปนเซอร์
(Hatcher & Spencer, 2005) อธิบายว่า การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณมีความสำ�คัญและเป็นทักษะที่จำ�เป็น
เนื่องจาก เป็นที่ต้องการในที่ท�ำ งานหลายแห่ง ซึ่งการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถเกิดขึ้นได้ จากการตั้ง
คำ � ถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทั้ ง ด้ า นจิ ต ใจและจิ ต วิ ญ ญาณ
เป็นการประเมินกลุ่มคน นโยบาย และสถาบัน รวม
ทั้งลดปัญหาทางด้านสังคม พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545มาตรา 24 (2) กำ�หนดไว้ว่า “ให้สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด การเผชิญ
สถานการณ์ การจัดการ และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา” ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาทางการพยาบาลจึงจำ�เป็นต้องเน้นการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพสังคมปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในระบบ
บริการด้านสุขภาพ
ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาทางการพยาบาลมี ก าร
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร ตลอด
จนรูปแบบการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตบัณฑิต
ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและสามารถให้การดูแล
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ผู้ป่วยได้ครอบคลุมในทุกมิติ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์
และมีวิจารณญาณที่รอบคอบในการตัดสินใจต่างๆ
ขณะให้การพยาบาลผูป้ ว่ ย (กาญจนา ธานะ และ ศิรริ ตั น์
นิตยวัน, 2556) มีการนำ�วิธีการสอนรูปแบบการนำ�
บันทึกการสะท้อนคิดประจำ�วันมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษาได้มีการเชื่อมโยงความรู้จาก
ห้องเรียนสูก่ ารปฏิบตั ิ ในการแก้ปญ
ั หาทางการพยาบาล
สามารถเขียนสะท้อนความคิดอย่างไตร่ตรองความรูส้ กึ
และประสบการณ์ทไี่ ด้รบั (พิมพาภรณ์ กลัน่ กลิน่ , นิตยา
ไทยาภิรมย์ และ พัชรี วรกิจพูนผล, 2551; ธัญพร
ชื่นกลิ่น และ วัชรา เล่าเรียนดี, 2555) กล่าวว่า “การ
เรียนการสอนในรายวิชาหลักการและเทคนิคทางการ
พยาบาล นักศึกษาพยาบาลขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของเนื้อหา ใช้การเรียนรู้
แบบท่องจำ�มากกว่าการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
แยกแยะ การเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของเนือ้ หา การให้
เหตุผล และการสรุปหลักการ สาระสำ�คัญของเนื้อหา
อั น เป็ น พื้ น ฐานที่ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารใช้ ก ระบวนการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหา หรือการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผล
ให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้จาก
ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้งานจริง”
ปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนทางการ
พยาบาลในภาคทฤษฎี ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการสอน
ในชั้นเรียนโดยวิธีการบรรยาย การอภิปรายหรือการ
สาธิต นักศึกษาพยาบาลไม่ได้พบกับสถานการณ์จริงที่
เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การฝึกใช้กระบวนการคิด และมี
การแสดงความคิดเห็นน้อย เป็นการจัดการสอนเพื่อที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษาพยาบาลได้รับสาระการเรียนรู้ครบ
ตามทีห่ ลักสูตรกำ�หนด มากกว่าการคำ�นึงถึงการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาล นอกจาก
นี้ผู้เรียนไม่สามารถคิดเชื่อมโยงเชิงบูรณาการความรู้
ในห้องเรียนไปสู่การประยุกต์ในการปฏิบัติงานจริง
ได้ กระบวนการเรียนการสอนถูกกำ�หนดโดยอาจารย์

ผูส้ อนผูเ้ รียนไม่ได้มสี ว่ นร่วมอย่างแท้จริง เป็นเพียงการ
มีปฏิสมั พันธ์รว่ มกันเท่านัน้ ทำ�ให้นกั ศึกษาพยาบาลไม่
ได้ถกู กระตุน้ ให้เกิดการสะท้อนคิด (Reflective thinking)
จึ ง ไม่ เ กิ ด การพั ฒ นาความสามารถการคิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ ดั ง นั้ น อาจารย์ พ ยาบาลต้ อ งให้ ค วาม
สำ�คัญต่อกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษา
พยาบาลสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้วย
ตนเอง เกิดเป็นความเข้าใจในองค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลสามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ขณะเรียนภาคทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติจริงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิดเชื่อมโยง
และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ดังเช่น งานวิจัยของ
ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และ สุภาวดี นพรุจจินดา (2554)
ที่ศึกษาอาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล ในการ
เรียนการสอนวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
พบว่าผู้สอนมีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย แต่วิธี
การสอนที่ผู้สอนส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้วิธีการสอน
บรรยายแบบมีส่วนร่วมประกอบการใช้สื่อ เช่น วีดิ
ทัศน์ สื่อการสอนจากอินเตอร์เนต (YouTube) ส่วน
การอภิปรายกลุ่ม การใช้กรณีศึกษา และการใช้ปัญหา
เป็นหลัก มีเวลาการอภิปรายในกลุ่มน้อย นักศึกษามี
โอกาสในการคิดวิเคราะห์วิพากษ์น้อย กลุ่มนักศึกษา
มีขนาดใหญ่ โอกาสในการที่จะพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงจึงลดลง และเมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาค่อนข้าง
ตํ่า เช่น ผลการเรียนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ ที่หลักสูตรมีการบูรณาการสาระของวิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูง
อายุไว้ดว้ ยกัน ในมุมมองของนักศึกษาพยาบาลได้แสดง
ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนว่า เนื้อหาที่เรียนมี
มากแต่เวลาเรียนมีนอ้ ย อาจารย์ตอ้ งเร่งสอน การมีสว่ น
ร่วมในขณะสอนกับอาจารย์พยาบาลจึงค่อนข้างน้อย
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

การติดตามเมื่อนักศึกษาพยาบาลขึ้นฝึกภาค
ปฏิบัติ พบว่า นักศึกษาไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้จาก
ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
หรื อ การแก้ ปั ญ หาได้ จึ ง ทำ � ให้ ไ ม่ ส ามารถวางแผน
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ นอกจากนี้มีการศึกษา
วิจัยเปรียบเทียบคุณลักษณะและทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาล
ส่ ว นใหญ่ มี คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณในด้านการอนุมานสูงสุด รองลงมาคือ มี
คุณลักษณะด้านความอยากรู้อยากเห็นและการเปิดใจ
กว้าง ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะและทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาโดยภาพรวม ภาย
หลังการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักสูงกว่า
ก่อนการเรียนการสอน โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักอย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับน้อยกว่า .05 (เกียรติกำ�จร กุศล,
เสาวลักษณ์ วงศ์นาถ และอุไร จเรประพาฬ, 2551) ใน
แถบเอเชีย การประยุกต์ใช้การจัดการเรียนโดยใช้ปญ
ั หา
เป็นหลักเป็นทีน่ ยิ มเพิม่ มากขึน้ ซึง่ นำ�มาใช้เพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างอิสระ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา
และการสะท้อนคิดด้วยตนเอง (Chan, 2013; Klunklin,
Viseskul, Sripusanapan, & Turale, 2010)
การพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณจำ�เป็นอย่างยิ่ง สำ�หรับนักศึกษาในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล เนือ่ งจากนักศึกษาต้องวางแผนการ
พยาบาลเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการ ซึ่งนักศึกษา
ต้ อ งกำ � หนดข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาล รวบรวม
ข้อมูลย้อนหลังเก็บข้อมูลในปัจจุบัน โดยใช้ความรู้
ทางพยาบาลและต้องเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล สังเคราะห์
ข้อมูลใหม่ๆ อภิปรายกระบวนการของข้อวินจิ ฉัยทางการ
พยาบาลจากสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จำ�ลอง
และเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ดังที่กล่าวมาข้างต้น การ

พัฒนาความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยการตั้งคำ�ถามถือเป็นสิ่งสำ�คัญ ทักษะการคิดด้วย
เหตุผลและการใช้ความเป็นเหตุเป็นผลของนักศึกษา
เป็นอีกส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพือ่ การตัดสินใจทางการพยาบาลทีถ่ กู ต้อง
สถาบันพระบรมราชชนกได้ตระหนักถึงสมรรถนะราย
ชัน้ ปี คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ โดยกำ�หนดการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สถาบันพระบรมราชชนก,
2550) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ พ ยาบาลมี ส มรรถนะและ
คุณลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วิลคินสัน (Wilkinson, 1996) และ รัชนีวรรณ
รอส (2543) อธิบายคุณลักษณะทีเ่ ป็นองค์ประกอบของ
ความมีวิจารณญาณของพยาบาล ดังนี้
1. ความคิดรวบยอดเป็นสิ่งที่สำ�คัญต่อการ
พยาบาล เนื่องจากพยาบาลต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับมโนทัศน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดูแล
ผู้ป่วย แรงสนับสนุนทางสังคม ความวิตกกังวล และ
คุณภาพชีวิต ดังนั้น อาจารย์พยาบาลอาจนำ�กรณีศึกษา
หรือกรณีตวั อย่างมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
2. ความเป็นเหตุเป็นผล เหตุผลและการใช้
ความเป็นเหตุเป็นผลของพยาบาล เป็นคุณลักษณะที่
สำ�คัญของการใช้ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ต้องตรวจ
สอบตนเองเกี่ยวกับความลำ�เอียงส่วนตัวและความ
สนใจส่วนตัว
3. การสะท้อนคิด คือ การที่บุคคลมีการ
พิจารณา ไตร่ตรองอย่างใคร่ครวญ โดยไม่ดว่ นตัดสินใจ
มักจะตั้งคำ�ถามเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องเหมาะสม
ทัศนคติ พยาบาลที่มีทัศนคติมักมีคุณลักษณะ มีความ
คิดในเชิงสร้างสรรค์ และมักถามตนเองว่า ทำ�ไม และ
อย่างไร
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แนวคิดขัน้ ตอนการเรียนรูข้ อง Bloom กับความ สนใจ มีผลต่อความจำ� สมาธิ การเรียนรู้ สติปัญญา
และการทำ�งานของสมอง โดยเน้นคำ�ถาม ใครทำ�อะไร
คิดอย่างมีวิจารญาณ
หนึ่ ง ในทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ช่ ว ยในการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม (Bloom’s
taxonomy) บลูม (Bloom, 1976) กล่าวว่า การเรียน
การสอนที่จะประสบความสำ�เร็จและมีประสิทธิภาพ
นัน้ ผูส้ อนจะต้องกำ�หนดจุดมุง่ หมายให้ชดั เจนแน่นอน
เพื่อให้ผู้สอนกำ�หนดและจัดกิจกรรมการเรียน รวมทั้ง
วัดประเมินผลได้ถูกต้อง ในขณะเดียวกันแนวคิดใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ซึ่งมี
เป้าหมายสำ�คัญคือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพใน
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
thinking skills) เป็นเรื่องที่สำ�คัญมากในการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปฏิรูป ซึ่งต้องการพัฒนาคน
ให้เป็นผู้ที่สามารถคิดเป็น ทำ�เป็นและแก้ปัญหาเป็น
ลักษณะสำ�คัญของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ แสดงถึง
ความซับซ้อนของความคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมี
ระเบียบ คิดอย่างละเอียด และการคิดอย่างรับผิดชอบ
ที่ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ หรื อ เป็ น การคิ ด ที่ คำ � นึ ง ถึ ง
เป้าหมายเป็นหลัก ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical thinking skills) จัดเป็นหนึ่งในทักษะการคิด
ขั้ น สู ง การจำ � แนกการเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ข องบลู ม
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และ
ด้านทักษะพิสัย โดยในแต่ละด้านมีการจำ�แนกระดับ
ความสามารถจากตํ่ า สุ ด ไปถึ ง สู ง สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า น
พุทธิพิสัย เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การนำ�ไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน
บลูม (Bloom, 1976) แบ่งระดับของการเรียน
รู้เป็น 6 ระดับ ซึ่งทั้ง 6 ระดับนี้อาจเกิดขึ้นได้พร้อมๆ
กัน ดังนี้
1. ความรู้ความจำ� (Knowledge) หมายถึง
ความสามารถในการจำ � ความรู้ ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ เ รี ย นมา
เป็นการทำ�งานขั้นตํ่าสุดของสมอง อารมณ์และความ

ที่ไหน โดยไม่มีการประยุกต์ใช้ เช่น นิยาม จับคู่เลือก
จำ�แนกบอกคุณลักษณะ บอกชื่อ ให้แสดงรายชื่อ และ
บอกความสัมพันธ์ เป็นต้น
2. ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง
ความสามารถในการแปลความ ขยายความและเข้าใจ
ในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ซึ่งเน้นคำ�ถาม ทำ�ไม จงอธิบาย จง
บรรยาย จงแยะแยก จงสรุป เช่น ให้แปลความหมาย
เปลีย่ นแปลงใหม่แสดง ยกตัวอย่าง อธิบาย อ้างอิง แปล
ความหมาย สรุปบอกรายงาน บรรยายและกำ�หนด
ขอบเขต เป็นต้น
3. การนำ�ไปใช้ (Application) หมายถึง ความ
สามารถในการใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มา เป็นวัตถุดิบก่อให้
เกิดสิ่งใหม่ เป็นระดับของการนำ�ข้อมูลไปประยุกต์ใช้
ของสมอง เน้นคำ�ถามเพื่อแก้ปัญหา ทดลอง คำ�นวณ
ทำ�ให้สมบูรณ์ตรวจสอบหรือค้นพบ เช่น ประยุกต์ใช้
จัดกระทำ�ใหม่ แก้ปัญหา จัดกลุ่ม นำ�ไปใช้ เลือกทำ�
โครงร่าง ฝึกหัด คำ�นวณ เป็นต้น
4. การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความ
สามารถในการแยกความรู้ออกเป็นส่วน แล้วทำ�ความ
เข้าใจในแต่ละส่วนว่า สัมพันธ์และแตกต่างกันอย่างไร
เน้นที่การเปรียบเทียบ ความเหมือนหรือความต่าง
เช่ น จำ � แนก จั ด กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ สรุ ป ย่ อ อธิ บ าย
วิเคราะห์ แยกส่วน ทดสอบ สำ�รวจ ตั้งคำ�ถาม ตรวจ
สอบ อภิปรายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร มีขอ้ ดีขอ้ เสีย
อย่างไร เป็นต้น
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง
ความสามารถในการรวมความรู้ต่างๆให้เกิดเป็นสิ่ง
แปลกใหม่เป็นการคิดใหม่ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ แต่มักถูก
ปิดกั้น ด้วยความคิด ความกลัวหรือประสบการณ์เดิม
การสังเคราะห์ เกิดจากการกระตุ้นสมองให้ผู้เรียนคิด
เป็นทำ�เป็น ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้เรื่องใกล้
ตัว ซึง่ สามารถทำ�ให้เกิดขึน้ ได้ทกุ ระดับชัน้ เน้นคำ�ถาม
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ที่ให้ ได้ลองทำ� ได้ทดลองประดิษฐ์ ทดลองออกแบบ
หรือคำ�ถามที่ให้คิดว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ จะเกิดอะไรขึ้น
เช่น การออกแบบ วางแผนการแก้ปญ
ั หา การผลิตหรือ
การสร้างสูตร เป็นต้น
6. การประเมิน (Evaluation) หมายถึง ความ
สามารถในการตัดสินคุณค่าอย่างมีเหตุมีผล เป็นการ
ทำ�งานของสมอง เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วตัดสิน
ใจว่าจะทำ�อะไร เช่น ตั้งราคาตัดสินคุณค่า พิจารณา
สรุปประเมินให้นาํ้ หนัก กำ�หนดเกณฑ์ การเปรียบเทียบ
แก้ไข ปรับปรุง ให้คะแนน เป็นต้น
คุ ณ ลั ก ษณะทางความคิ ด ของมนุ ษ ย์ ที่ ใ ช้
กลยุทธ์ทางความคิดที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง สร้างสรรค์ มี
หลักเกณฑ์ที่ต้องอาศัยคุณภาพความคิดขั้นสูง ได้แก่
การคิดอย่างมีคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) การ
คิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) การคิดแบบอภิ
ปัญญา (Metacognition) การคิดแก้ปัญหา (Problem
Solving) การตัดสินใจ (Decision Making) การคิด
แบบญาณปัญญา (Intuitive Thinking) การคิดในด้านดี
(Positive Thinking) มีผวู้ จิ ยั สนใจคุณลักษณะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทัศน์ศรี เสมียนเพชร
และ คณะ (2551) ศึกษาวิจัยทักษะการตั้งคำ�ถามของ
นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวิธี
การเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นฐานจำ�นวนทัง้ หมด 38 คน
เพื่อศึกษาระดับของคำ�ถามการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
สถานการณ์โจทย์ปัญหา รายวิชาโภชนาการและโภชน
บำ�บัด และศึกษาความสอดคล้องระหว่างระดับของ
คำ�ถามที่กำ�หนดตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ โดย
ผูส้ อนกับระดับของคำ�ถามการเรียนรูข้ องนักศึกษาโดย
เปรียบเทียบว่าคำ�ถามแต่ละข้อ สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรูข้ อง Bloom ระดับใด ซึง่ ประกอบด้วย
6 ระดับ ได้แก่ ความรู-้ ความจำ� ความเข้าใจ การนำ�ไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า วิรยิ า
วิริยารัมภะ (2549) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีตอ่ การจัดการเรียนการสอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิด
ของบลูม (Bloom) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยคือ 4.50 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนา
ความสามารถการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณให้สงู ขึน้ และ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนขึ้นอยู่กับว่าเขา
ได้รับการสอนมาอย่างไร ทักษะพื้นฐานการอ่าน การ
คิดที่นักเรียนได้รับเป็นผลมาจากครูและกระบวนการ
สอนของครู

ขั้นตอนการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ดูรอน และ วอช (Duron, Limbach, & Waugh,
2006) กล่าวว่า ขั้นตอนการขับเคลื่อนให้นักศึกษา
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 จะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการกำ � หนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย น โดยระบุ พ ฤติ ก รรมและ
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของความคิดขัน้ สูงของผูเ้ รียน
ขั้นตอนที่ 2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะ
เกิดขึ้นได้โดยการสอน ด้วยการตั้งคำ�ถาม ผู้สอนต้อง
มีเทคนิคการตั้งคำ�ถาม สร้างข้อคำ�ถามที่เหมาะสม มี
การกระตุ้นและการอภิปราย
ขั้ น ตอนที่ 3 เป็ น การปฏิ บั ติ ก่ อ นทำ � การ
ประเมิน โดยจะต้องเลือกกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการเรียนรู้
ประโยชน์ขององค์ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ในการจัดการเรียนการสอนจะ
ต้องมีการทบทวน การปรับปรุง แก้ไขกิจกรรมในชั้น
เรียน รวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียน
ขัน้ ตอนที่ 5 การสะท้อนกลับและการประเมิน
ผู้เรียน การสะท้อนผู้เรียนเปิดโอกาสให้มีการประเมิน
ตนเอง การสะท้อนสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ พัฒนาความ
คิดและการคิดมักเกิดขึ้นในระหว่างวงจรของข้อมูล
ย้อนกลับ
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ขั้นตอนของการขับเคลื่อนให้นักศึกษาพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
	
  

ขั	
  ้นตอนที่ 1 กำ�หนดวัตถุประสงค์การเรียน
- ระบุพฤติกรรมของผู้เรียน
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของความคิดขั้นสูงของผู้เรียน

ขั	
  ้นตอนที่ 5 การสะท้อนกลับและการประเมินผู้เรียน
- การสะท้อนผู้เรียน
- เปิดโอกาสให้มีการประเมินตนเอง
- การสะท้อนสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาความคิด

ขั	
  ้นตอนที่ 2 การสอนด้วยการตั้งคำ�ถาม
- สร้างข้อคำ�ถามที่เหมาะสม
- เทคนิคการตั้งคำ�ถาม
- กระตุ้นการอภิปราย

ขั	
  ้นตอนที่ 4 การทบทวน การปรับปรุงแก้ไข
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- รวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียน

ขั	
  ้นตอนที่ 3 ปฏิบัติก่อนทำ�การประเมิน
- เลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
- ประโยชน์ขององค์ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม
		 การเรียน

ภาพที่ 1: ขั้นตอนการขับเคลื่อนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
R. Duron, B. Limbach, and W. Waugh, 2006, Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 117,
p.161

การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่ใช่พรสวรรค์
แต่เป็นทักษะที่พัฒนาได้ การจะพัฒนาความสามารถ
ในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณนั้ น ต้ อ งใช้ เ วลาและ
กระบวนการในการฝึกหัด กระตุ้น ให้การสนับสนุน
ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิด ปัจจัยที่เอื้อ

ต่อการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ หรือการคิดชั้นสูงที่เริ่มต้นตั้งแต่
การคิดวิเคราะห์ ต้องพิจารณาสิ่งสำ�คัญที่เอื้อต่อการ
คิดของผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนประกอบด้วยหลายด้าน
เช่น สภาพแวดล้อมภายนอก สถานศึกษา (มกราพันธ์
จูฑะรสก, 2556)
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

อำ�พร ไตรภัทร (2546) กล่าวว่า สิ่งที่เอื้อ
อำ�นวยการคิดของผู้เรียนในชั้นเรียน ประกอบด้วย 3
ประเด็น ดังนี้
1. พฤติกรรมของผู้เรียน หมายถึง การที่ผู้
เรียนอธิบาย และให้เหตุผลหรือข้อสรุป ซึ่งได้จากการ
อ่าน การฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นแลกเปลีย่ นกับผูอ้ นื่
พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นที่มีสาระ
2. พฤติกรรมของครู พฤติกรรมของครูที่
เอื้ออำ�นวยต่อการคิดคือ การให้เวลาที่เหมาะสมเพียง
พอทีผ่ เู้ รียนจะวิเคราะห์สงั เคราะห์ความคิดของตนเอง
ป้อนคำ�ถามที่ท้าทายความคิด พยายามให้ผู้เรียนเสนอ
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โต้แย้งด้วยเหตุและผล โดย
ใช้คำ�ที่สุภาพ หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตั้งคำ �ถาม
มีความกระตือรือร้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการคิด โดยอาจนำ�กรณีศึกษามาใช้
ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ ครูผู้สอนต้อง
แสดงบุคลิกภาพที่เป็นกัลยาณมิตร ให้ความสำ�คัญกับ
ผู้เรียน และเคารพความแตกต่างทางความคิดของทุก
คนโดยปราศจากอคติ
3. ธรรมชาติของเรือ่ งทีจ่ ะเรียนเป็นสิง่ หนึง่
ที่ ค รู ผู้ ส อนจะต้ อ งจั ด รู ป แบบการเรี ย นการสอนให้
เนื้อหาวิชาหรือเรื่องที่จะเรียนมีความน่าสนใจ มีการ
บูรณาการเนื้อหาเข้ากับสภาพปัญหาที่เป็นปัจจุบัน
เน้ น การปฏิ บั ติ ห รื อ การทดลอง ใช้ ก ระบวนการ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างความรู้ในเรื่องที่
กำ�ลังเรียน แทนการท่องจำ�ในเนื้อหา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้
เรียนรู้จักการคิด และการใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
อย่างเช่น รายวิชาการฝึกปฏิบัติหลักการและเทคนิค
พยาบาลพื้นฐาน ซึ่งเป็นรายวิชาแรกของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่นักศึกษาพยาบาลทุกคน จะ
ต้องเชื่อมโยงทฤษฎีและนำ�ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ
การพยาบาล ดังนั้น เป็นหน้าที่ของครูผู้นิเทศ ที่จะ
ต้องจัดการเรียนการสอนในคลินกิ ทีเ่ น้นการปฏิบตั กิ าร

พยาบาลภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540)
โดยครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
พยาบาลได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพื่อ
สร้ า งประสบการณ์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล ให้ มี
สมรรถนะสอดคล้องตามที่สภาการพยาบาลกำ�หนดมี
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาพยาบาล เพื่อที่จะให้
เกิดทักษะประสบการณ์ตระหนักรูถ้ งึ บทบาทการเผชิญ
สถานการณ์ การแก้ไขปัญหา อย่างเป็นขัน้ ตอนและเกิด
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาล
นอกจากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น บรรยากาศใน
ชั้นเรียนก็เป็นสิ่งสำ�คัญต่อการพัฒนาความคิดของ
ผู้ เ รี ย น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการที่ ผู้ เ รี ย นถามและตอบ
คำ�ถาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลทำ �งาน
ทั้งแบบเป็นกลุ่มและทำ�งานคนเดียว มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายร่วมกับเพื่อน ส่วนผู้สอนควรแนะนำ�ให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ (2552) ได้
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนรายวิชา 404207 คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำ�นวน 17 คน เพื่อศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
และเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน พบว่า
1) กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองมีรูปแบบการเรียนรู้
คือ กำ�หนดเป้าหมายในการเรียนรู้ วางแผน การทำ�งาน
และการแก้ปัญหา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมิน
ตนเอง เห็นคุณค่า และประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและนำ�
ไปประยุกต์ใช้ 2) แนวทางการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการ
เรียนรู้ด้วย มีแนวการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
การทำ�งานตามความสนใจการเขียนบันทึก การเรียนรู้
การตั้งคำ�ถาม และตอบคำ�ถามการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำ�คัญ และการศึกษางานวิจัย 3) การพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาปัจจัยที่ควรคำ�นึงถึง คือบรรยากาศของการ
เรียนการสอน บทบาทของอาจารย์ กระบวนทัศน์ของ
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การสอน และการสะท้อนการเรียนรู้
กาญจนา ธนะ และ ศิริรัตน์ นิตยวัน (2556)
ศึกษากระบวนการสะท้อนความคิด ความรู้สึกจาก
ประสบการณ์ต่างๆจากการเรียนรู้ของนักศึกษา ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาความรู้ เกิดการตระหนักและความ
เข้าใจในกระบวนการ การเรียนรู้ของตนเอง นำ�ไปสู่
การเปลีย่ นแปลง การรับรูแ้ ละประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีความหมาย ดังนัน้ การพัฒนาการเรียนการสอน
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักศึกษา มีปจั จัย
ที่ควรคำ�นึงถึง คือ บรรยากาศของการเรียนการสอน
บทบาทอาจารย์ กระบวนทัศน์ของการสอน และการ
สะท้อนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนานักศึกษาพยาบาล
สู่การเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องมีการสร้าง
ทัศนคติทดี่ ตี อ่ การคิดและสร้างลักษณะใจกว้าง ยอมรับ
ฟังเหตุผลของผูอ้ นื่ มีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะทำ�ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ชัดเจน จากการอภิปรายทุกมุมมอง เข้าใจ
ตรงกันกับผู้อื่น ก่อนการตัดสินใจบนฐานคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

การจัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมกระบวนการ
คิดอย่างวิจารณญาณ

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณ มีรูปแบบกระบวน
การจัด การเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนรวบรวม
ทักษะต่างๆ ไปปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งอาศัยความคิดซับซ้อน
และความรู้ลึกซึ้ง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและการ
สร้างสรรค์ โดยมีหลักในการจัดการเรียนการสอน คือ
1) ให้ผเู้ รียนสร้างความรู้ (Construction of knowledge)
โดยการเรียนรู้ จัดระบบ ตีความ และวิเคราะห์ข้อมูล
2) ผู้เรียนใช้การสืบสอบทางวิชาการ (Disciplined
inquiry) โดยการนำ�ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นความ
เข้าใจที่ลึกซึ้ง 3) การให้คุณค่านอกเหนือจากห้องเรียน
(Value beyond school) นักศึกษาพยาบาลสามารถ
เชือ่ มโยงประสบการณ์การเรียนรูก้ บั สภาพจริงภายนอก
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ห้องเรียนได้ (ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และ สุภาวดี
นพรุจจินดา, 2554) บรูคแบงค์ และแมคกริล (Brockbank
& McGill, 2007) กล่าวว่า การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ต้องให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ เป็นการเรียนระดับสูง
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ความรู้
วิเคราะห์ตนเองและสังคม โลกการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพสังคมปัจจุบนั และการอุดมศึกษาไทย นอกจากนี้
ยังเป็นวิถีทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวอย่าง
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
อย่างวิจารณญาณมีหลากหลายวิธี ดังนี้
1. การสอนโดยใช้คำ�ถาม (Questioning
Method) โดยผู้สอนมีการใช้คำ�ถามกระตุ้นผู้เรียนใน
ลักษณะต่างๆ เพื่อกระตุ้นความคิดเชิงเหตุผล การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
2. การสอนโดยการสื บ ค้ น (Inquiry
Method) โดยผู้สอนตั้งคำ �ถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ค้นพบความรู้
หรือแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับความรู้
ใหม่ การสังเกต โดยการตั้งคำ�ถามเพื่อการสืบค้น อะไร
ใคร ทีไ่ หน เมือ่ ไร อย่างใดให้ผเู้ รียนหาเหตุผลมาอธิบาย
สาเหตุ
3. การสอนโดยใช้แผนทีม่ โนทัศน์ (Concept
mapping) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนจัดระบบเนื้อหา
สาระที่ได้เรียนรู้ จัดลำ�ดับ และเชื่อมโยงความสำ�คัญ
ของแต่ละมโนทัศน์
4. การสอนแบบแก้ปญ
ั หา (Problem solving
method) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ
5. การสอนโดยการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกคน
ได้แสดงความคิดเห็น มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
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ให้มากที่สุด มีการอภิปราย ทบทวนความคิดทั้งหมด
จัดหมวดหมู่หรือประเภท รวมทั้งจัดให้มีการอภิปราย
ทบทวนความคิด
6. การสอนโดยการโค้ช (Coaching) เป็น
วิธกี ารสอนทีม่ งุ่ เน้นส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ และ
พัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ด้วยการนำ�ตนเอง โค้ชเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
7. การสอนแบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self
– directed Learning) เป็นกระบวนการซึง่ ผูเ้ รียนแต่ละ
คนมีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง (โดยอาศัยความช่วย
เหลือจากผู้อื่นหรือไม่ต้องการก็ได้) ผู้เรียนจะทำ�การ
วิเคราะห์ความต้องการที่จะเรียนรู้ของตน กำ�หนดเป้า
หมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การเลือกวิธีการ
เรียนรู้การแสวงหาแหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ ประเมินตนเอง โดยอาจารย์
ทำ�หน้าที่กระตุ้นและให้คำ�ปรึกษาผู้เรียน
8. การสอนโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
(Student - center) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอน
ได้ จั ด หรื อ ดำ � เนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผู้ เ รี ย นตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลความสามารถทางปัญญา
วิธีการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมอันพึง
ประสงค์ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ได้
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัด ความ
สนใจด้วยวิธีการ กระบวนการและแหล่งการเรียนรู้ ที่
หลากหลายทีเ่ ชือ่ มโยงกับชีวติ จริง ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำ�หนด
9. การสอนแบบปัญหาเป็นหลัก (Problembased learning) เป็นวิธกี ารสอนทีใ่ ช้ปญ
ั หาเป็นฐานวิธี
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีที่สามารถเพิ่ม
สมรรถนะการคิดวิเคราะห์และการตัง้ คำ�ถามการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนได้และควรส่งเสริมให้นำ�วิธกี ารเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปญ
ั หาเป็นฐานมาเป็นแนวทางของการเรียนการสอน

ในการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาชีพอืน่
ต่อไป
10. การเรียนรูโ้ ดยการสะท้อนคิด (Reflective
thinking) เป็นวิธีใช้ที่ช่วยให้มีการคิดใคร่ครวญอย่าง
ถี่ถ้วนโดยการคิดย้อนกลับในประเด็นที่กำ�ลังคิดเพื่อ
เปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่คิดให้เป็นความรู้
และการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น การสะท้อนคิดเป็นวิธี
การที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นที่การคิด
เกีย่ วกับสิง่ ทีค่ ดิ อยู่ สิง่ ทีป่ ฏิบตั หิ รือสิง่ ทีเ่ ป็นอยู่ บันทึก
การสะท้อนคิดประจำ�วัน สามารถนำ�มาใช้เป็นเครื่อง
มืออย่างหนึ่งในการเรียนการสอนทางการพยาบาล
(พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, นิตยา ไทยาภิรมย์ และ พัชรี
วรกิจพูนผล, 2551)
11. การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic
learning) เป็นวิธีการสอนในการทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
จากงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และ สุภาวดี
นพรุจจินดา (2554) พบว่า หลักการสำ�คัญของการ
จัดการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิ ด การเรี ย นรู้ ต ามสภาพจริ ง ประกอบด้ ว ย 5
ประการได้แก่ 1) การเรียนรู้เกิดขึ้นในบริบทที่เป็น
จริ ง และจากการแก้ ปั ญ หาในสภาพจริ ง 2) ผู้ เ รี ย น
เป็นผู้สร้างความรู้จากการกระทำ�การแก้ปัญหาและ
การมีปฏิสัมพันธ์ 3) ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้น
4) ผู้สอนเป็นแหล่งความรู้และผู้อ�ำ นวยความสะดวก
5) แหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย และขั้นตอนการ
เรียนการสอน 5 ขั้นได้แก่ 1) ขั้นกระตุ้นความรู้เดิม
2) ขั้นเสนอปัญหา 3) ขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
4) ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 5) ขั้นประยุกต์ใช้
12. การสอนทีใ่ ช้การวิจยั เป็นฐาน (Research based Learning) สอนโดยการมอบหมายงานให้
นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สรุป และนำ�เสนอ
กระบวนการวิจัย และผลการวิจัยเป็นวิธีการส่งเสริม
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เกิดการเชือ่ มโยงความรู้ เกิดแนว
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คิดใหม่ๆ ตลอดจนการนำ�แนวคิดไปประยุกต์ใช้

บทบาทของอาจารย์ พ ยาบาลในการจั ด การ
เรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวน
คิดอย่างมีวิจารณญาณ บทบาทของอาจารย์พยาบาลมี
ความสำ�คัญอย่างยิง่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2546) กล่าวว่า
การสอนในสถาบันอุดมศึกษามีความจำ�เป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมการเรียนรู้ในแนวใหม่ที่เป็นแนวสร้างสรรค์
(Innovative Approach) ด้วยการส่งเสริมให้การเรียน
การสอนเน้นไปทีก่ ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ดำ�เนินการสอน
อย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์
ตรง (Experiential – based Learning) ให้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self – study Learning) ให้ผู้เรียนรู้จักสร้าง
และพัฒนาความรู้ (Research - based Learning) ผู้
เขียนเสนอว่า การดำ�เนินการสอนที่ส่งเสริมกระบวน
คิดอย่างมีวิจารณญาณที่สำ�คัญควรพิจารณา 3 ด้าน
ดังนี้ 1) ด้านการเรียนการสอน อาจารย์พยาบาลควร
ต้องปรับบทบาทของตนเองเป็นผู้ชี้แนะและอำ�นวย
ความสะดวกในการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียน
แบบตื่นตัว (Active learner) และเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้
นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะเพียงพอมีประสบการณ์
แรงจูงใจ มีความเชื่อ และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เรียน ผู้สอนควรเป็นผู้ที่อำ�นวยความสะดวก (ทัศน์ศรี
เสมียนเพชร และคณะ, 2551) เป็นแหล่งความรู้ เป็นผู้
เชี่ยวชาญ เป็นตัวแบบให้ผู้เรียนและจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้สึกสะดวกสบายปลอดภัย
เปิดโอกาสและยอมรับในคุณค่าความเป็นมนุษย์ รูป
แบบการสอนควรให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง 2) ด้าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรจัดให้นักศึกษาพยาบาลมี
โครงการหรือกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็น มีการวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆ เปิดโอกาส
ให้ท�ำ กิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์และก่อให้เกิดกระบวนการ
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คิดอย่างเป็นระบบ พัฒนานักศึกษาให้สามารถคิดเป็น
บูรณาการและเชือ่ มโยงองค์ความรูต้ า่ งๆในหลากหลาย
วิชา นำ�ไปสูเ่ ป้าหมายการสร้างบัณฑิตพยาบาลทีม่ คี วาม
สามารถในการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพที่
มีการเปลี่ยนแปลง (วิริยา วิริยารัมภะ, 2549) และ 3)
ด้านการวิจัยและพัฒนา ควรจัดให้นักศึกษาพยาบาลมี
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมนำ�ผลการ
วิจยั มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้บัณฑิตพยาบาลมี
คุณภาพเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อให้บรรลุตัวบ่งชี้ความสำ�เร็จ
ของการจัดการศึกษา

บทสรุป

การสอนนักศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็นกระบวนการสอนหนึง่ ที่
เป็นกระตุน้ สมองให้ผเู้ รียนคิดเป็นทำ�เป็น กระบวนการ
แก้ปญ
ั หา อาจารย์พยาบาลผูส้ อนควรให้ความสำ�คัญใน
การจัดการเรียนการสอน โดยจะต้องมีการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลาก
หลาย ให้เหมาะสมกับลักษณะรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั เิ พือ่ ให้นกั ศึกษาพยาบาลมีความสามารถ
ในการระบุปญ
ั หา ตัง้ ปัญหา การใช้เหตุผล เลือกวิธกี าร
แก้ไขปัญหา และการตัดสินใจที่เหมาะสม
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