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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความเห็นมีต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 65 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสนทนากลุ่มวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา  ผลการวิจัย พบว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง  หลังการพัฒนาพบว่ามีค่าเฉลี่ยของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับปานกลาง  
และความคิดเห็นต่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  
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Abstract  
          The objectives of this study were to study critical thinking skills, critical thinking skills 
after participation in critical thinking skills workshop, and opinion of the nursing students on the 
workshop of first year nursing students at Kasam Bundit University in the 2018 academic year. 
The sample consisted of 65 first year nursing students at Kasem Bundit University. The research 
instrument was a critical thinking skills test. The results revealed that the mean score of critical 
thinking skills of the students was moderate. After participating in the critical thinking skills 
workshop, the students showed an increased critical thinking score but still in moderate level. 
Additionally, the students were very satisfied with the workshop. 
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บทน า 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนา
คนให้มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะในการ
แก้ปัญหาเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึง
มีจุด เน้นที่ ส าคัญคือการฝึกให้ ผู้ เ รี ยน  คิด เป็น 
แก้ปัญหาเป็น สามารถคิดวิเคราะห์และเลือกสิ่งที่
เหมาะสม มีทักษะในการแก้ปัญหาได้  รวมถึงมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ใ ห้ มี ค ว า ม
เจริญก้าวหน้าในกระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้เรียนสามารถ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของข้อมูลและสถานการณ์
เพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่
มุ่ ง เ น้ น ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้น า การ
น าไปประยุกต์ใช้ การติดต่อสื่อสารได้ จากการศึกษา
ของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญของการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการคิด โดยได้ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาตรี
โดยคาดหวังให้บัณฑิตมีคุณวุฒิหลักอย่างน้อย 5 
ด้าน โดยเฉพาะทักษะทางปัญญาที่มุ่งให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฏีและ
กระบวนการในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
เมื่อผู้ เรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ที่ ไม่ได้
ค า ดคิ ดม าก่ อน  ซึ่ ง สิ่ ง เ หล่ า นี้ จ า เ ป็ นต้ อ ง ใ ช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะ
พ้ืนฐานทั้งสิ้น และ องค์กรวิชาชีพพยาบาลทั้งในและ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณและได้
ก าหนดให้มีการคิดอย่างมีวิจารญาณเป็นสมรรถนะ
และเป็นคุณลักษณะหนึ่งของพยาบาลและเป็นตัว
บ่งชี้หนึ่งในเกณฑ์ประกันคุณภาพทั้งด้านการจัด
การศึ กษาและการ ให้ บริ ก ารพยาบาล ( Joint 

Commission on Accreditation on Healthcare 
Organization,2004 cited by Brunt, 2005; สภา
การพยาบาล 2552ก, 2552ข ; อ้างใน ชื่นกลิ่น และ 
เล่าเรียนดี, 2555) เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลเมื่อ
ส าเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วต้องปฏิบัติงาน
ให้บริการผู้ป่วยโดยจ าเป็นต้องใช้ทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ ดังนั้นพยาบาลจึง
จ าเป็นต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้องค์
ความรู้ทางด้านการพยาบาลมาใช้อย่างมีเหตุผล มี
การพิจารณาไตร่ตรององค์ประกอบต่าง ๆ อย่าง
ครอบคลุมเพ่ือหาข้อสรุปในการอธิบายและการ
ปฏิบัติการพยาบาลเป็นการปฏิบัติเชิงวิชาชีพต้องท า
ความเข้าใจกับทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 
พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาล
กับศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล
ได้อย่างถูกต้อง  

การคิ ดอย่ า ง มี วิ จ า รณญาณ  ( Critical 
thinking) เป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาคลุมเครือ 
มีความขัดแย้งเพ่ือการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อ
หรือไม่ควรเชื่อ สิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท าโดยใช้
ความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตนจากข้อมูลที่
รอบด้านทั้งข้อมูลส่วนตัวของผู้คิด (สุเสารัจ, 2551) 
ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะส าคัญที่
ใช้ในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน 
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขและสร้างสรรค์ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะที่จ าเป็น จึง
สนใจในการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 1
ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลในชั้นปีต่อไป อันจะส่งผลต่อการจัดการ
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เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในด้าน
การศึกษาพยาบาล  เพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาล ตลอดจนเมื่อ
นักศึกษาพยาบาลส าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้เป็น
พยาบาลวิชาชีพที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มี
คุณภาพต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 . เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิ จารณญาณของนักศึกษาพยาบาลชั้ นปีที่  1 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2 . เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลัง
ได้รับการพฒันาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.เพ่ือศึกษาความเห็นของนักศึกษาพยาบาล
ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 

ใช้ แนวการคิ ดอย่ า งมี วิ จ ารณญาณของ 
Facione & Facione (1996) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับสมรรถนะใน
การตัดสินใจด้านคลินิก ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นทักษะในการคิดที่ เกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ซึ่งประกอบด้วย การตีความ การ
วิเคราะห์ การประเมิน การสรุปอ้างอิง การอธิบาย 
และการควบคุมตนเองด้านการคิด หากนักศึกษา
พยาบาลสาสตร์มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็
จะส่งผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
      กา รศึ กษาครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จั ยแบบ

ผสมผสานวิธี (Mix methods research) เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการวิจัย 

ประชากร คือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   

   กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา
2561  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่เข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศ ในวันที่เปิดภาคเรียน จ านวน 65 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ น ก า รศึ กษ า วิ จั ย ค รั้ ง นี้ 
ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3 ชุด ดังนี้ 

1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
แบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 43 ข้อ โดยผู้วิจัย
ได้ปรับปรุงและพัฒนามาจากแบบทดสอบทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของ ศรีสวัสดิ์  และคณะ 
(2559) และน าไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
โดยการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item-Objective Congruence : IOC) ได้เท่ากับ 
0.87-1.00 และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
เท่ากับ 0.84 

2. แบบสนทนากลุ่ม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดย
ที่ก าหนดสถานการณ์ให้และมีข้อค าถามให้นักศึกษา
ตอบโดยร่วมสนทนากลุ่ม 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 6 ข้อ เป็น
แบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1   
1. ผู้วิจัยประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่ม

ตัวอย่างเข้าร่วมการวิจัย พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
การวิจัยและรายละเอียดของการวิจัยและให้อิสระใน
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การตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย พร้อมทั้งให้กลุ่ม
ตัวอย่างลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้เข้าร่วม
วิจัยทราบถึงสิทธิ์ในการถอนตัวจากการศึกษา โดยไม่
ต้องชี้แจงเหตุผลและไม่มีผลกระทบใด ๆ 

2. ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบทดสอบทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

3. ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการ
คิดวิ เคราะห์อย่ างมีวิ จารณญาณกับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่1 โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับทักษะ
การตีความ วิธีการวิเคราะห์ การประเมินผล การ
สรุปอ้างอิง วิธีการอธิบาย รวมถึงเทคนิคการควบคุม
ตนเองด้านการคิด รวมจ านวน 3 ชั่วโมง  

4. เมื่อสิ้นสุดการอบรมการพัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกครั้ง 
พร้อมทั้งให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จ านวน 6 ข้อ   

ขั้นตอนที่ 2 
ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับ

สลากและมีความสมัครใจในการร่วมสนทนากลุ่ ม 
(Focus group) จ านวน 9 - 12  คน โดยใช้
แบบสอบถามชุดที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสถานการณ์ที่ต้อง
ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ก าหนดให้ และ
มีข้อค าถามให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็น/ตอบ
ข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม (Focus group)  

 
ผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
และข้อมูลการตอบแบบแบบทดสอบ ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณฯก่อนจัดอบรมการคิดอย่างมี
วิ จ า ร ณญ าณ ก่ อน กา รอบร ม กา รคิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ และศาสนา ( n =65) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
หญิง 
ชาย 
อาย ุ
17-19 ปี 
20-22 ปี 
ศาสนา 
พุทธ 
อิสลาม 

 
61 
4 
 
60 
5 
 
53 
12 
 

 
93.84 
6.15 
 
92.30 
7.69 
 
81.59 
18.46 
 

 
จากตารางที่ 1 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเป็น

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 65 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

ร้อยละ  93.84 และมีอายุระหว่าง  17-19 ปี คิด
เป็นร้อยละ  92.30  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อย
ละ 81.59   
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ตารางท่ี 2 คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างก่อนการอบรม (n =65) 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Minimum Maximum Mean Std. Deviation การแปลความ 

 
การตีความ 1.67 5.00 3.05 1.12 ปานกลาง  
การวิเคราะห ์ 1.25 3.75 2.40 0.89 น้อย 
การประเมิน 1.00 4.00 1.72 0.69 น้อย 
การสรุปอ้างอิง 1.25 5.00 2.86 1.32 ปานกลาง 
การอธิบาย 1.25 3.75 2.28 0.81 น้อย 
การควบคุมตนเองด้านการคิด 3.00 5.00 4.12 0.47 มาก 
      

จากตารางที่ 2 พบว่าทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลก่อนการอบรมสูง
ที่สุดคือการควบคุมตนเองด้านการคิด พบว่า มี
คะแนนค่าเฉลี่ย  4.12 อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่
อยู่ระดับ ปานกลางคือการตีความ คะแนนเฉลี่ย 

3.05 และการสรุปอ้างอิง คะแนนเฉลี่ย 2.86  ส่วน
ด้านที่อยู่ในระดับน้อยคือการอธิบายคะแนนเฉลี่ย 
2.28  การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย 2.40 และการ
ประเมินคะแนนค่าเฉลี่ย1.72  

  
ตารางท่ี 3  คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างหลังการอบรม (n =65) 

จากตารางที่ 3 พบว่าทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังการอบรมของนักศึกษาพยาบาล 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการควบคุม
ตนเองด้านการคิดอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
4.46 ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การ

ตีความ คะแนนเฉลี่ย 3.43 การอธิบาย คะแนนเฉลี่ย 
3.42 การวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ย3.38 การประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย 1.72 ส่วนด้านที่อยู่ในระดับน้อยคือ 
การสรุปอ้างอิง คะแนนเฉลี่ย 2.43 

 
 
 

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Minimum Maximum Mean Std. Deviation การแปลความ 

การตีความ 1.67 5.00 3.43 0.65 ปานกลาง 
การประเมิน 1.25 3.75 2.82 0.70 ปานกลาง 
การสรุปอ้างอิง 2.00 4.00 2.43 0.52 น้อย  
การอธิบาย 1.25 5.00 3.42 0.97 ปานกลาง  
การวิเคราะห ์ 1.25 3.75 3.38 0.65 ปานกลาง 
การควบคุมตนเองด้านการคิด 3.67 5.00 4.46 0.26 มาก  
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ตารางที่ 4   เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังการ
อบรม (n =65) 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนอบรม แปลผล หลังอบรม แปลผล 

1. การตีความ 3.05 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 
2. การวิเคราะห ์ 2.40 น้อย 2.82 ปานกลาง 
3. การประเมิน 1.72 น้อย 2.53 ปานกลาง 
4. การสรุปอ้างอิง 2.86 ปานกลาง 3.42 ปานกลาง 
5. การอธิบาย 2.28 น้อย 3.38 ปานกลาง 
6. การควบคุมตนเองด้านการคิด 4.12 มาก 4.56 มากที่สุด 

รวม 2.73 ปานกลาง 3.35 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล ระหว่างก่อนและหลังการอบรมพบว่า
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง
ก่อนและหลังการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หลังการอบรม
คะแนนเฉลี่ยการควบคุมตนเองด้านการคิดเพ่ิมขึ้น

จากอยู่ในระดับมากเพ่ิมเป็นระดับมากที่สุด  ส่วน
ด้านการวิเคราะห์ การประเมิน และการอธิบาย
เพ่ิมขึ้นเช่นกัน จากอยู่ในระดับน้อยเป็นเพ่ิมเป็น
ระดับปานกลาง ส่วนด้านการตีความและการอ้างอิง
พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรมเท่าเดิม
คืออยู่ในระดับปานกลาง 

 
ตารางท่ี 5   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมระหว่างก่อน
และหลังการอบรม (n=65) 

คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Mean Std. Deviation 

ก่อนการอบรม 2.94 0.40 
หลังการอบรม 3.44 0.22 

   
จากตารางที่ 5 พบว่าหลังการอบรมกลุ่ม

ตั วอย่ า งมี คะแนนเฉลี่ ยทักษะการคิ ดอย่ า งมี
วิจารณญาณเพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนการอบรม โดยก่อน

การอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.94 และหลังการอบรมมี
คะแนนเฉลี่ย เพ่ิมข้ึนเป็น 3.44  
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ตารางที่ 6   คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างหลังการ
อบรม (n =65) 
                                  รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. หลังอบรมมีการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.85 มากที่สุด 
2. ตระหนักในคุณค่าของการมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.90 มากทีสุ่ด 
3. สามารถน าผลการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติในวิชาชีพ
ทางการพยาบาล 

4.89 มากที่สุด 

4. ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญ 4.65 มากที่สุด 
5. การจัดอบรมการมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีประโยชน์ 4.89 มากที่สุด 
6. ควรมีการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในปีต่อไป 4.90 มากที่สุด 
                                    ภาพรวม 4.83 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 
ระหว่าง  4.65 -4.90 และกลุ่มตัวอย่างให้ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม คือควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรม และ
ควรพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 2   การสนทนากลุ่มหลังการพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่าง 
        ผู้วิจัยได้ชี้แจงและอธิบายและแจกส าเนา
เอกสารเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องการให้การศึกษา
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้กลุ่มตัวอย่างที่ที่เข้าร่วม
สนทนากลุ่มทุกคนได้อ่านเพ่ือพิจารณาไตร่ตรอง 
และร่วมสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
หัวข้อค าถามในการสนทนากลุ่ม  
 1. การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาคืออะไร โดยให้นักศึกษาคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
 
 
 

ค าตอบโดยสรุปดังนี้ 
 การศึกษานอกสถานที่ให้ความรู้มากขึ้นและ

ทันสมัย และดึงดูดความสนใจในการเรียนของเด็กได้ดี 
 เป็นการเรียนที่พัฒนาและสามารถน าไปใช้
ในชีวิตได้มากกว่าการเรียนที่เรียนในห้องเรียน 
 สามารถเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยไม่ใช่แต่
หนังสือเรียนเท่านั้น 
 ช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมตัวเพ่ือใช้ชีวิตใน
โลกที่เป็นจริง มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีการ
คิด วิเคราะห์ 

2. การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพทางการพยาบาล
อย่างไร 
 
ค าตอบโดยสรุปดังนี้ 
 การเรียนการสอนจ าเป็นต้องใช้ทักษะใน
การคิด การแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญ และการใช้ทักษะ
ในการสื่อสาร ในการเรียนและการท างาน และ
พยาบาลจ าเป็นจะต้องมีทัศนคติ ค่านิยม และมี
บุคลิกภาพที่ดี 
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 พืชผักสมุนไพร แต่ละชนิดสามารถน ามาท า
เป็นยารักษาโรคเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่
ร้ายแรงได ้
 การเรียนยุวกาชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 
 การศึกษาวิชาชีพทางการพยาบาล มีความ
ทันสมัยมากขึ้นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่
เรียนในห้องเรียนอย่างเดียว  
 การศึกษาแบบศตวรรษที่  21 เป็นยุคที่มี
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  ท าให้สะดวกและรวดเร็วต่อ
การศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้าน
การควบคุมตนเองด้านการคิด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการตีความและด้านการสรุปอ้างอิง 
อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับ
น้อย 
 2. หลังการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์พบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการควบคุมตนเอง
ด้านการคิด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการ
ตีความ การประเมิน การอธิบายและการวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับ
น้อย 
 3. กลุ่มตัวอย่างมีคะเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก คะแนนระหว่าง  4.65 -4.90 และให้
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม คือควรเพ่ิมระยะเวลาในการ
พัฒนาและการจัดอบรม และควรพัฒนาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณแบบนี้ร่วมกับการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป 

           ผลจากการสนทนากลุ่ม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในภาพรวม
เกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่  21 ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาเห็นว่าควรเน้นให้นักศึกษามีการ
คิด วิเคราะห์ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกห้องเรียน
เพ่ือให้มีความรู้มากขึ้นและทันสมัย การเรียนการ
สอนจ าเป็นต้องใช้ทักษะในการคิด การแก้ปัญหาเป็น
สิ่งส าคัญ และการใช้ทักษะในการสื่อสาร ในการ
เรียนและการท างาน และพยาบาลจ าเป็นจะต้องมี
ทัศนคติ ค่านิยม และมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบของ
การศึกษาตามศตวรรษที่  21การศึกษาวิชาชีพ
ทางการพยาบาล มีความทันสมัยมากขึ้นและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่เรียนในห้องเรียน
อย่างเดียว ดังนั้นการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นยุค
ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะท าให้สะดวกและรวดเร็ว
ต่อการศึกษา 
 
การอภิปรายผล 
 ทักษะการคิดอย่ างมีวิ จารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ทั้งก่อนและหลังการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่า นักศึกษา
พยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการควบคุมตนเอง
ด้านการคิด ทั้งก่อนและหลังการอบรม มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พรหม
น้อย  พรหมเทพ และ ทัศนีย์สุวรรณ (2555) ที่
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4  คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่
พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง 
และได้ให้ข้อเสนอว่าควรมีการพัฒนากลยุทธ์ในการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนา
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ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นั กศึ กษา  โ ดย เฉพาะองค์ ป ระกอบด้ าน การ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  แ ล ะ ค ว ร มี ก า ร ติ ด ต า ม ร ะ ดั บ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาภายหลังการสอนด้วยวิธีดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์           
ในภาพรวมก่อนอบรมได้ค่าเฉลี่ย 2.94 และหลังการ
อบรมได้ค่าเฉลี่ย 3.44 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงขึ้นแต่อยู่ ในระดับปานกลาง ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พ่ึงจันทรเดช และ 
เปลี่ยนแก้ว (2559) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ผลวิจัย
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการวิจัยของ วัฒน
วิไล, ตั้งใจกตัญญู บรรจงมณี และ เลี้ยงวิวัฒน์ 
(2552) ที่ศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย 2 ปัจจัย 
ได้แก่ ภูมิหลังของผู้เรียน คือความรู้พ้ืนฐานเดิมของ
นักศึกษา ปัจจัยผู้เรียนด้านนิสัยในการเรียน ทัศนคติ
ต่อวิชาเรียน ความมุ่งหวังในการน าไปใช้ประโยชน์ 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 ผลการสนทนากลุ่มโดยให้กลุ่มตัวอย่างคิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับด้านการให้การศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมสนทนา
กลุ่ม เห็นว่าปัจจุบันการศึกษาเปลี่ยนจากที่เรียนใน
ห้องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มาศึกษานอกสถานที่ที่ให้ความรู้
มากขึ้นและทันสมัย และดึงดูดความสนใจในการ
เรียนของเด็กได้ดี และให้ข้อคิดเห็นว่าการเรียนที่
พัฒนาในศตวรรษที่  21  สามารถน า ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากกว่ าการเรียนที่ เ รี ยนใน
ห้องเรียน เนื่องจากนักศึกษาสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

ได้โดยไม่ใช่แต่หนังสือเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้
จากสิ่ งแวดล้อมและประสบการณ์ที่ ได้รับจาก
ภายนอกได้อีก นอกจากนี้การศึกษาส าหรับศตวรรษ
ที่ 21 ยังเป็นการศึกษาการเรียนการสอนที่ช่วยให้
นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวเพ่ือใช้ชีวิตในโลกที่เป็น
จริง มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ เรียนมีการคิด 
วิเคราะห์ มากขึ้น ดังนั้นผู้สอนต้องพยายามหา
กระบวนการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจและสามารถ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
และต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้หลากหลายแง่มุม โดย
ผู้สอนต้องจัดบรรยากาศและปรับมุมมองความคิด
ของตนเองให้ผู้ เรียนกล้าที่จะท าและกล้าที่จะคิด  
ดั งนั้ นกระบวนการที่ จ ะ พัฒนาให้ ผู้ เ รี ยน เกิ ด
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณควรเริ่มจากผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้ก่อนเป็นล าดับแรก เมื่อผู้สอน
สร้างความน่าสนใจให้ผู้เรียนมากเท่าไร ผู้เรียนจะ
สนใจและให้ความส าคัญเป็นการดึงดูดความสนใจใน
การเรียนของผู้เรียนให้สามารถคิดและวิเคราะห์ได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ ไวยสุระสิงห์ และ นพรุจจินดา 
(2554) ที่กล่าวว่าหลักการจัดการเรียนการสอนคือ 
1) ผู้เรียนสร้างความรู้ (Construction of 
knowledge)โดยการเรียนรู้ จัดระบบ ตีความและ
วิเคราะห์ข้อมูล 2) ผู้เรียนใช้การสืบสอบทางวิชาการ 
(Disciplined inquiry) โดยการน าความรู้ที่มีอยู่มา
พัฒนาเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 3) การให้คุณค่า
นอกเหนือจากห้องเรียน (Value beyond school) 
จะท าให้นักศึกษาพยาบาลสามารถเชื่ อมโยง
ประสบการณ์การเรียนรู้กับสภาพจริงภายนอก
ห้องเรียนได้และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก ร ะบ ว น ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ 
 ดั งนั้นการพัฒนาทักษะการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณจึงมีความส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติ
พยาบาลที่เหมาะสมและถูกต้อง ประเทศไทยโดย
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สภาการพยาบาลจึงได้ก าหนดให้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นสมรรถนะหลักที่ 13 ของพยาบาล
วิชาชีพและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสมรรถนะ
หลักทั้งหมด 14 สมรรถนะ  ด้วยเหตุนี้จึงมีความ
จ าเป็นที่สถานศึกษาด้านการพยาบาลจะต้องมีการ
พัฒนาทักษะการคิดอย่ างมี วิ จารณญาณของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่แรกเข้าจน
ส าเร็จการศึกษา ก่อนไปปฏิบัติงานเป็นพยาบาล 
วิชาชีพต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้       
 1. ด้านนโยบาย สถาบันการศึกษาควร
ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญในการพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตให้มีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
 2. ด้านบริหารวิชาการ ควรปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให้
นักศึกษาเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน ควร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง ฝึกทักษะ

การคิด วิเคราะห์ การเผชิญสถานการณ์และการ
แก้ปัญหาได้ และควรสอดแทรกทักษะการคิดอย่างมี
วิ จ ารณญาณในรายวิ ชาทางการพยาบาลทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 4. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ควรพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมและฝึกให้พยาบาล
วิชาชีพมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
เรียนรู้ พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลทุกชั้น
ปีและควรมีการติดตามผลการพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องในชั้น
ปีที่ 2, 3 และ 4 
 2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาการ
จัดการ เรี ยนการสอนที่ พัฒนาการคิดอย่ า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล   
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