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บทคััดย่่อ
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�เป็็ นการวิิจัยั เชิิงพรรณนามีีวัตถุ
ั ุประสงค์์เพื่่�อศึกึ ษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างรููปแบบการเรีียนรู้้� การคิิด
อย่่างมีีวิิจารณญาณและผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน ประชากรคืือ นัักศึกึ ษาพยาบาลศาสตร์์ ชั้้�นปีี ที่่� 1-4 จำำ�นวน 250 คน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการวิิจััยได้้ แก่่ แบบสอบถามข้้ อมููลส่่วนบุุคคล แบบสอบถามคุุณลัักษณะของผู้้�มีีการคิิดอย่่างมีี
วิิจารณญาณ รููปแบบการเรีียนรู้้� ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของครอนบาค เท่่ากัับ .84 และ .87 ตามลำำ�ดับั สถิิติที่่ิ �ใช้้ ใน
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้ แก่่ ร้้ อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน Spearman’s Rank Correlation Coefficient และ
Kruskal-Wallis ผลการวิิจััยพบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมีีอายุุเฉลี่่�ย 20.3 ปีี (SD=1.72) เกรดเฉลี่่�ย 3.00-3.5 ส่่วนใหญ่่
เป็็ นนัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 1 นัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 4 มีีคะแนนมััธยฐานของคุุณลัักษณะของผู้้�มีีการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณโดยรวม
สููงสุุด (median=225) พิิจารณารายด้้ านพบด้้ านมีีระบบระเบีียบ (median=37) ด้้ านการคิิดอย่่างวิิเคราะห์์ (median=32)
และด้้ านความอยากรู้้�อยากเห็็นทางวิิชาการ (median=31) นัักศึกึ ษามีีรูปู แบบการเรีียนไม่่แตกต่่างกัันส่่วนใหญ่่เป็็ น
แบบพึ่่�งพา และแบบอิิสระ รููปแบบการเรีียนรู้้�แบบแข่่งขัันมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับคุุณลัักษณะของผู้้�มีีการคิิดอย่่างมีี
วิิจารณญาณโดยรวม (r=.21, p<.01) ความอยากรู้้�อยากเห็็นทางวิิชาการ (r =.14, p<.05) ด้้ านวุุฒิิภาวะ (r=.15, p<.05)
และด้้ านค้้ นหาความจริิง (r=.23, p<.01) แต่่ไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์กับั ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน ผลการวิิจััยสนัับสนุุนให้้
จััดการเรีียนการสอนด้้ วยการอภิิปรายกลุ่่�ม แลกเปลี่่�ยนความคิิด และการทำำ�งานเป็็ นกลุ่่�มจะพััฒนาการคิิดอย่่างมีี
วิิจารณญาณสำำ�หรัับนัักศึกึ ษาพยาบาลได้้
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Abstract

The objective of this descriptive research was to study the relationship among learning styles, critical
thinking dispositions, and learning achievement. The population was the 250 nursing students of Suan Dusit
University studying in Years 1-4 of the Nursing bachelor’s degree. The data were collected by a 3 part
questionnaires, including demographic data, class, learning achievement, critical thinking deposition, and
learning styles. Cronbach’s alpha coefficients were .84, and .87, respectively. The data were analyzed by
descriptive statistics, Spearman’s Rank Correlation Coefficient, and Kruskal-Wallis tests. The results showed
that mean age of the sample was 20.3 years (SD=1.72) and grade point average was 3.00-3.50. Most of
the students were freshmen. The 4th year students had the highest median score for overall scores of critical
thinking deposition (median=225) and for the categories of systematicity (median=37), analyticity (median=32),
and inquisitiveness (median=31). Students in different years of study were not different in their learning
styles. in the two main styles were dependent style and independent style. There was a positive significant
relationship between competitive style and critical thinking deposition in overall dimensions (r=.21, p<.01),
inquisitiveness (r=.14, p<.05), maturity (r=.15, p<.05), and truth-seeking (r=.23, p<.01), whereas learning
achievement was not found to be statistically significant. The findings support teaching and learning methods
with group discussions, the sharing of ideas, and team work, will develop critical thinking among nursing
students.
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ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน (academic achievement) เป็็ นการตรวจสอบระดัับความสามารถของบุุคคลที่่�เกิิดจากการเรีียน
การสอนว่่ามีีความสามารถบรรลุุเป้้าหมายที่่�กำ�ำ หนดไว้้ อย่่างไรและยัังขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะส่่วนบุุคคล ครอบครััว เศรษฐานะ
ทางสัังคม การฝึึ กอบรมและปััจจััยทางจิิตสังั คม1 การศึึกษาปััจจััยต่่างๆ เหล่่านี้้�มีคี วามสำำ�คััญต่่อการพััฒนากลยุุทธ์์ในการจััด
การเรีียนการสอนมุ่่�งเน้้ นไปที่่ก� ารส่่งเสริิมปััจจััยเชิิงบวกและลดผลกระทบของปััจจััยทางลบ2 การคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ
(critical thinking) เป็็ นสมรรถนะที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัับวิิชาชีีพพยาบาลเพื่่�อนำ�ำ ไปสู่่�กระบวนการคิิดอย่่างมีีระบบและสามารถตััดสิินใจ
ที่่�เหมาะสมเมื่่�อต้้องเผชิิญกัับปััญหาทางคลิินิกที่่
ิ �ซับั ซ้้ อนและเป็็ นปััจจััยหนึ่่�งที่่�เอื้้�อต่่อผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนรวมทั้้�งเป็็ น
องค์์ประกอบสำำ�คััญนำำ�ไปสู่่�กระบวนการคิิดอย่่างมีีระบบและการตััดสิินใจทางคลิินิิกในด้้ านการศึึกษาและการปฏิิบััติิ
การพยาบาลสามารถตััดสิินใจได้้ เหมาะสมประกอบกัับในปััจจุุบัันนอกจากโรคเรื้้�อรัังแล้้ วประเทศไทยมีีแนวโน้้ มของ
การเกิิดโรคติิดต่่ออุบัุ ติั ใิ หม่่ อุุบัติั ซ้ำิ �ำ� ที่่�มีเี พิ่่�มขึ้้�นเกิิดผลกระทบรุุนแรงต่่อระบบสาธารณสุุข และเศรษฐกิิจของประเทศเช่่น
โคโรนาไวรััส-19 (coronavirus-19) ที่่�มีีการใช้้ มาตรการรัักษาระยะห่่างทางสัังคมฯลฯ นัักศึกึ ษาพยาบาลต้้ องมีีเจตคติิที่่�ดีี
ในการแสวงหาความรู้้� (attitudes of inquiry)เพื่่�อช่่วยในการเก็็บรวบรวมข้้ อมููลทางสุุขภาพต่่างๆ นำำ�มาวิิเคราะห์์ เพื่่�อช่่วยให้้
การตััดสิินทางคลิินิกที่่
ิ �แม่่นยำำ�และนำำ�ไปสู่่�การวางแผนการพยาบาล3 โดยกำำ�หนดกิิจกรรมหรืือแนวปฏิิบัติั ที่่ิ �คาดว่่าเมื่่�อบุุคคล
ครอบครััว หรืือชุุมชนปฏิิบัติั แิ ล้้ วจะประสบผลสำำ�เร็็จ อีีกทั้้�งต้้ องมีีการประเมิินผลที่่เ� กิิดขึ้้�นเป็็ นระยะๆ เมื่่�อข้้อมูลู หรืือสถานการณ์์
มีีการเปลี่่�ยนแปลงไป ก็็จะต้้ องมีีการปรัับเปลี่่�ยนแผนการพยาบาลให้้ สอดคล้้ องกัับสภาพที่่�เป็็ นจริิง4 จึึงทำำ�ให้้ เกิิดการเรีียนรู้้�
ที่่�มีปี ระสิิทธิิผล อย่่างไรก็็ตามนัักศึกึ ษาเป็็ นเด็็กยุุคใหม่่ที่่�มีลัี กั ษณะที่่�มีคี วามเป็็ นตััวของตััวเอง คิิดเร็็ว มีีความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง
มีีความกระตืือรืือร้้นในสิ่่�งที่่�ตนเองสนใจและมีีความอดทนต่ำำ��ซึ่่�งรวมถึึงนัักศึกึ ษาพยาบาลด้้ วยเช่่นกััน ดัังนั้้�นการจััดการเรีียน
การสอนที่่�จะทำำ�ให้้ ผู้้� เรีียน ประสบความสำำ�เร็็จในการศึึกษา มีีคุุณลัักษณะและทัักษะการเรีียนรู้้� ในศตวรรษที่่� 21 ต้้ องจััดการเรีียน
การสอนให้้ เหมาะสมกัับรููปแบบการเรีียนรู้้� (learning style) ของผู้้�เรีียนร่่วมกัับการประยุุกต์ใ์ ช้้ เทคโนโลยีีทางการศึึกษา
ที่่�ทันั สมััยเข้้ าเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการจััดการเรีียนการสอน มีีกิจิ กรรมการเรีียนที่่�สอดคล้้ องกัับความสนใจและความถนััด
ของผู้้�เรีียนโดยคำำ�นึึงถึึงความแตกต่่างระหว่่างบุุคคลเพื่่�อส่่งผลทำำ�ให้้ เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนสููงสุุด5
	รููปแบบการเรีียนรู้้� (learning styles) เป็็ นพฤติิกรรมที่่�ผู้้� เรีียนแต่่ละคนชอบใช้้ ในการหาความรู้้� เป็็ นแนวปฏิิบัติั ิ
มีีผลในการตอบสนองต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมทางสัังคม กัับผู้้�สอนและผู้้�เรีียนคนอื่่�นตลอดจนกิิจกรรมภาระหน้้ าที่่�ในการเรีียนการสอน
ที่่�ต้้องรัับผิิดชอบ ผู้้�เรีียนบางคนเรีียนรู้้�ได้้ ดีด้ี ้ วยการสัังเกต บางคนด้้ วยการฟััง การพููด บางคนเรีียนรู้้�ได้้ ดีด้ี ้ วยการทำำ�งาน
เป็็ นกลุ่่�มเพราะในการเรีียนรู้้�แบบกลุ่่�ม มีีส่่วนสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งคืือการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�มเพื่่�อน โอกาสในการพููดคุุย
6
และนำำ�สิ่่ง� ที่่�เรีียนรู้้�ไปใช้้ เพื่่�อความเข้้ าใจที่่�ดีขึ้้ี � น บางคนชอบทำำ�งานคนเดีียว7 ผู้้�สอนจึึงต้้ องพััฒนาวิิธีกี ารจััดการเรีียนการสอน
และสภาพแวดล้้ อมให้้ เหมาะสมกัับรููปแบบการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนเพื่่�อให้้ ผู้้� เรีียนเกิิด ประสิิทธิิภาพการเรีียนรู้้�ที่่�ดีส่ี ง่ ผลให้้ เกิิด
ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนที่่�สูงู ขึ้้�น ทั้้�งนี้้� Grasha & Reichmann8 ได้้ แบ่่งประเภทรููปแบบการเรีียนรู้้� เป็็ น 6 แบบ คืือ แบบแข่่งขััน
(competitive) แบบร่่วมมืือ (collaborative) แบบหลีีกเลี่่�ยง (avoidance) แบบมีีส่่วนร่่วม (participant) แบบพึ่่�งพา
(dependent) และแบบอิิสระ (independent) แต่่ละรููปแบบตอบสนองต่่อกิจิ กรรมการเรีียนการสอน แตกต่่างกัันไปซึ่่�ง
นิิธิภัิ ทั ร บาลศิิริิ9 พบว่่าปััจจััยที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์กับั การคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณประกอบด้้ วย ปััจจััยระดัับนัักศึกึ ษา เช่่น ทัักษะ
ทางปััญญา รููปแบบการเรีียนรู้้� และปััจจััยด้้านการเรีียน ได้้ แก่่ ระดัับชั้้�นปีี และผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่่าที่่�ผ่่านมาการศึึกษาส่่วนใหญ่่ที่่�ศึกึ ษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณรููปแบบการเรีียนรู้้�
และผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน ได้้ ผลการศึึกษาที่่�แตกต่่างกััน การศึึกษาบางส่่วนพบความสััมพัันธ์์เชิิงบวก10-11 ในขณะที่่�
บางส่่วนพบว่่ามีีความสััมพัันธ์์เชิิงลบ12 หรืือไม่่พบความสััมพัันธ์์ อาจเกิิดจากความแตกต่่างกัันของคุุณลัักษณะของนัักเรีียน
แต่่ละคนและระบบการศึึกษาของแต่่ละวััฒนธรรม13 ทำำ�ให้้ ผลการศึึกษาที่่�ได้้ มีคี วามแตกต่่างกััน
คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิตมี
ิ วิี สัิ ยทั
ั ศน์
ั คื์ อมุ่่�
ื งสร้้ างบััณฑิิตพยาบาลให้้ เป็็ นที่่�ยอมรัับในระดัับชาติิ
และภููมิภิ าคอาเซีียนด้้ านการดููแลเด็็กระดัับปฐมวััย และผู้้�สููงอายุุโดยมีีพันั ธกิิจผลิิตบัณ
ั ฑิิตให้้ มีสี มรรถนะของวิิชาชีีพพยาบาล
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และการเป็็ นพลโลกในศตวรรษที่่� 21 ด้้ านวิิจัยั เพื่่�อพััฒนาวิิชาการด้้ านการพยาบาล สุุขภาวะ การเรีียนการสอนและพััฒนา
แนวปฏิิบัติั ที่่ิ �ดีี เพื่่�อเสริิมสร้้ างความเข้้ มแข็็งให้้ กับั เครืือข่่ายวิิชาชีีพและชุุมชน ดัังนั้้�นการที่่�จะบรรลุุพัันธกิิจของสถาบัันนั้้�น
จึึงจำำ�เป็็ นต้้ องพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนที่่�หลากหลาย ทัันสมััยและสอดคล้้ องกัับความต้้ องการของผู้้�เรีียนรวมทั้้�ง
สัังคมไทย ดัังนั้้�นการศึึกษาความสััมพัันธ์์ของรููปแบบการเรีียนรู้้�และการคิิดอย่่างมีีวิิจารญาณของนัักศึึกษาพยาบาล
จะทำำ�ให้้ สามารถออกแบบการสอนโดยคำำ�นึงึ ถึึงความแตกต่่างของผู้้�เรีียนและเกิิดประสิิทธิิภาพการเรีียนการสอนมากยิ่่�งขึ้้�น

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั

1. เพื่่�อเปรีียบเทีียบรููปแบบการเรีียนรู้้� การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณของนัักศึกึ ษาพยาบาล มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ
จำำ�แนกตาม ชั้้�นปีี
2. เพื่่�อศึกึ ษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างรููปแบบการเรีียนรู้้� การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ และผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั

ประชากรที่่�ใช้้ ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� คืือนักศึ
ั กึ ษาพยาบาลหลัักสูตู รพยาบาลศาสตรบััณฑิิตชั้้�นปีี ที่่�1-4 ปีี การศึึกษา 2562
จาก มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ จำำ�นวน 354 คน กลุ่่�มตััวอย่่าง ที่่�ใช้้ ในการศึึกษาคำำ�นวณจาก program G*power 311 เพื่่�อ
ตรวจสอบ effect size เท่่ากัับ .3 ที่่� ระดัับความเชื่่�อมั่่�นที่่� .05 ได้้ ขนาดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง 134 คน และการศึึกษาครั้้�ง
นี้้�เป็็ นการเก็็บข้้ อมููลด้้ วยความสมััครใจ จึึงอาจได้้ รัับแบบสอบถามที่่�ไม่่ครบถ้้ วนสมบููรณ์์ผู้้�วิิจััยจึึงคำำ�นวณกลุ่่�มตััวอย่่าง
เพิ่่�ม 20% รวมประชากรในการศึึกษาอย่่างน้้ อย 160 คน

เครื่่อ� งมืือวิิจัยั

	การวิิจััยครั้้�งนี้้�ใช้้ เครื่่�องมืือวิิจััย ประกอบด้้ วย
1. แบบสอบถามข้้ อมููลทั่่�วไป ได้้ แก่่ อายุุ, เพศ, ชั้้�นปีี ที่่�ศึกึ ษา ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน (GPA)
2. การคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้ แบบประเมิินคุุณลัักษณะของผู้้�ที่่�มีกี ารคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณของเรืืองอุุไร อมรไชย12
แบบประเมิินนี้้�มีีข้้อคำ�ถ
ำ ามจำำ�นวน 66 ข้้ อ เป็็ นข้้ อความทางบวก 35 ข้้ อและข้้ อความทางลบ 31 ข้้ อ ประกอบด้้ วย
ด้้ านการชอบค้้ นหาความจริิง จำำ�นวน 10 ข้้ อ ด้้ านการเปิิ ดใจกว้้ าง จำำ�นวน 10 ข้้ อ ด้้ านการคิิดอย่่างวิิเคราะห์์ จำำ�นวน 9 ข้้ อ
ด้้ านการมีีระบบระเบีียบ จำำ�นวน 10 ข้้ อ ด้้ านความมั่่�นใจในตนเองต่่อการใช้้ กระบวนการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ จำำ�นวน 9 ข้้ อ
ด้้ านความอยากรู้้�อยากเห็็นทางวิิชาการ จำำ�นวน 10 ข้้ อ และด้้ านการมีีวุุฒิิภาวะ จำำ�นวน 8 ข้้ อ การแปลผลจากคะแนนสููง
หมายถึึงมีีคุุณลัักษณะของผู้้�ที่่�มีีการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณดีีการศึึกษาครั้้�งนี้้�มีค่ี ่าความเชื่่�อมั่่�น ทั้้�งฉบัับเท่่ากัับ .84
3. แบบสอบถามรููปแบบการเรีียนรู้้� (learning styles) ผู้้�วิิจััยใช้้ แบบสอบถามรููปแบบการเรีียนรู้้� ของ นิิธิภัิ ัทร บาลศิิริิ9
ที่่�ศึกึ ษาปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณของนัักศึกึ ษาปริิญญาบััณฑิิตในเขตกรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน 1872 คน
มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น เท่่ากัับ .93 ลัักษณะแบบสอบถามเป็็ นแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า (rating scale) 5 ระดัับ คืือ 1 คะแนน
ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามข้้ อคำ�ถ
ำ ามนั้้�นเลย จนถึึง 5 คะแนน ปฏิิบัติั ติ ามข้้ อคำ�ถ
ำ ามนั้้�นสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งหมดรวม 30 ข้้ อ ซึ่่�งประกอบด้้ วย
แบบร่่วมมืือ 5 ข้้ อ แบบพึ่่�งพา 5 ข้้ อ แบบมีีส่่วนร่่วม5 ข้้ อ แบบอิิสระ 5 ข้้ อ แบบหลีีกเลี่่�ยง 5 ข้้ อ และแบบแข่่งขััน 5 ข้้ อ
การแปลผลคะแนน สููง หมายถึึง มีีรูปู แบบการเรีียนรู้้�สููง การศึึกษาครั้้�งนี้้�มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น ทั้้�งฉบัับเท่่ากัับ .87

การพิิทักั ษ์์สิิทธิิของกลุ่่�มตััวอย่่าง

งานวิิจัยนี้้
ั � ได้้ ผ่่านการรัับรองจริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์ จากมหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ ผู้้�วิิจัยชี้้
ั � แจงวััตถุุประสงค์์ของ
การวิิจััยและขั้้�นตอนการเก็็บรวบรวมข้้ อมููลพร้้ อมทั้้�งชี้้�แจงให้้ ทราบสิิทธิิของกลุ่่�มตััวอย่่างในการการตััดสิินใจเข้้ าร่่วม
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การวิิจััยในครั้้�งนี้้� ซึ่่�งกลุ่่�มตััวอย่่างสามารถเข้้ าร่่วมหรืือปฏิิเสธการเข้้ าร่่วมวิิจััยได้้ โดยไม่่มีผี ลกระทบใดๆ ข้้ อมููลที่่�ได้้
จากการวิิจััยจะถืือเป็็ นความลัับและนำำ�เสนอในภาพรวมเท่่านั้้�น

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

	การวิิเคราะห์์ข้้อมููลใช้้ สถิิติแิ จกแจงความถี่่� ร้้ อยละ ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เนื่่�องจากลัักษณะของข้้ อมููลมีีการกระจาย
ไม่่เป็็ นโค้้ งปกติิ จึึงทำำ�การทดสอบความสััมพัันธ์์และเปรีียบเทีียบความแตกต่่างด้้ วยสถิิติิ Nonparametric โดยใช้้ Chi-Square,
Kruskal-Wallis H Test และ Spearman’s Rank Correlation Coefficient

ผลการวิิจัยั

1. ข้้อมููลทั่่�วไป
พบกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ ร้้ อยละ 92.8 เป็็ นเพศหญิิง กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในชั้้�นปีี ที่่� 1 ร้้ อยละ 32.4 มีีอายุุ > 20 ปีี
ร้้ อยละ 38.8 มีีผลการเรีียนอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี (ระดัับ 3.00-3.49) ร้้ อยละ 58 รองลงมา ร้้ อยละ 22.4 ผลการเรีียน อยู่่�ใน
ระดัับพอใช้้ (ระดัับ ≥ 2.5) ดัังรายละเอีียดในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ข้้ อมููลทั่่�วไปของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ข้้อมููล		

จำำ �นวน		

ร้้อยละ

ข้้อมููล		จำำ �นวน

ร้้อยละ

เพศ								
ชั้้�นปีีที่่�
ชาย		 18		
7.2		ชั้้�นปีี 1		
81
32.4
หญิิง
232		
92.8		ชั้้�นปีี 2		
72
28.8
อายุุ			
Range 18-30Mean=20.3Sd=1.72		ชั้้�นปีี 3		
40
16.0
18		 26		
16.4		ชั้้�นปีี 4		
57
22.8
19			 60		
24
ระดัับผลสััมฤทธฺ์์ท� างการเรีียน (GPA)
20			 67		
26.8		
3.00		
56
22.4
20			 97		
38.8
3.00-3.5		
145
58
									
3.5		
49
19.6
2. การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณของนัักศึึกษาพยาบาล
จากข้้ อมููลพบว่่าระดัับการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณโดยรวมพบว่่านัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 3 จำำ�นวน 40 คน มีีค่่ามััธยฐาน
220.5 คะแนน (พิิสัยั ควอไทล์์ 35) นัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 4 จำำ�นวน 57 คน มีีค่่ามััธยฐาน 225 คะแนน (พิิสัยั ควอไทล์์ 30)
เมื่่�อพิิจารณารายด้้ านพบว่่า การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณด้้ านเปิิ ดใจกว้้ าง นัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 4 มีีค่่ามััธยฐาน 35 คะแนน
(พิิสัยั ควอไทล์์ 6) นัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 3 มีีค่่ามััธยฐาน 36 คะแนน (พิิสัยั ควอไทล์์ 8.8) ด้้ านการคิิดอย่่างวิิเคราะห์์
นัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 4 มีีค่่ามััธยฐาน 32 คะแนน(พิิสัยั ควอไทล์์ 4) ส่่วนนัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 3 มีีค่่ามััธยฐาน 31 คะแนน
(พิิสัยั ควอไทล์์ 4) และเมื่่�อพิิจารณา จากค่่า Mean Rank (157.6) มีีค่่าสููงสุุดในนัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 4 เช่่นกัันผลการเปรีียบ
ความแตกต่่างของค่่ามััธยฐาน คุุณลัักษณะของผู้้�ที่่�มีกี ารคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณของนัักศึกึ ษาพยาบาลระหว่่างชั้้�นปีี ที่่� 1-4
พบว่่าแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ(p<.05) ด้้ านเปิิ ดใจกว้้ าง ด้้ านคิิดอย่่างวิิเคราะห์์ ด้้ านมีีระบบระเบีียบ
ด้้ านความอยากรู้้�อยากเห็็นทางวิิชาการ ดัังแสดงในตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2 เปรีียบเทีียบการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณของนัักศึกึ ษาพยาบาล (n=250)
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ผลการวิิเคราะห์์รูปู แบบการเรีียนรู้้�ของกลุ่่�มตััวอย่่างพบว่่าทุุกชั้้�นปีี มีีรูปู แบบการเรีียนไม่่แตกต่่างกััน (p>.05)
โดยส่่วนใหญ่่นัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 1, 2, 3 จำำ�นวน 81, 72 และ 40 คน มีีค่่ามััธยฐานรููปแบบการเรีียนรู้้�แบบอิิสระ 21, 21,
21 คะแนน (พิิสัยั ควอไทล์์ 4, 4, 3.8 ตามลำำ�ดับั ) นัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 4 จำำ�นวน 57 คน มีีค่่ามััธยฐาน 20 คะแนน
(พิิสัยั ควอไทล์์ 5) และรููปแบบการเรีียนแบบพึ่่�งพา นัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 2 มีีค่่ามััธยฐาน 21.5 คะแนน (พิิสัยั ควอไทล์์ 5)
นัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 3 มีีค่่ามััธยฐาน 22 คะแนน (พิิสัยั ควอไทล์์ 5) ผลการเปรีียบความแตกต่่างของค่่ามััธยฐาน คุุณลัักษณะ
ของการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณของนัักศึกึ ษาพยาบาลระหว่่างชั้้�นปีี ที่่� 1-4 พบว่่าไม่่แตกต่่างกััน (p>.05) ดัังแสดงในตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 เปรีียบเทีียบรููปแบบการเรีียนรู้้�ของนัักศึกึ ษาพยาบาลจำำ�นวน (n=250)
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ผลการวิิเคราะห์์รูปู แบบการเรีียนรู้้� แบบแข่่งขัันที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณโดยรวม (r=.21,
p<.01) ด้้ านความอยากรู้้�อยากเห็็นทางวิิชาการ (r=.14, p<.05) ด้้ านมีีวุุฒิิภาวะ (r=.15, p<.05) และด้้ านค้้ นหาความจริิง
(r=.23, p<.01) ส่่วนรููปแบบการเรีียนรู้้�แบบมีีส่ว่ นร่่วมมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณด้้ านค้้ นหา
ความจริิง (r=.15, p<.05) ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนไม่่พบความสััมพัันธ์์กับั ทุุกรูปู แบบการเรีียนรู้้�ของนัักศึกึ ษา ดัังแสดง
ในตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรููปแบบการเรีียนรู้้� การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณและผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน

*p<.05, **p<.01

อภิิปรายผล

1. นัักศึกึ ษาพยาบาลส่่วนใหญ่่กำ�ลั
ำ ังศึึกษาอยู่่�ในชั้้�นปีี ที่่� 1 ร้้ อยละ 32.4 เป็็ นเพศหญิิง ร้้ อยละ 92.8 ในส่่วนของอายุุ
พบว่่านัักศึกึ ษาพยาบาลส่่วนใหญ่่มีีอายุุมากกว่่า 20 ปีี ร้้ อยละ 38.8 ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน โดยประเมิินจากระดัับ
เกรดเฉลี่่�ย พบว่่า ร้้ อยละ 58 ของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีเกรดเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับดีี (3.00-3.50) รองลงมาร้้ อยละ 22.4 อยู่่�ใน
ระดัับพอใช้้ (>2.5-3.00) การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณของนัักศึกึ ษาพยาบาล พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ศึกึ ษาทั้้�ง 4 ชั้้�นปีี
มีีคุุณลัักษณะของผู้้�ที่่�มีกี ารคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณโดยรวมสููงสุุดในนัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 4 (median=225) พิิจารณารายด้้ าน
พบว่่าด้้ านเปิิ ดใจกว้้ าง ด้้ านคิิดอย่่างวิิเคราะห์์ ด้้ านมีีระบบระเบีียบและด้้ านความอยากรู้้�อยากเห็็นทางวิิชาการ แตกต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ (p<.05) โดยมีีค่่ามััธยฐานของคะแนนสููงสุุดในนัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 3,4 และเมื่่�อพิิจารณาจากค่่า
Mean Rank มีีค่่าสููงสุุดในนัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 4 เช่่นกัันอธิิบายได้้ ว่่า คณะพยาบาลศาสตร์์ได้้ จัดั การเรีียนการสอนเพื่่�อพััฒนา
ทัักษะการคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณให้้ กับั นัักศึกึ ษามาเป็็ นลำำ�ดับั ตามชั้้�นปีี ให้้ นักศึ
ั กึ ษาได้้ เรีียนทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั ิ
ที่่�ต้้องฝึึ กประสบการณ์์ด้้านวิิชาชีีพในโรงพยาบาลทำำ�ให้้ นัักศึกึ ษามีีความเข้้ าใจในภาพรวม จากประสบการณ์์ที่่�ได้้ รัับ
และความรู้้�ที่่�ได้้ เรีียนมาสู่่�การปฏิิบัติั ิ ตลอดจนสามารถใช้้ เหตุุผลและให้้ การพยาบาลที่่�เหมาะสมตามสมรรถนะได้้ อย่่าง
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มีีประสิิทธิิภาพ จากแผนการพยาบาล (nursing care plan) ที่่�ได้้ รัับมอบหมาย นัักศึกึ ษาต้้ องรวบรวมข้้ อมูลู ทางสุุขภาพ
ของผู้้�รัับบริิการทั้้�งในปััจจุุบันั และย้้ อนหลัังประกอบกัับการตรวจร่่างกายและผลทางห้้ องปฏิิบัติั กิ ารล้้ วนเป็็ นข้้ อมูลู ที่่�ต้้อง
วิิเคราะห์์ตามหลัักวิิชาการ แล้้ วนำำ�มาอธิิบายกระบวนการวิินิิจฉััยทางการพยาบาล เปิิ ดใจกว้้ างยอมรัับความแตกต่่าง
ของผู้้�รัับบริิการ ครอบครััวและสหวิิชาชีีพผู้้�มีีส่่วนร่่วมนการดููแลโดย ยอมรัับฟัังความคิิดเห็็นของบุุคคลรอบข้้ าง จึึงส่่งผลให้้
นัักศึกึ ษามีีคะแนนการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณที่่�ดีี
ผลการศึึกษาสอดคล้้ องกัับการศึึกษาของ เนาวนิิจ พึ่่�งจัันทรเดช และ ประภาพรรณ เปลี่่�ยนแก้้ ว15 พบว่่าอายุุ
และจำำ�นวนปีี ที่่�ศึึกษามีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับความคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ ซึ่่�งนัักศึึกษาพยาบาลที่่�มีีอายุุมากขึ้้�น
ส่่วนใหญ่่คือื มีีระดัับชั้้�นปีี ที่่�สูงู ขึ้้�นมีีการเรีียนการสอนที่่�มีคี วามซัับซ้้ อนมากขึ้้�น และผ่่านการฝึึ กปฏิิบัติั งิ านบนหอผู้้�ป่่วย
ที่่�ต้้องดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีปัี ัญหาสุุขภาพซัับซ้้ อน มีีการใช้้ หััตถการทางการแพทย์์มากขึ้้�น ดููแลผู้้�ป่่วยวิิกฤต ที่่�หอผู้้�ป่่วยหนััก
ผู้้�ป่่วยที่่�หลากหลายทั้้�งโรค เพศ และวััยเพิ่่�มมากขึ้้�นตามระดัับชั้้�นปีี ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จึึงทำำ�ให้้ ได้้ รัับการพััฒนาการคิิดอย่่างมีี
วิิจารณญาณมาเป็็ นลำำ�ดับั นอกจากนี้้� การศึึกษาในประเทศอิิหร่่าน11 ให้้ ข้้อเสนอแนะไว้้ ว่่าการเพิ่่�มขึ้้�นของการคิิดอย่่าง
มีีวิจิ ารณญาณมีีความสััมพัันธ์์กับั อายุุและชั้้�นปีี ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ส่่วน Shirazi16 และคณะก็็พบว่่าอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกกัับการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณตามสมมติิฐานที่่�ว่่าการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณดีีขึ้้�นตามวััย
	รููปแบบการเรีียนรู้้�พบว่่าทุุกชั้้�นปีี มีรูี ปู แบบการเรีียนไม่่แตกต่่างกัันโดยส่่วนใหญ่่มีกี ารเรีียนรู้้�แบบอิิสระ (independent
style) ในนัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 1,2 รองลงมาเป็็ นรููปแบบการเรีียนแบบพึ่่�งพา (dependent style) ในนัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 2,3
รููปแบบการเรีียนรู้้�แบบแบบแข่่งขัันพบในนัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 3,4 อธิิบายได้้ ว่่า หลัักสูตู รพยาบาลศาสตร์์ได้้ มีจัี ดั การเรีียน
การสอนเป็็ นลำำ�ดับั ขั้้�นตอนโดยให้้ มีกี ารเรีียนภาคทฤษฎีีก่่อนแล้้ วฝึึ กประสบการณ์์วิิชาชีีพ จึึงทำำ�ให้้ รูปู แบบการเรีียนรู้้�
ไม่่แตกต่่างกัันซึ่่�ง นัักศึึกษาตั้้�งแต่่ชั้้�นปีี ที่่� 2-4 ที่่�ต้้องฝึึ กประสบการณ์์วิิชาชีีพในโรงพยาบาลตั้้�งแต่่ระดัับปฐมภููมิิถึงึ
ระดัับตติิยภูมิู ภิ ายการนิิเทศอย่่างใกล้้ ชิดิ จากอาจารย์์นิเิ ทศ ด้้ วยความความระมััดระวัังเพื่่�อให้้ ผู้้�ป่่วยและครอบครััวมีีความมั่่�นใจ
กัับบริิการที่่�ได้้ รัับจะมีีความปลอดภััย สอดคล้้ องกัับการศึึกษาของพููลสุุข เจนพานิิชย์์ วิิสุทุ ธิิพัันธ์์และ พรศรีี ดิิสรเตติิวััตน์์17
ที่่�ผู้้� เรีียนต้้ อง พึ่่�งพาผู้้�สอนในทุุกขั้้�นตอนของการฝึึ กปฏิิบัติั ิ ต้้ องการคำำ�แนะนำำ�และการสอนจากผู้้�สอนอย่่างใกล้้ ชิิดใน
ขณะให้้ การดููแลผู้้�รัับบริิการจึึงอาจเป็็ นเหตุุผลว่่าผู้้�เรีียนใช้้ วิธีิ กี ารเรีียนรู้้�แบบพึ่่�งพามากกว่่าแบบอื่่�นๆ สำำ�หรัับนัักศึกึ ษา
ชั้้�นปีี ที่่� 1 ที่่�ต้้องปรัับตััวกัับการเรีียนในมหาวิิทยาลััย จึึงมีีความตั้้�งใจในการเรีียน ยอมรัับฟัังความคิิดเห็็นของคนอื่่�น
จึึงมีีรูปู แบบการเรีียนรู้้�แบบอิิสระและให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการเรีียนแบบมีีส่ว่ นร่่วมจากกิิจกรรมการเรีียน และการพััฒนา
นัักศึกึ ษาต่่างๆ ของมหาวิิทยาลััย เช่่นเดีียวกัับนัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 3,4 ที่่�ให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับรููปแบบการเรีียนแบบแข่่งขััน
ด้้ วยเช่่นกััน จาการต้้ องเตรีียมตััวเพื่่�อสำ�ำ เร็็จการศึึกษา ประเมิินความสามารถในการใช้้ ภาษาอัังกฤษ จึึงต้้ องมีีการแข่่งขััน
กัับตััวเองและการเตรีียมความพร้้ อมในการสอบความรู้้�ขอขึ้้�นทะเบีียนและรัับใบอนุุ ญาตเป็็ นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
พยาบาลฯ ดัังนั้้�นการเข้้ าใจรููปแบบการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�สอนเพราะแต่่ละรููปแบบการเรีียนรู้้�
จำำ�เป็็ นต้้ องจััดรููปแบบการสอนรวมทั้้�งสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสม18 กัับผู้้�เรีียนจะช่่วยให้้ ผู้้� เรีียนมีีความเข้้ าใจที่่�ดีขึ้้ี � น15 มีี
ประสิิทธิิผลสููงสุุดสำำ�หรัับการเรีียนได้้ พััฒนาความสามารถของตนเองตามศัักยภาพผู้้�สอนจํําเป็็ นต้้ องใช้้ แบบการสอน
(teaching style) ที่่�หลากหลาย
2. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรููปแบบการเรีียนรู้้� การคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณและผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักศึกึ ษาพยาบาล
มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ
	รููปแบบการเรีียนรู้้�แบบแข่่งขัันมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณโดยรวม และด้้ านความอยากรู้้�
อยากเห็็นทางวิิชาการ ด้้ านมีีวุฒิ
ุ ิภาวะ และด้้ านค้้ นหาความจริิง ส่่วนรููปแบบการเรีียนรู้้�แบบมีีส่ว่ นร่่วมมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกกัับการคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณด้้ านค้้ นหาความจริิง ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนไม่่พบความสััมพัันธ์์กับั ทุุกรูปู แบบ
การเรีียนรู้้�ของนัักศึกึ ษาสำำ�หรัับการศึึกษาครั้้�งนี้้� สอดคล้้ องกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาของ Shirazi16 แสดงถึึงรููปแบบการเรีียน
NJPH Vol. 31 No. 2 May – August 2021 ISSN 2673-0693

114

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุข

ไม่่สัมั พัันธ์์กับั ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน แต่่มีคี วามสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ นัักศึกึ ษาพยาบาล
มีีการใช้้ รูปู แบบการเรีียนหลากหลาย เพื่่�อให้้ ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนสููงขึ้้�น ในการศึึกษาของ Hsiang-Chu Pai &
Cheng-Joo Eng19 ก็็พบว่่ารููปแบบการเรีียนรู้้�มีีผลต่่อระดัับของการจััดการความคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณโดยเฉพาะ
กลุ่่�มรููปแบบการเรีียนรู้้�แบบไตร่่ตรอง (reflective learning style) ส่่วนผลการวิิจััยในนัักศึกึ ษาสายครููพบว่่าส่่วนใหญ่่
มีีรูปู แบบการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือและแบบมีีส่ว่ นร่่วมมากที่่�สุดุ รองลงมาคืือรูปู แบบการเรีียนรู้้�แบบพึ่่�งพา แบบแข่่งขััน
แบบอิิสระและ แบบหลีีกเลี่่�ยงตามลำำ�ดับั 8 ซึ่่�งต่่างจากการศึึกษาของ เนาวนิิจ เนาวนิิจ พึ่่�งจัันทรเดช ที่่�พบว่่าผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียนและการจััดการเรีียนการสอนไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์กับั การคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ แต่่ วิิธีสี อนและสื่่�อการสอน
ที่่�เหมาะสมกัับผู้้�เรีียนส่่งผลต่่อการคิิดวิิจารณญาณของผู้้�เรีียนในทางบวกมากกว่่าปััจจััยอื่่�นๆ20 ส่่วน Gyeong & Myung21
ศึึกษาในนัักศึกึ ษาพยาบาลเกาหลีี 724 คน พบว่่า ส่่วนใหญ่่มีกี ารเรีียนรู้้�แบบอเนกนััย (Divergent) เป็็ นแบบการเรีียนรู้้�
ที่่�เน้้ น การทำำ�ความเข้้ าใจกัับประสบการณ์์ที่่�ตนได้้ รัับซึ่่�งนัักศึึกษาพยาบาลทั้้�งหมดมีีรููปแบบการเรีียนไม่่แตกต่่างกััน
แต่่อย่่างไรก็็ตาม Yalçın Dilekli22 พบว่่ารููปแบบการเรีียนรู้้�เป็็ นตััวแปรสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับทัักษะการคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ
สรุุปได้้ ว่่ารููปแบบการเรีียนรู้้�มีีความสััมพัันธ์์กับั การคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณที่่�ดีดัี งั นั้้�น ผู้้�สอนและวิิธีกี ารสอนที่่�เหมาะสม
กัับรููปแบบการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนจะช่่วยพััฒนาการคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณในนัักศึกึ ษาพยาบาลให้้ มีผี ลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
ที่่�ดีไี ด้้

ข้้อเสนอแนะ

	ด้้านการจััดการเรีียนการสอน: ส่่งเสริิมให้้ นัักศึกึ ษาได้้ พััฒนารููปแบบการเรีียนรู้้�เป็็ นแบบร่่วมมืือและแบบมีีส่่วนร่่วม
ใช้้ เทคนิิคการสอนและเทคโนโลยีีทางการศึึกษาที่่�เหมาะสมเช่่น การเรีียนการสอนแบบ blended learning, problem
based learning, game based learning ให้้ นัักศึกึ ษาได้้ มีกี ารอภิิปราย และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นซึ่่�งกัันและกััน การทำำ�งาน
เป็็ นกลุ่่�มให้้ มากขึ้้�นทั้้�งในรายวิิชาภาคทฤษฎีีและในรายวิิชาปฏิิบัติั ิ
	ด้้านการวิิจัยั : ควรดำำ�เนิินการวิิจัยั เชิิงทดลองเพื่่�อพััฒนาการสอนให้้ เหมาะสมกัับผู้้�เรีียนในศตวรรษที่่� 21 เช่่น
การจััดเรีียนการสอนผ่่านสื่่�ออิเิ ล็็กทรอนิิกส์,์ ความฉลาดรู้้�ในการใช้้ เทคโนโลยีีดิจิิ ิทัลั
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