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บทคัดย่อ
การศึกษากึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมวิจัย คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (ที่กำ�ลังเรียนวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2) จากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
แห่งหนึ่ง จำ�นวน 142 คน เครื่องมือวิจัย คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 7 ขั้นตอน และแบบทดสอบการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทำ�การทดสอบก่อนและหลังการสอนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก 1 เดือน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
และสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบภาพรวมของการคิดวิจารณญาณ คะแนนเฉลี่ยหลังการสอนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p< .05) คะแนนเฉลี่ยประเด็นย่อยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ด้านการอนุมาน คะแนนเฉลีย่ หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p< .05)
ผลการศึกษาครั้งนี้ ช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางสุขภาพ ได้รับข้อมูลพื้นฐานที่จะนำ�ไปออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นหลักในวิชาอื่นของสาขาการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป
คำ�สำ�คัญ: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ; การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก; นักศึกษาพยาบาล
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Abstract
The purpose of this quasi-experimental study was to examine the effects of Problem-Based Learning
on critical thinking among nursing students. Participants included 142 fourth-year undergraduate nursing
students, who were enrolling in the “community health nursing II” course at one of nursing colleges of
Praboromarajchanok Institute for Health Workplace Development. The instruments included the 7 steps
of Problem-Based Learning and the critical thinking test, which was used for collecting data before the
intervention and 1 month after the intervention. Descriptive statistics and the Wilcoxon Signed Ranks Test
were used to analyze data.
The results showed the mean of overall critical thinking scores after the intervention was significantly
higher than those of before the intervention (p < .05). The mean of inference subscale score after the
intervention was significantly higher than those of before the intervention (p < .05). Findings indicated that
Problem-Based Learning is an effective approach to enhance critical thinking of nursing students. Therefore,
schools of health professional can utilize the PBL in variety of subjects of nursing field in order to improve
critical thinking skill of 21th century learning and life-long learning of the students.
Keywords: critical thinking; nursing student; problem-based learning
ความเป็นมาของปัญหา
การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาเน้นการบรรยาย
เพือ่ ให้ผเู้ รียนจำ�เนือ้ หา ในขณะทีป่ จั จุบนั แนวคิดทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการประยุกต์
ใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลายแทนการจำ�เนื้อหา1 สถาบันการ
ศึ ก ษาพยาบาลควรผลิ ต พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู้ ค วาม
สามารถและความรับผิดชอบในการดูแลปัญหาการเจ็บป่วย
และปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากกว่าเดิม เนื่องจาก
ความต้องการของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลง จึงถูกคาดหวังให้
บั ณ ฑิ ต พยาบาลสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ
ในคลินิกที่หลากหลาย ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลควรถูก
ฝึกฝนเรื่องการตัดสินใจในคลินิก2 เช่นเดียวกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความคิดวิเคราะห์วิจารณ์
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
การติดต่อสื่อสารและการร่วมมือ3 พยาบาลต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อให้บริการสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ความรูเ้ ฉพาะทางดังกล่าว ต้องอาศัย
การมีทักษะความคิดวิจารณญาณที่เหมาะสม สามารถคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ มีความคิดที่แตกต่างหลากหลายอยู่
ตลอดเวลา เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
กับบริบทและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย4
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การเรียนการสอนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก (ProblemBased Learning: PBL) เป็นแนวคิดทีม่ หาวิทยาลัยเคสเวส
เทิร์น รีเสิร์ฟ (Case Western Reserve University) นำ�มา
ใช้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1950 ต่อมาในปี ค.ศ. 1968 มหา
วิทยาลัยแมคมาสเตอร์ (McMaster University) นำ�มา
ประยุกต์ใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหานักศึกษาแพทย์ท่ีไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติในคลินิก
หลังจากนั้นการเรียนการสอนวิธีนี้ได้ถูกนำ�มาใช้ในหลักสูตร
เป็นต้นมา โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาล
ศาสตร์5 การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยให้เกิดกระบวนการใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพในคลินกิ
เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ทำ�ให้เกิดบริบทที่มีระบบ การเรียน
การสอนวิธีนี้มี 3 หลักการสำ�คัญ คือ การเริ่มต้นด้วยปัญหา
มากกว่าการให้เนือ้ หาความรู้ การจัดวิธกี ารผสมผสานการสอน
และประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกระบวนวิชากับหลักสูตร
โดยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
พัฒนาหลักสูตรโดยการออกแบบการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เพือ่ ส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนอย่างมีความเฉพาะ
เจาะจง6 วิธีการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักคือ การเรียนแบบ
มีสว่ นร่วม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การส่งเสริมการเรียน
รู้ร่วมกัน การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหา ซึ่งการเรียน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
พยาบาล มีทักษะในการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์อย่าง
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มีวิจารณญาณ ซึ่งการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเป็น
กระบวนการที่ประกอบไปด้วยการแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์มี 4 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล
การสังเคราะห์ความคิด และการแก้ปัญหา7
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การพิจารณาตัดสิน
โดยใช้การโต้แย้งเหตุผลทีน่ �ำ มากล่าวอ้าง เนือ่ งจากสงสัยและ
ไม่เชื่อถือข้ออ้างอิงนั้นว่าเป็นจริง ทำ�ให้ต้องพิสูจน์สมมติฐาน
ดังกล่าว ในทางปฏิบตั กิ ารคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็นกระบวน
การทีใ่ ช้สติปญ
ั ญาในการฝึกมององค์รวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
นำ�มาใช้และประเมินผล รวมไปถึงการสังเกต สร้างประสบการณ์
หาเหตุผล เชือ่ มโยงและปฏิบตั ติ าม การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ไม่ใช่การตัดสิน แต่เป็นการสรุปอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด
และสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ถ้ามีขอ้ มูลใหม่8 ซึง่ แบบทดสอบ
มาตรฐานการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีม่ กี ารใช้อย่างกว้างขวาง
ในการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล ได้สร้าง
ตามแนวคิดของ Watson Glaser (WGCTA)9 โดยทดสอบ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณมีการวัดครอบคลุม 5 ประเด็น คือ
1) การอนุมาน (inference) หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่
มาใช้ในการตัดสินถูกผิด 2) การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น
(recognition of assumptions) หมายถึง การระบุสมมติฐาน
หรือข้อตกลงเบื้องต้น 3) การนิรนัย (deduction) หมายถึง
การนำ�ข้อมูลทีม่ มี าหาข้อสรุป 4) การตีความ (interpretations)
หมายถึง การนำ�หลักฐานมาสรุป และ 5) การประเมินข้อ
โต้แย้ง (evaluation of assumptions) หมายถึง การอ้าง
เหตุผลมาใช้ในการตอบคำ�ถาม
วิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณ
ญาณของนักศึกษาพยาบาล เป็นความท้าทายสำ�หรับการ
ศึกษาพยาบาลที่จะออกแบบวิธีการสอนให้เหมาะสมในการ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อช่วยให้นักศึกษา
เกิ ด การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มและพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อสนองความต้องการด้าน
สาธารณสุขของสังคมปัจจุบัน6 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณ
ญาณเป็นทักษะสำ�คัญสำ�หรับพยาบาล เนื่องจากนักศึกษา
พยาบาลได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล
ที่ต้องใช้กระบวนการคิดตัดสินใจอย่างถูกต้อง เช่น การทำ�
แผล การให้สารน้�ำ และการดูแลสำ�คัญๆ เป็นต้น ถ้านักศึกษา
เหล่านั้นไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างถ่องแท้
ที่จะตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล ทักษะปฏิบัติเหล่านั้นก็จะไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่ยั่งยืน พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีการ
ตั ด สิ นใจในทุ ก สถานการณ์ ทั้ งในโรงพยาบาลและในทุ ก
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สถานบริการสุขภาพ การตัดสินใจเหล่านั้นมีผลกระทบต่อ
คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย วิธกี ารทีจ่ ะทำ�ให้นกั ศึกษาเกิดการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณในการศึกษาพยาบาล คือการใช้กระบวน
การพยาบาลในสถานการณ์จริง10 เน้นที่การสอนด้วยวิธีการ
ทดลอง เช่น การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การใช้
วีดิทัศน์ และการใช้หุ่นจำ�ลอง เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
ได้ ใ ช้ ค วามคิ ด และพิ จ ารณาทางเลื อ กอย่ า งเหมาะสมกั บ
ปัญหาในคลินิก6 โดยมีวิธีการหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ ได้แก่ การใช้
สถานการณ์ปัญหา การเขียนรายงาน การนำ�เสนอ หรือ
การทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร11 และการเรียนการสอน โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก โดยการใช้โจทย์สถานการณ์ที่ท้าทายให้
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี ค วามสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หา
จากการอภิปรายปัญหาหรือสถานการณ์ที่ได้รับช่วยส่งเสริม
ให้คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในการหาแนวทางการ
แก้ปัญหา6 ดังนั้นควรนำ�วิธีการสอนเหล่านี้มาใช้ เพื่อสร้าง
ทักษะดังกล่าว11
การเรียนการสอนวิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุ ม ชนจากเดิ ม ใช้ วิ ธี ก ารบรรยายเพี ย งอย่ า งเดี ย วพบว่ า
นักศึกษายังไม่สามารถนำ�ความรู้ที่ได้จากการเรียนทฤษฎี
ไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อฝึกภาคปฏิบัติ ได้มีการนำ�วิธีการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม (active learning) เข้ามาใช้
ในหลักสูตร ซึ่งการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเป็น
หนึง่ ในการเรียนรูว้ ธิ ดี งั กล่าว แต่การวัดผลการเรียนรู้ ส่วนใหญ่
มุง่ เน้นการวัดความรูแ้ ละทักษะปฏิบตั ิ แต่ยงั ไม่มกี ารประเมิน
ผลของการจั ด การเรี ย นการสอนกั บ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักกับการคิดวิจารณญาณ
ในนักศึกษาพยาบาล พบว่า การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลักในวิชาปฏิบตั ศิ ลั ยกรรมหัวใจและปอด และวิชาสุขภาพ
มารดาและทารกแรกเกิดทำ�ให้ระดับความคิดวิจารณญาณ
ของนักศึกษาสูงขึน้ 12,13 ถึงแม้วา่ ในประเทศไทย จะมีการวิจยั
เกี่ ย วกั บ ผลของการใช้ ก ารเรี ย นการสอนโดยใช้ ปั ญ หา
เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาเกีย่ วกับผลของการเรียน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในนักศึกษาพยาบาลยังมีจ�ำ กัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรายวิชา
เกี่ยวกับการพยาบาลอนามัยชุมชน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก กั บ การคิ ด วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตร์ ในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
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ผลของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อทักษะการคิด

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
สมมติฐานการวิจัย
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
นิยามศัพท์ (Operational Definitions)
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
หมายถึง วิธีการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยการกำ�หนดปัญหา
สร้างสมมติฐาน เลือกแหล่งค้นคว้า สร้างวิธีการแก้ปัญหา
และการประเมินกระบวนการ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เสนอสถานการณ์ปัญหาและระบุคำ�ศัพท์หรือ
แนวคิด ค้นหา แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ ขั้นตอน
ที่ 2 สร้างสมมติฐาน ขั้นตอนที่ 3 กำ�หนดวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 รวมรวมข้อมูลและศึกษาด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 5 อภิปราย และคิดวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 6
ประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์ และขั้นตอนที่ 7 ประเมิน
และสะท้อนคิด
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความ
สามารถในการใช้ ส ติ ปั ญ ญาในการสรุ ป สถานการณ์ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล ซึ่งประกอบไปด้วยการอนุมาน การยอมรับข้อ
ตกลงเบื้องต้น การนิรนัย การตีความ และการประเมิน
ข้อโต้แย้ง ประเมินได้จากแบบทดสอบความสามารถในการ
คิดวิจารณญาณซึ่งประยุกต์ใช้แบบทดสอบของ Chaiya14
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental study) แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลัง
การทดลอง (one-group pretest posttest design) โดยการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนและหลังการสอนการใช้ปัญหาเป็นหลัก ดำ�เนินการวิจัย
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2559
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4
ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 1 แห่ง
ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 144 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี
ที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
1 แห่ง ที่กำ�ลังเรียนวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
มีผู้ยินยอมเข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 98.61
โดยนักศึกษา 2 คน ไม่ได้ตอบแบบทดสอบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งคัดเลือกจากเกณฑ์ (Inclusion Criteria)
ดังนี้
1. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่กำ�ลังเรียน
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
2. อาสาสมัครเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือการวิจัยมี 2 ชนิด ดังนี้
1. แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิจารณญาณ
ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือของ Chaiya14 ซึง่ แบบทดสอบนีป้ ระกอบ
ด้วยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ เพศ และกลุ่ม และข้อมูลด้าน
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 5 ประเด็นๆ ละ 16 ข้อ
ดังนี้ 1) การอนุมาน (inference) เป็นการวัดความสามารถ
ในการตัดสินจำ�แนกข้อสรุปว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ โดยการ
กำ�หนดสถานการณ์ให้ตอบ 5 ตัวเลือก ดังนี้ ข้อสรุปนั้นเป็น
ไปได้อย่างแน่นอน ข้อสรุปนั้นน่าจะเป็นไปได้ ข้อสรุปนั้น
ยังไม่สามารถกล่าวได้ เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏไม่เพียงพอ
ข้อสรุปนั้นไม่น่าเป็นไปได้ และข้อสรุปนั้นเป็นไปไม่ได้อย่าง
แน่นอน 2) การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (recognition of
assumptions) เป็นการวัดความสามารถในการจำ�แนกว่า
ข้อความใดเป็นข้อตกลงเบื้องต้น ลักษณะของแบบสอบถาม
จะกำ�หนดสถานการณ์ให้ตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และไม่ใช่
3) การนิรนัย (deduction) เป็นการวัดความสามารถในการ
สรุปอย่างมีเหตุผลโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ ลักษณะของแบบ
สอบถามจะกำ�หนดสถานการณ์ ให้ตอบ 2 ตัวเลือก คือ สรุป
จากความสัมพันธ์ที่ให้ และไม่สรุปจากความสัมพันธ์ที่ให้ 4)
การตีความ (interpretations) เป็นการวัดความสามารถในการ
ลงความเห็นของข้อสรุป ลักษณะของแบบสอบถามจะกำ�หนด
สถานการณ์ ให้ตอบ 2 ตัวเลือก คือ ข้อสรุปนัน้ จริง และข้อสรุป
นั้นไม่จริง และ 5) การประเมินข้อโต้แย้ง (evaluation of
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arguments) เป็นการวัดความสามารถในการตอบคำ�ถาม
ลักษณะของแบบสอบถามจะกำ�หนดสถานการณ์มาให้แต่ละ
คำ�ถามจะมีคำ�ตอบพร้อมเหตุผล ให้ตอบ 2 ตัวเลือก คือ
อ้างเหตุผลถูกต้อง และอ้างเหตุผลไม่ถูกต้อง9,15 รวมทั้งสิ้น
80 ข้อ ใช้เวลาทำ� 50 นาที เป็นแบบเลือกตอบ ตอบถูก
1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน คิดเป็นประเด็นละ 16 คะแนน
คะแนนรวมของทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณคือ 80 คะแนน
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหา
เป็นหลักประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ประยุกต์จากคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา
เพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยดำ�เนินการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การ
เสนอสถานการณ์ปญ
ั หา ระบุค�ำ ศัพท์หรือแนวคิดและการแลก
เปลีย่ นข้อมูลหรือความรูท้ ม่ี อี ยู่ ผูส้ นับสนุนการเรียนรูแ้ จกโจทย์
สถานการณ์โดยไม่ให้ผู้เรียนก่อนล่วงหน้า ขั้นตอนที่ 2 การ
สร้างสมมติฐาน (Hypotheses) หรือการตั้งคำ�ถาม ขั้นตอน
ที่ 3 การกำ�หนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 การ
รวบรวมข้อมูลและศึกษาด้วยตนเอง ขัน้ ตอนที่ 5 การอภิปราย
และคิดวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 6 การประยุกต์ใช้ความรู้
กับสถานการณ์ และขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลและการ
สะท้อนคิดการเรียนการสอนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก ผูส้ นับสนุน
การเรี ย นรู้ มี บ ทบาทในการสร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู้
ตัง้ คำ�ถามเพือ่ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์แบบมีเหตุผล มีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน5
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1. ตรวจสอบเครื่องมือความสามารถในการคิด
วิจารณญาณ โดยการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability)
กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่มีคุณลักษณะเดียวกับ
ผู้เข้าร่วมวิจัย จำ�นวน 30 คน ค่าความเชื่อมั่น (KR 20)
เท่ากับ .74
2. ตรวจสอบเครื่องมือทดลอง “รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก” ตรวจสอบความตรง
เนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน และการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก และผู้วิจัยปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนนำ�ไปใช้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง
โดยมีขั้นตอนการดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning)
2. เตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำ�กลุ่มก่อนทำ�
การทดลอง เตรียมความพร้อมนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมวิจัยเซ็นยินยอมเข้าร่วม
โครงการ
3. ขัน้ ทดลองดำ�เนินการสอน โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 3.1 ประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ใช้เวลา 50 นาทีก่อนทำ�การทดลอง ด้วยแบบทดสอบความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
		 3.2 ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนครั้งละ 2
หรือ 3 ชัว่ โมง จำ�นวน 8 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ 20 ชัว่ โมง โดยแบ่ง
นักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 8 คน/อาจารย์ 1 คน
รวม 18 กลุ่ม จัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนจนครบ 7
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ผู้สนับสนุนการเรียนรู้แจกโจทย์
สถานการณ์ ผู้เรียนระบุปัญหา ระบุคำ�ศัพท์หรือแนวคิด และ
แลกเปลีย่ นข้อมูลหรือความรูท้ ม่ี อี ยู่ ขัน้ ตอนที่ 2 ผูเ้ รียนสร้าง
สมมติฐานหรือการตั้งคำ�ถาม ขั้นตอนที่ 3 ผู้เรียนกำ�หนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 5 ผู้เรียนอภิปรายและคิด
วิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 6 ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้กับ
สถานการณ์ และขัน้ ตอนที่ 7 การประเมินผลและการสะท้อน
คิดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
		 3.3 ประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษา ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ หลังเสร็จสิ้นการทดลอง 1 เดือน
4. ควบคุมความคลาดเคลื่อนจากการทดลอง โดย
การประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำ�กลุ่มทั้ง 9 คน
(อาจารย์ 1 คน/2 กลุม่ ) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
โจทย์สถานการณ์ การตั้งคำ�ถาม ขั้นตอนการดำ�เนินการสอน
และการประเมินผล พร้อมทัง้ แจกคูม่ อื อาจารย์ในรายละเอียด
ดังกล่าว เพือ่ ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ ได้รบั การสอนทีเ่ หมือนกัน
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัย
ผูว้ จิ ยั ขออนุมตั โิ ครงร่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ
จริยธรรมการทำ�วิจัยของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง เอกสาร
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ผลของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อทักษะการคิด

รับรองเลขที่ 17/2559 ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนได้รับการชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการวิจัย การทำ�กิจกรรมทุกอย่างตลอดการ
วิจัย รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องการ เพื่อการ
ตัดสินใจ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีอสิ ระในการตัดสินใจ ผูว้ จิ ยั พิทกั ษ์สทิ ธิ์
โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัย แต่จะนำ�เสนอใน
ภาพรวมเท่านัน้ มีมาตรการในการป้องกันการเกิดความเสีย่ ง
ตลอดการวิจยั เช่น การเปิดเผยตัวตนของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เป็นต้น
โดยการไม่ระบุชื่อจริงผู้เข้าร่วมวิจัย นำ�รหัสส่วนตัวมาใช้เป็น
ตัวแทน โดยผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีสทิ ธิท์ จ่ี ะบอกเลิกจากการเข้าร่วม
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ตลอดเวลา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
2. สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ สถิติ Wilcoxon Signed
Ranks Test ใช้แทนสถิติ Paired t-test เนื่องจากข้อมูล
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น คือ การกระจายของข้อมูล
ไม่เป็นการแจกแจกปกติ (normal distribution) กำ�หนด

ระดับนัยสำ�คัญที่ .05 ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 142 คน
เป็นเพศหญิงร้อยละ 85.92 (122 คน) มีอายุระหว่าง 2025 ปี เฉลี่ย 21.56 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ปี)
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลีย่ โดยรวมของการคิด
วิจารณญาณก่อนการสอนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักเท่ากับ 44.92
(SD = 6.81) หลังการสอน โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักคะแนนเฉลีย่
เพิ่มขึ้นเป็น 46.81 (SD = 6.21) เมื่อพิจารณารายประเด็น
คะแนนหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก
ทั้ง 5 ประเด็นย่อย

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และช่วงคะแนนของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ก่อนและหลังการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักจำ�แนกตามประเด็นย่อย
ก่อน

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การอนุมาน (Inference)
การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition
of Assumption)
การนิรนัย (Deduction)
การตีความ (Interpretation)
การประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of Argument)
รวม

Mean
3.87
10.22

SD
2.25
2.53

Range
0-12
5-16

Mean
4.42
10.81

SD
2.16
2.54

Range
0-9
5-16

11.31
10.73
8.79
44.92

2.67
2.08
2.30
6.81

4-16
3-15
3-15
28-63

11.73
10.76
9.09
46.81

2.41
1.82
2.14
6.21

5-16
6-15
4-13
30-60

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
พบว่า คะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการสอน
โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก แตกต่างจากคะแนนเฉลีย่ หลังการสอน
แบบการใช้ปญ
ั หาเป็นหลักอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (z = -2.591,
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หลัง

p = .01) คะแนนเฉลีย่ รายด้านของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของ
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้านการอนุมาน (inference)
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (z = -2.670, p = .008) (ตาราง 2)
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก จำ�แนกตามความสามารถรายด้าน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การอนุมาน (Inference)
การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of Assumption)
การนิรนัย (Deduction)
การตีความ (Interpretation)
การประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of Argument)
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)

*p< .05

อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนว่าวิธีการจัดการเรียน
การสอนของวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ช่วย
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล คะแนนรวมของการคิดวิจารณญาณหลังการสอน
โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก สู ง กว่ า ก่ อ นการสอนโดยใช้ ปั ญ หา
เป็นหลักอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) อาจเนือ่ งมาจาก
การใช้กระบวนการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 7 ขั้นตอน
จากแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักของมหาวิทยาลัย
แมคมาสเตอร์ ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีการคิด วิเคราะห์
ค้นคว้า และตัดสินใจหาข้อสรุป นำ�มาประยุกต์ใช้ในการแก้
ปัญหาจากโจทย์สถานการณ์ ทำ�ให้เกิดการพัฒนาทักษะ
การคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ประโยชน์ของ
วิธีการนี้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง โดยการกำ�หนดปัญหา สร้างสมมติฐาน เลือกแหล่ง
ค้นคว้า สร้างวิธีการแก้ปัญหา และประเมินกระบวนการ
โดยใช้สถานการณ์จริงเป็นพื้นฐาน ให้เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การใช้การ
เรียนรูก้ ลุม่ เล็กสนับสนุนให้ผเู้ รียนร่วมมือกันทำ�งาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหา หรือการให้ข้อเสนอแนะภายในกลุ่ม5
ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา
นั่นคือ การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักถูกนำ�มาใช้
เพือ่ ให้ผสู้ อนสนับสนุนนักศึกษาให้เกิดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
จะเห็นได้จากการการวิจัยเชิงคุณภาพของ Arpanantikul
and Luecha16 เกีย่ วกับความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลไทย
ต่อการเรียนการสอนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยพบว่า การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การรับรู้ในเชิงบวกส่งเสริมการ
เป็นคนกระตือรือร้น ทำ�งานเป็นระบบ พัฒนาสัมพันธภาพ

ก่อน
Median
4.00
10.00
11.00
11.00
9.00
45.00

IQR
3.00
4.00
3.00
2.00
3.00
8.00

หลัง
Median IQR
5.00
3.00
11.00
4.00
12.00
4.00
11.00
2.00
9.00
3.00
47.00
8.00

Z

P value

-2.670
-1.879
-1.090
-.298
-1.121
-2.591

.008*
.060
.276
.766
.262
.010*

ที่ดีกับเพื่อน ปรับบุคลิกลักษณะของตัวเอง และมีอิสระใน
การเรียนรู้ เป็นการพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง คือ การใช้
ตรรกะและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การเพิ่มความมั่นใจ
ในตนเอง การสร้างความขยันและการกระตือรือร้นการสร้าง
ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับจากวิจยั ทบทวนวรรณการ
อย่างมีระบบแบบเมต้าของ Kong, Qin, Zhou, et al.17
9 งานวิจัยในสาขาวิชาสุขภาพ พบว่า การเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักสามารถช่วยพัฒนาความคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล และจากงานวิจยั ทบทวน
วรรณกรรมของ Kowalczyk18 พบว่า 6 ใน 19 งานวิจัย
ที่ประยุกต์การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ทำ�ให้
คะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะการคิ ด วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษา
แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ จะเห็นได้ว่าการประยุกต์
ใช้วธิ กี ารสอนแบบการใช้ปญ
ั หาเป็นหลักสามารถพัฒนาทักษะ
การคิ ด วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาได้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
การสอนแบบบรรยาย17,18 นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับการวิจยั
เกีย่ วกับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ Srisawad, Rattanaolarn and Kiddee19 ทีไ่ ด้ท�ำ การศึกษาองค์ประกอบของการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาพยาบาลของสถาบันเอกชน
พบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
ทักษะการคิดและการจัดการความคิด โดยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ประกอบด้วยทักษะย่อย คือ การแปลความ
การวิเคราะห์ การประเมินผล การเชื่อมโยง การอธิบาย และ
การควบคุมตนเองในการคิด ผลการวิจยั นีใ้ ห้ขอ้ เสนอว่า ควร
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะของการคิ ด และการจั ด การความคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณให้นักศึกษาพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลและเพือ่ การตัดสินใจทีด่ ี ซึง่ จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยต่อไป
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ผลของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อทักษะการคิด

การประยุกต์ใช้วิธีการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
กับวิชาครอบครัวและชุมชน 2 นี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่
ผ่านมาในการสอนรายวิชาอื่นๆ ได้แก่ การวิจัยเชิงทดลอง
แบบสลับเปลีย่ น (A crossover-experimental study) ของ
Yu, Zhang, Xu, et al.20 เพือ่ ศึกษาผลของการเรียนการสอน
วิชาศัลยกรรมการแพทย์ โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักกับการพัฒนา
นิสัยการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในประเทศจีน
ผลการวิจัยพบว่า การเรียน PBL ช่วยให้เกิดนิสัยการคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ แ ละจาก
การวิจัยของ El-Raouf21 ศึกษาประสบการณ์ของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1 ที่เรียนโดยการใช้ปัญหาเป็นหลักในวิชา
อนามัยชุมชน ของมหาวิทยาลัยแมนซูรา ประเทศอิยิปต์
พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่าวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นหลัก ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการสื่อสารและทำ�งาน
เป็นทีม จะเห็นได้ว่าการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักสามารถ
นำ �ไปใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
ในหลากหลายวิชา ทั้งด้านการพยาบาลศัลยกรรม และการ
พยาบาลอนามัยชุมชน
อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณา 5 ประเด็นย่อยของทักษะ
การคิดวิจารณญาณ พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณด้านการอนุมานหลังการสอนสูงกว่าก่อนการ
สอนแบบการใช้ ปั ญ หาเป็นหลัก อย่า งมีนัย สำ�คัญ ทางสถิ ติ
(p < .05) แต่มี 4 ประเด็นย่อยที่คะแนนเฉลี่ยการคิดวิจารณ
ญาณด้ า นความสามารถในด้ า นการยอมรั บ ข้ อ ตกลง
เบื้องต้น การนิรนัย การตีความ และการประเมินข้อโต้แย้ง
ไม่มคี วามแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะกระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักกำ�หนดระยะเวลาของกระบวน
การเรียนสั้นเกินไป เนื่องจากทักษะด้านการยอมรับข้อตกลง
เบื้องต้นหรือการระบุสมมติฐาน ทักษะการนิรนัยหรือการนำ�
ข้อมูลทีม่ มี าหาข้อสรุป ทักษะการตีความ หรือการนำ�หลักฐาน
มาสรุป และทักษะการประเมินข้อโต้แย้งหรือการอ้างเหตุผล
มาใช้ในการตอบคำ�ถาม เป็นทักษะที่ต้องอาศัยเวลาในการ
พัฒนาการวิเคราะห์ และอุปสรรคของการพัฒนาการคิด
วิจารณญาณในแต่ละคนอาจขึ้นอยู่กับอัตตาและสังคมของ
ผู้เรียน เช่น ประสบการณ์ดั้งเดิมหรืออัตตาของตนเอง อาจ
ทำ�ให้คิดว่าความคิดเห็นดีกว่าผู้อื่น สังคมที่หล่อหล่อมความ
คิดของผู้เรียนในการพัฒนาการใช้เหตุผล การใช้สถานการณ์
สนับสนุนความคิดตัดสินใจที่ถ่องแท้ ผู้เรียนควรมองปัญหา
จากหลายแง่มุม โดยผ่านการเรียนรู้การทำ�งานเป็นทีม จาก
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กลุ่มเล็ก เพื่อให้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้สอนควรกระตุ้นให้
ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สังเคราะห์
หลั ก ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ หาคำ � ตอบหรื อ สรุ ป ข้ อ โต้ แ ย้ ง ก่ อ น
ตัดสินใจ11 ดังนั้น การนำ�การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
หลักไปใช้ ควรสร้างโจทย์สถานการณ์ที่ดี จัดชั่วโมงของการ
กำ�หนดสมมติฐาน การแลกเปลีย่ นความรู้ และการประยุกต์ใช้
ความรู้โดยขยายเวลาให้มากขึ้น ผู้สอนกระตุ้นโดยใช้คำ�ถาม
ปลายเปิด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
ผลการวิจัยครั้งนี้ ยังพบว่านักศึกษาพยาบาลมี
คะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณด้ า นการ
อนุ ม านสู ง ขึ้ น กว่ า ก่ อ นการสอนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Yuan, Kunaviktikul,
Klunklin, et al.22 ที่ทำ�การวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผล
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 2 ด้วยการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
มีขั้นตอนการเรียน 6 ขั้นตอน คือ การกำ�หนดปัญหาจาก
โจทย์สถานการณ์ การระดมสมอง การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การอภิปรายกลุม่ การวางแผนการพยาบาล และการ
สะท้อนคิดและประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่ม
ที่ เ รี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก มี ค ะแนนการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบบรรยายอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ คะแนนด้านการอนุมานและการนิรนัยมีคะแนน
สูงสุด ซึ่งผลการวิจัยนี้มีคะแนนเฉลี่ยด้านอนุมานที่สูงขึ้นนี้
สอดคล้องกับการวิจัยข้างต้น อาจเนื่องมาจากการสร้างโจทย์
สถานการณ์ที่กระตุ้นการคิดและอยากเรียนรู้ และในขั้นตอน
ที่ 5-6 ของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้เรียนมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้จากสิ่งที่ค้นคว้าในกลุ่ม และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทำ�ให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการ
ตัดสินจำ�แนกข้อสรุปว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ แต่ผลการวิจยั นี้
ทักษะด้านการนิรนัยไม่แตกต่าง และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
ข้างต้น อาจเป็นไปได้วา่ แบบทดสอบทีใ่ ช้ในการวิจยั แตกต่างกัน
รวมถึงข้อคำ�ถามในประเด็นย่อยอาจจะเข้าใจยาก ทำ�ให้ผล
ของการเปรียบเทียบคะแนนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ
การวิ จัย ครั้ง นี้ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ การวิ จัย กึ่ง ทดลอง
แบบกลุ่มเดียวของ Gholami, et al.23 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลของการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับการบรรยายต่อ
ทั ก ษะการคิ ด วิ จ ารณญาณและความตระหนั ก รู้ อ ภิ ปั ญ ญา
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ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ในวิชาการคิดวิจารณญาณ
จากวิทยาลัยพยาบาลในประเทศอิหร่าน พบว่าทักษะการคิด
วิจารณญาณด้านนิรนัยและการประเมินผลมีคะแนนเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การจัดการเรียน
การสอน โดยใช้ปัญหาเป็นหลักไม่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณด้านความสามารถในการยอมรับข้อตกลง
การนิรนัย การตีความ และการประเมินข้อโต้แย้งอาจเนือ่ งจาก
การตั้งคำ�ถามของอาจารย์แต่ละกลุ่มในแต่ละขั้นตอนของ
การเรียนการสอน โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักยังไม่สามารถกระตุน้
ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาความสามารถในการสรุปอย่างมี
เหตุผลโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ การสรุปจากความสัมพันธ์
ความสามารถในการลงความเห็นของข้อสรุป และความสามารถ
ในการตอบคำ�ถามพร้อมเหตุผล ดังนัน้ ควรมีการพัฒนาทักษะ
ของผู้สอนในการตั้งคำ�ถามปลายเปิดระหว่างกระบวนการ
เรี ย นทุ ก ขั้ น ตอนและแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ภายในกลุ่ ม
ผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในทุกๆ ประเด็นย่อย
เพื่อให้นักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเกิด
ความคิดวิจารณญาณในด้านการยอมรับข้อตกลง การนิรนัย
การตีความ และการประเมินข้อโต้แย้งต่อไป

ข้อจำ�กัดในการวิจัย
การทดลองครัง้ นีม้ ขี อ้ จำ�กัดในการควบคุมการดำ�เนิน
การสอนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก เนือ่ งจากความรูป้ ระสบการณ์
และทักษะของผู้สอนแตกต่างกัน เช่น การตั้งคำ�ถาม การ
กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน เป็นต้น จึงอาจมีผลต่อ
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

สรุป

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรออกแบบการทดลองสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
(randomized controlled trial) เพื่อให้ผลการวิจัยมีความ
ถูกต้องและไม่มีอคติ สามารถอ้างอิงได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
และควรมีการควบคุมความตรงภายใน (internal validity)
ของผลการวิจัย
2. การวัดและประเมินผลการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ควรมีการติดตามวัดซ้ำ�เป็นระยะ เพื่อศึกษาความยั่งยืนของ
ทักษะการคิด
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลของการเรียน
การสอนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก กั บ การเรี ย นการสอนแบบ
ผู้เรียนมีส่วนร่วม (active learning) วิธีอื่นๆ ต่อทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การเรียนการสอน โดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลักในวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ช่วยส่งเสริมทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 4 โดยพบว่า
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของการคิดวิจารณญาณหลังการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักสูงกว่าก่อนการสอนแบบการใช้ปัญหา
เป็นหลักอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดยเฉพาะทักษะด้านการ
อนุมาน ซึ่งการศึกษาพยาบาลจำ�เป็นต้องใช้วิธีการเรียนการ
สอนใหม่และหลากหลาย เนื่องจากนักศึกษาต้องมีพื้นความรู้
อย่างดี มีความสามารถในการนำ�ความรู้ไปใช้ในคลินิก และ
นักศึกษาต้องมีทักษะในการคิดและการตัดสินใจเป็นอย่างดี
ดังนั้น จากผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลสนับสนุนว่า การจัด
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักหรือการออกแบบ
การเรี ย นรู้ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ วิ ธี นี้ ค วรมี ก ารนำ � วิ ธี ก ารเรี ย น
การสอนมาใช้เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะและการนำ�ไปใช้
ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงผลของการจัดการเรียน
การสอน โดยการใช้ปัญหาเป็นหลักช่วยสนับสนุนการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ซึง่ จะเป็นแนวทางสำ�หรับอาจารย์พยาบาล
สถาบันการศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาทีผ่ ลิตบุคลากร
ด้านสุขภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิชาอื่นเพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเพื่อปฏิบัติการดูแลคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นข้อมูลพืน้ ฐานแก่นกั จัดการศึกษาในการนำ�ไปประยุกต์
ใช้กับการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิตต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานีไ้ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช สถาบันพระบรมราชชนก ขอขอบคุณ
นักศึกษาพยาบาลผู้เข้าร่วมวิจัยและขอขอบคุณคณะอาจารย์
ผู้ร่วมสอนทุกท่านเป็นอย่างสูง
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