๑

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎี
และแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล

ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๒

บทที่ ๑
ความสาคัญและปัญหางานการวิจัย
๑.๑ ความสาคัญและปัญหางานการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันการจัดการเรียน
การสอนต่างใช้แนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม อาชีพ และ
สติปัญญา โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ ความถนัดและคุณลักษณะของเขา สิ่ง ที่เรียนควร
เป็นประโยชน์สัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตประจาวันและสังคมของผู้เรียนให้มากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตยทั้งในและนอกห้องเรียน ส่วนอาจารย์จึงต้องปรับบทบาทให้เป็นผู้ที่มีการเตรียมการ
จัดการเรียนการสอน แนะนาและให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน สนับสนุน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจและ
เห็นจริงด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
และการทางานร่วมกัน (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542 : เจียมจิต แสงสุวรรณ และคณะ, 2547) ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นการสอนตรงตามความสนใจของผู้ เ รี ย น เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ความถนั ด และ
ความสามารถของผู้เรีย นมากขึ้น ผู้ วิจัยจึงมีความเชื่อว่า การพัฒนาให้นักศึกษาได้มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์โดยการทบทวนความรู้เดิม การสร้างความรู้อย่างเป็นระบบ และการประยุกต์ใช้ความรู้ เป็น
กลวิธีหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อแนวคิ ดการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวได้ โดยอาจารย์ต้องวางแผน
ทบทวนความรู้เดิม วิเคราะห์แนวทางการสร้างความรู้ทุกด้าน เพราะ ในแต่ละช่วงอายุการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันจะมีความแตกต่างกัน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เป็นมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเริ่มเปิดเป็นสถาบัน
ทางด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์เป็นปีที่สี่ กาลังจะมีบัณฑิตพยาบาลออกมารับใช้สังคม และจากการ
สังเกตธรรมชาติของผู้เรียนพบว่า นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการเรียนวิชาชีพ มีความใฝ่ฝันอยาก
เป็นพยาบาลที่ดี แต่มีจุดอ่อนทางด้านความคิดริเริ่ม ความเป็นผู้นา การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ร่ ว มกั บ รายวิ ช าทฤษฎี และแนวคิ ด หลั ก ในวิช าชีพ การพยาบาลเป็ นรายวิ ช าแรกที่เ ริ่ มพั ฒ นาทัก ษะ
ความคิดทางด้านวิชาชีพ โดยการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะฯได้มีการจัดให้รายวิชาดังกล่าวจัดการ
เรียนการสอนในปีที่ 1 ทาให้ผู้เรียนต้องปรับตัวอย่างมากในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์เชื่อมโยงองค์
ความรู้พื้นฐานต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่หมวดวิชาชีพ ดังนั้นผู้สอนในรายวิชาจึงเล็งเห็น
ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนทฤษฎี
และแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล จะสามารถช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้สิ่งที่ยากได้
อย่ างมีค วามสุ ข มีส มรรถนะเป็ น ไปตามชั้น ปี และเข้า สู่ ขั้ นตอนการสร้า งพื้ นฐานความเป็ นวิ ช าชี พ
พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๑.๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักใน
วิชาชีพการพยาบาล
๒) เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิด
หลักในวิชาชีพการพยาบาล

๓

๑.๓.คาถามงานวิจัย
๑) การจัดการเรียนรู้เพื่อพั ฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการ
พยาบาลเป็นอย่างไร
๒) ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการ
พยาบาลเป็นอย่างไร
๑.๔. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพ
การพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ ที่ลงทะเบียนในรายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักใน
วิชาชีพการพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑.๕. นิยามศัพท์เฉพาะ
๑.๕.๑ ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความชานาญในการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบ
ในเรื่องราวต่างๆอย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่น จุดด้วยของเนื้อหาในรายวิชา
ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
๑.๕.๒ รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาลหมายถึง การเรียนรายวิชา
ภาคทฤษฎีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎีและแนวคิด
หลักในวิชาชีพการพยาบาล แนวทางการพัฒนาความรู้ทางด้านการพยาบาล ขั้นตอนในการพัฒนา
ความรู้และทฤษฎีทางการพยาบาล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล แนวคิดและขั้นตอนของ
กระบวนการพยาบาล รวมถึง แนวทางการใช้ทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
กระบวนการพยาบาลในการดูแลด้วยความเอื้ออาทรกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน อย่างครอบคลุมทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณและคานึงถึงสิทธิมนุษยชนได้
๑.๕.๓ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หมายถึง ผลจากการประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล ต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชา
ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
กลุ่มที่ ๑ นักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (ได้เกรด A และ B+)
กลุ่มที่ ๒ นักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง (ได้เกรด B)
กลุ่มที่ ๓ นักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับอ่อน (ได้เกรด C+ และ C)
๑.๖. สมมุติฐาน
๑.๖.๑ ระดับ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น กลุ่ ม ที่ ๑ ๒ และ ๓ มี ผ ลการพัฒ นาทั กษะการคิ ด
วิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
๐.๐๕
H0 : µ1 = µ2 = µ3
HA : µ1≠ µ2≠ µ3
๑.๗. กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

๔

ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความชานาญในการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบใน
เรื่องราวต่างๆอย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่น จุดด้วยของเรื่องนั้นๆ เสนอแนะให้
เกิดสิ่งที่ดี สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๔๘ : ๕) ได้ให้ความหายทักษะการคิดวิ เคราะห์
คือ การระบุเรื่องหรือปัญหา การจาแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆและตรวจสอบข้อมูล
ความชานาญหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการตัดสิจในและทาให้เกิดการสรุปได้ว่า ทักษะการคิด
วิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองปัญหาที่แม่นยามีความละเอียดในการจาแนก
แยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องรางต่างๆอย่างชานาญ
กระทรวงสาธารณสุ ข (2544) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ว่ า หมายถึ ง
ความสามารถที6จะวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสารปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ
องค์การอนามัยโลก (WHO. อ้างถึงสานักงานพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1.2551)ได้กล่าว ว่า
ทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์หรือการคิดอ่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์
แยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และวิจารณ์สถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างรู้จักใช้เหตุและผล โดยรู้
สาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นผลย่อมมาจากเหตุเพื่ออยากให้ เหตุผลของการกระทาออกมาดี เป็นที่พึ่งประสงค์
แก่ทั้งตนเองและส่วนร่วม
กาญจนา คงสวัสดิ์ (2551) ได้กล่าวถึงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึง การรู้จักใช้
เหตุและผลในการกระทาเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งของตนเองและส่วนรวมและเพื่อให้สงบสุข
ทักษะการคิด และกระบวนการคิดที่สาคัญ
๑. ประเด็ น ส าคั ญ ในการสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การคิ ด รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบของการคิดที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทักษะการคิดที่สามารถพัฒนาให้แก่ผู้เรียนนั้นมี
จานวนมากและการคิดทุกประเภท ทุ ก ระดั บ ล้ ว นมี ค วามส าคั ญ ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น พื้ น ฐานเป็ น ทั ก ษะที่
จาเป็นและใช้มากในชีวิตประจาวันรวมทั้งเป็นพื้นฐานในการคิดขั้นสูงขึ้น หากทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ไม่ดีพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อการคิดขั้นสูง ส่วนทักษะการคิดขั้นสูงและลักษณะการคิดต่างมีความจาเป็น
ต่อการคิดที่ซับซ้อนขึ้นหากผู้เรียนได้รับการพัฒนาก็จะสามารถคิดตั ดสินใจและกระทาการในเรื่องที่
ซับ ซ้อนและลึ กซึ้งได้ดีส่ งผลให้ เกิดการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป ดังนั้นครูผู้ ส อนทั้งหลายจึงควรให้
ความสาคัญกับการพัฒนาการคิดทุกประเภทโดยยึดพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียนของตนเป็นหลัก
ทักษะใดที่ผู้เรียนของตนยังอ่อนอยู่แม้จะเป็นทักษะขั้นพื้นฐานก็ควรช่วยฝึกฝนพัฒนาให้แก่ผู้เรียนมิใช่มุ่ง
แต่จ ะพัฒ นาทักษะการคิดขั้น สู งทั้งที่ผู้ เรียนยังขาดทักษะพื้นฐานที่จาเป็น เนื่องจากทักษะการคิดมี
จานวนมากจึงไม่สามารถที่จะกล่าวถึงในที่นี้ได้หมดจาเป็นต้องเลือกที่สาคัญบางประการ ซึ่งในที่นี้ จ ะ ข อ
กล่าวถึงทักษะกระบวนการคิด ๓ ประเภท คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณเนื่ องจากเป็ น กระบวนการคิ ดที่เป็นส่ ว นหนึ่งของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้า น
คุณภาพผู้ เ รี ย นมาตรฐานที่ ๔ ซึ่งกาหนด ไว้ดังนี้ “มาตรฐานที่ ๔ ผู้ เ รียนมีความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ” (สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, องค์การมหาชน. ๒๕๔๗ : ๖)
เนื่ องจากการคิดมีลั กษณะเป็น “กระบวนการ ” หรือวิธีการ ไม่ใช่เนื้อหา สาระหรือเนื้อหา
ความรู้การสอนจึงเป็นเรื่องที่ยากขึ้นสาหรับครูผู้สอน เพราะไม่มีเนื้อหาความรู้ที่จะถ่ายทอด ดังนั้นการที่
จะเข้าใจการคิดแต่ละประเภท จึงต้องรู้ว่า การคิดนั้นๆ มีกระบวนการหรือขั้นตอนการคิดอย่างไร ซึ่งเมื่อ
เข้าใจแล้วจะเกิดเป็นทักษะได้ก็จะต้องฝึกฝน ให้สามารถดาเนินการคิดตามขั้นตอนนั้นๆได้ ดังนั้นการที่
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ครู ผู้ ส อนจะสอนฝึ ก และพัฒ นาทัก ษะการคิด ใดๆให้ แก่ ผู้ เ รี ยนได้ ประการแรก ครู จาเป็ น ต้อ งเข้า ใจ
ความหมายของทักษะการคิดนั้นว่า ทักษะการคิดนั้นคืออะไร มีลักษณะเด่นที่ทาให้แตกต่างจากทักษะ
การคิดอื่นๆ อย่างไรความหมายหรือนิยามของทักษะการคิดแต่ละทักษะอาจมีผู้คิดแตกต่างกัน ซึ่งก็เป็น
สิทธิ์และวิจารณญาณของครูผู้สอนว่า จะเชื่อหรือยึดถือนิยามของผู้ใดการสอนฝึก พัฒนาทักษะการคิด
ใดๆ จะเริ่มเป็นไปได้ เมื่อครูผู้สอนมีความเข้าใจเบื้องต้นที่เป็นรูปธรรมพอสมควรในความหมายหรือ
ลักษณะของการคิดนั้นๆ เพราะจะช่วยให้ครูเห็นลักษณะของเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียน ซึ่งลักษณะดังกล่าว สามารถช่วยชี้หรือนาทางให้เห็นถึงขั้นตอนในการดาเนินการคิด
เพื่ อ ให้
ไปถึงเป้ าหมายของลั กษณะการคิดนั้ นๆ หากครูผู้ ส อนสามารถวิเคราะห์ ห รือเห็ นกระบวนการหรื อ
ขั้นตอนในการคิดใดๆ ก็เท่ากับรู้วิธีคิดแบบนั้นๆ เมื่อรู้วิธีดาเนินการคิดแล้วการจะพัฒนาฝึกฝนวิธีคิดหรือ
กระบวนการคิดใดๆให้แก่ผู้เรียนก็จะง่ายขึ้นโดยใช้หลักการว่า ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดใดครูก็
ต้ อ งช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นด าเนิ น การคิ ด ตามขั้ น ตอนหรื อ กระบวนการของการคิ ด นั้ น ขั้ น ตอนการคิ ด หรื อ
กระบวนการคิดที่ชัดเจนนี้ นอกจากจะช่วยให้ครูได้แนวทางในการสอนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การจัดและประเมินผลด้วยกระบวนการคิดตามขั้นตอนของการคิดที่ต้องการจัดและประเมินผลด้วย
กระบวนการคิด ตามขั้นตอนของการคิดที่ต้องการวัดและประเมินสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการจัดทักษะ
การคิดนั้น แล้วจึงดาเนินการประเมินผลโดยการกาหนดวิธีการและเกณฑ์ตัดสินคุณภาพต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การที่จะจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์การคิด สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านผู้เรียนครูผู้สอนจาเป็นต้องมีความเข้าใจในความหมายของลักษณะของการคิดดังกล่าว
รวมทั้ ง
รู้และเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนในการดาเนินการคิดแบบนั้น นอกจากนั้น หากครูได้ตัวบ่งชี้การมีทักษะ
การคิดนั้นๆ ด้วยก็จ ะช่วยให้แนวทางแก่ครูในการวัดและประเมินทักษะการคิดนั้นด้วย ดังนั้นในหัวข้อ
ต่อไป จึงจะขอนาเสนอข้อความรู้ที่ผ่านการศึกษา และสังเคราะห์มาแล้วระดับหนึ่ง โดยจะให้ข้อมูลที่
เน้นประเด็นสาคัญดังกล่าวข้างต้น
๒. ความหมายขั้นตอนการคิด และตัวบ่งชี้การมีทักษะของการคิด ๔ ประเภท คือ ความหมาย
ขั้นตอนการคิดและตัวบ่งชี้ทักษะการคิดทั้ง ๔ ประเภท ที่จะนาเสนอต่อไปนี้ เป็นผลงานจากการวิจัย
เรื่อง “การนาเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีสาหรับ
หลักสูตรครุศึกษา” โดย ทิศนาแขมมณีและคณะ (๒๕๔๙: ๖๑-๖๒,๗๒) ซึ่งหลังจากการวิจัย ไ ด้ มี
การปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติมต่อเนื่องมาอีกหลายรอบ
๑.๘. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาวิจัยในการนาไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๑.๘.๑ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในรายวิชารายวิชา
ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
๑.๘.๒ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในหมวดวิชาชีพทางการพยาบาล
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บทที่ ๒
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยมีการทบทวนในรายละเอียดดังนี้
๒.๑ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการพัฒนา
๒.๒ รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
๒.๓ งานวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed method Research)
๒.๔ ธรรมชาติของเด็กรุ่นใหม่ (Generation Y)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความหมายของการการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช 2530
(2530: 492) คาว่า คิดหมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง ส่วนคาว่า วิเคราะห์หมายถึงว่า ดู สังเกต
ใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบครอบในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือ
จุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งที่ดีที่ที่เหมาะสมอย่างยุติธรรม มีนักการศึกษาหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของการคิดไว้ดังนี้
Bloom, 1656 (อ้างถึงใน ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2539 : 41-44 ) ให้ความหมาย
การคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้ อหา
ต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตูอะไรเป็นผล และที่เป็นอย่างนั้นอาศัย
หลักการของอะไร
Dewey ,1933 (อ้างถึงในชานาญ เอี่ยมสาอาง, 2539 : 51) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์
หมายถึง การคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะห์ ว่าเป็นการคิดที่เริ่มต้น
จากสถานการณ์ที่มีความยุ่งอยาก และสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน
Russel, 1956 (อ้างถึงใน วิไลวรรณ ปิยปกรณ์, 2540 : 25) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์
เป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหาชนิดหนึ่งโดยผู้คิดจะต้องใช้การพิจารณาตัดสินในเรื่องราวต่า งๆว่าเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการประเมินหรือการจัดหมวดหมู่โดยอาศัยเกณฑ์ที่เคย
ยอมรับกันมาแต่ก่อนๆ แล้วสรุปหรือพิจารณาตัดสิน
Ennis. (1985:83) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมินข้อความได้ถูกต้อง
เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพื่อการตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ
Watsan and Glaser (1964:11) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นสิ่งที่เกิดจาก
ส่วนประกอบของทัศนคติ ความรู้และทักษะ โดยทัศนคติเป็นการแสดงออกทางจิตใจ ต้องการสืบค้น
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ปั ญ หาที่มี อ ยู่ ความรู้ จ ะเกี่ย วข้ อ งกั บการใช้เ หตุผ ลในการประเมิน สถานการณ์ การสรุ ปความอย่ า ง
เที่ยงตรงและการเข้าใจในความเป็นนามธรรม ส่วนทักษะจะประยุกต์รวมอยู่ในทัศนคติและความรู้
สมจิต สวธนไพบูลย์ (2541: 94) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณา
อย่างรอบครอบโดยใช้เหตุผล ประกอบการตัดสินใจ
ชัย อนั น ต์ สมุ ท วณิ ช (2542 : 14) ให้ ค วามหมายของการคิ ด วิ เ คราะห์ คื อ การแสวงหา
ข้อเท็จ จริ งด้ ว ยการระบุ จ าแนก แยกแยะ ข้ อมู ล ในสถานการณ์ที่ เป็น แหล่ งคิ ดวิเ คราะห์ ทั้งที่ เป็ น
ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดด้อย ในสถานการณ์เป็นการจัดข้อมูลให้เป็น ระบบเพื่ อไปใช้
เป็นพื้นฐานในการคิดระดับอื่นๆ
อรพรรณ พรสีมา (2543 : 24) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิดระดับกลางซึ่ง
จะต้องได้รับการพัฒนาต่อจากทักษะการคิดพื้นฐาน มีการพัฒนาแง่มุมของข้อมูลโดยรอบด้านเพื่อหา
เหตุผลและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 251, 1071) ให้ความหมายคาว่า “คิด” หมายความว่า ทาให้
ปรากฏเป็นรูป หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเนคานวณ มุ่ง
จงใจ ตั้งใจ ส่วนคาว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่าใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้
ดังนั้นคาว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่า เป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่างละเอียดรอบคอบแยกเป็น
ส่ว น ๆ ในเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผ ล โดยหาจุดเด่น จุดด้อยของเรื่องนั้น ๆ และเสนอแนะสิ่ งที่
เหมาะสมอย่ างมีความเป็ นธรรมและเป็นไปได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการคิดวิ เคราะห์จึงสามารถ
กระทาได้โดยการฝึกทักษะการคิดและให้นักเรียนมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอความคิดของตน
และอภิปรายร่วมกันในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยครูและนักเรียนต่างยอมรับเหตุผลและความคิด
ของแต่ละคน โดยเชื่อว่า ไม่มีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ (2546 : 24) ให้ ค วามหมายของการคิ ด วิ เ คราะห์ ว่ า เป็ น
ความสามารถในการจาแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง ซึ่ งอาจจะเป็ น วั ต ถุ สิ่ ง ของ เรื่ อ งราว หรือ เหตุก ารณ์ และหาความสั มพั น ธ์ เชิ ง เหตุ ผ ลระหว่ า ง
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
สุวิทย์ มูลคา (2547 : 9)ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ว่าการวิเคราะห์
(Analysis) หมายถึง การจาแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อค้นหาว่ามี
องค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ทามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไรและมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
อย่างไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการจาแนก แยกแยะ
องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง อาจจะเป็ น วั ต ถุ สิ่ ง ของ เรื่ อ งราว หรื อ เหตุ ก ารณ์ แ ละหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหา สภาพความเป็นจริงหรือสิ่งสาคัญของ
สิ่งที่กาหนดให้
ชาตรี สาราญ (2548 : 40-41) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า การคิดวิเคราะห์คือ
การรู้จักพิจารณา ค้นหาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใช้เหตุผลเป็นหลักในการหาความสัมพันธ์เชื่อ มโยง
หล่อหลอมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสมเหตุสมผลก่อนที่จะตัดสินใจ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 5) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็น
การระบุเรื่องหรือปัญหา จาแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ ระบุเหตุผลหรือ
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เชื่อมโยงความสั มพัน ธ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล หรือหาข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อให้ เพียงพอในการ
ตัดสินใจ/แก้ปัญหา/คิดสร้างสรรค์
นักการศึกษาและนักวิจัยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของการคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกัน
คือ การคิดวิเคราะห์หมายถึง การพิจารณาสิ่งต่ างๆ ในส่วนย่อยๆ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละด้ า นหลั ก การจั ด การโครงสร้ า งของการสื่ อ ความหมาย และสอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจาแนก รวบรวมเป็นหมวดหมู่ และจับประเด็น
ต่างๆ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดังนั้น การคิดเชิ งวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดที่สามารถพัฒนาให้เกิดกับ
ผู้ เ รี ย นได้ และให้ ค งทนจนถึ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถคิ ด ได้ ด้ ว ยตั ว เอง เกิ ด
ความสาเร็จในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นเรื่องของการรู้จักคิด ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบ
การสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็น เรียนรู้เป็น สามารถจาแนก ให้เหตุผล
จับประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆได้ จากข้อมูลที่ได้รับการพินิจพิจารณา
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
เสงี่ยม โตรัตน์ (2546 : 28) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ของการคิดวิเคราะห์ ไว้ว่า
การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ ทักษะในการจัดระบบข้อมูล ความ
เชื่อถือ ได้ของข้อมูล และการใช้ ทักษะเหล่ านั้ นอย่า งมีปัญญาเพื่อ การชี้น าพฤติ กรรมดั งนั้น การคิ ด
วิเคราะห์จึงมีลักษณะต่อไปนี้
1. การคิ ดวิ เคราะห์ จ ะไม่ เ ป็ นเพีย งการรู้ ห รื อการจาข้ อมู ล เพีย งอย่ างเดี ยว เพราะการคิ ด
วิเคราะห์จะเป็นการแสวงหาข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้
2. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การมีทักษะเท่านั้น แต่การคิดวิเคราะห์จะต้องเกี่ยวกับการใช้
ทักษะอย่างต่อเนื่อง
3. การคิดวิเคราะห์ ไม่เพีย งแต่การฝึกทักษะอย่างเดี ยวเท่านั้น แต่จะต้องมีทักษะที่จะต้อง
คานึงถึงผลที่ยอมรับได้
เกรี ย งศักดิ์ เจริ ญวงศ์ ศักดิ์ (2546 : 15-16) กล่ าวถึง ลั กษณะของการคิดวิเ คราะห์ และ
กิจ กรรมที่เกี่ย วข้องกับ การคิดวิเคราะห์ ไว้ว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ประกอบเป็นการคิดวิเคราะห์
แตกต่างไปตามทฤษฎี การเรียนรู้ โดยทั่วไปสามารถแยกแยะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ ได้
ดังนี้
1. การสังเกต จากการสังเกตข้อมูลมากๆ สามารถสร้างเป็นข้อเท็จจริงได้
2. ข้อเท็จ จริ ง จากกการรวบรวมข้อเท็จจริง และการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงบางอย่างที่ขาด
หายไป สามารถทาให้มีการตีความได้
3. การตีความ เป็นการทดสอบความเที่ยงตรงของการอ้างอิง จึงทาให้เกิดการตั้งข้อตกลง
เบื้องต้น
4. การตั้งข้อตกลงเบื้องต้น ทาให้สามารถมีความคิดเห็น
5. ความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดจะต้องมีหลักและเหตุผลเพื่อพัฒนาข้อวิเคราะห์
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นอกจากนั้น เป็นกระบวนการที่อาศัยองค์ประกอบเบื้องต้นทุกอย่างร่วมกัน โดยทั่วไปนักเรียน
จะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการสังเกตและข้อเท็จจริง หากนักเรียนเข้าใจถึงความแตกต่างก็จะทาให้
นักเรียนเริ่มพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้
สุวิทย์ มูลคา (2548 : 23-24) ได้จาแนกลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ไว้เป็น 3 ด้าน คือ
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการแยกแยะค้นหาส่วนประกอบที่สาคัญของสิ่ง
หรือเรื่องราวต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช หรือเหตุการณ์ต่างๆตัวอย่างคาถาม
เช่น อะไรเป็นสาเหตุสาคัญของการระบาดไข้หวัดนกในประเทศไทย
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วนสาคัญต่างๆ โดย
ระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล หรือความแตกต่างระหว่างข้อ
โต้แย้ งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ย วข้อง ตัว อย่างคาถาม เช่น การพัฒ นาประเทศกับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนสาคัญในเรื่องนั้นๆ ว่า
สัมพันธ์กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด ตัวอย่างคาถาม เช่น หลักการสาคัญของศาสนาพุทธ ได้แก่
อะไร
จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์นั้นจะต้องกาหนดสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ กาหนดจุดประสงค์ที่ต้องการ
จะวิเคราะห์ แล้วจึงวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้วิธีการพิจารณาแยกแยะ เทคนิควิธีการในการ
วิเ คราะห์ เพื่ อ รวบรวมประเด็ น ส าคัญ หาคาตอบให้ กั บค าถาม โดยมี ลั ก ษณะของการคิ ด วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสาคัญและวิเคราะห์หลักการของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ
1. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบแนวคิดสาคัญและความ
เป็นเหตุเป็นผล แล้วนามาหาความสัมพันธ์และข้อขัดแย้งในแต่ละสถานการณ์ได้
2. การคิดวิเคราะห์ความสาคัญ ได้แก่ การจาแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง
และสมมติฐานแล้วนามาสรุปความได้
3. การคิดวิเคราะห์หลั กการ ได้แก่ การวิเคราะห์รูปแบบ โครงสร้าง เทคนิค วิธีการและการ
เชื่อมโยงความคิดรวบยอด โดยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและทัศนคติ
ของผู้เขียนได้
ไพรินทร์ เหมบุตร (2549 : 1) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 4 ประการ
คือ
1. การมีความเข้าใจ และให้ เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เพื่อแปลความสิ่งนั้น ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ และค่านิยม
2. การตีความ ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต ช่างถาม ขอบเขตของคาถาม ยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร
(What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อย่างไร (How) เพราะเหตุใด (Why)
4. ความสั มพันธ์เชิงเหตุผล ใช้คาถามค้นหาคาตอบ หาสาเหตุ หาการเชื่อมโยง ส่งผล
กระทบ วิธีการ ขั้นตอน แนวทางแก้ปัญหา คาดการณ์ข้างหน้าในอนาคต
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องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 52) กล่าวว่า องค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อแปลความของสิ่งนั้น
ขึ้นกับความรู้ประสบการณ์และค่านิยม
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคาถาม ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์จะยึด
หลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When)ทาไม
(Why) อย่างไร (How)
4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (คาถาม) ค้นหาคาตอบได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุให้เรื่องนั้น
เชื่ อ มกั บ สิ่ ง นี้ ไ ด้ อ ย่ า งไร เรื่ อ งนี้ ใ ครเกี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ เกิ ด เรื่ อ งนี้ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งไรมี
องค์ประกอบใดบ้างที่นาไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการทาให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทาง
แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง ถ้าทาเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ลาดับเหตุการณ์นี้ดูว่าเกิดขึ้น
ได้อย่างไรเขาทาสิ่งนี้ได้อย่างไร สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ใช้ปัญญา หรือใช้ความคิดนาพฤติกรรม ผู้ที่คิดวิเคราะห์เป็น
จึงสามารถใช้ปัญญานาชีวิตได้ในทุกๆ สถานการณ์ เป็นบุคคลที่ไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดเอาตัวเองเป็น
ศูนย์กลาง มีเหตุผล ไม่มีอคติ มีความยุติธรรม และพร้อมที่จะสร้างสันติสุขในทุกโอกาส การคิดวิเคราะห์
จะต้องอาศัย องค์ประกอบที่สาคัญสองเรื่อง คือ เรื่องความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้องกับ
เทคนิคการตั้งคาถามเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งทั้งสองเรื่องมีความสาคัญต่อการคิดวิเคราะห์เป็นอย่าง
ยิ่ง (วนิช สุธารัตน์. 2547 : 125-128)
ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง การที่จัดให้เรื่องของการให้เหตุผลอย่างถูกต้องว่ามี
ความสาคัญก็เนื่องจากในเรื่องของการคิดการใช้ปัญญาทั้งหลายนั้น เรื่องของเหตุผลจะต้องมีความสาคัญ
ถ้าเหตุผลที่ให้ในเบื้องแรกไม่ถูกต้อง หรือมี ความคลุมเครือไม่ชัดเจนแล้ว กระบวนการคิดก็จะมีความไม่
ชัดเจนตามไปด้วยการเชื่อมโยงสาระต่างๆ เข้าด้วยกันย่อมไม่สามารถกระทาได้ และมีผลสืบเนื่องต่อไป
คื อ ท าให้ ก ารสรุ ป ประเด็ น ที่ ต้ อ งการทั้ ง หลายขาดความชั ด เจน หรื อ อาจผิ ด พลาดตามไปด้ ว ย
ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้ องประกอบด้วย (Center for Critical Thinking. 1996 : 89)
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการให้เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการให้เหตุผลต้อง
มีค วามชั ด เจนโดยปกติก ารให้ เ หตุ ผ ลในเรื่ องต่ า งๆบุ ค คลจะต้ อ งให้ เ หตุ ผ ลที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเรื่องนั้น เช่นในการเขียนเรียงความ งานวิจัย การอภิปราย ฯลฯ
ถ้าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้มีความชัดเจน การให้เหตุผลก็จะเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้า
ไม่ชัดเจน หรือมีความสลับซับซ้อน จะต้องทาให้ชัดเจนการให้เหตุผลก็จะเป็นเรื่องง่าย หรือ
อาจจะต้องแบ่งแยกออกเป็นข้อย่อยๆเพื่อลดความสลับซับซ้อนลง และนอกจากนี้เป็นเป้าหมาย
จะต้องมีความสาคัญและมองเห็นว่าสามารถจะทาให้สาเร็จได้จริงๆ
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2. ความคิดเห็นหรือกรอบความจริงที่นามาอ้าง เมื่อมีการให้เหตุผล ต้องมีความคิดเห็นหรือกรอ
ของความจริงที่นามาสนับสนุน ถ้าสิ่งที่นามาอ้างมีข้อบกพร่อง การให้เหตุผลก็จะผิ ดพลาดหรือ
บกพร่องตามไปด้วย ความคิดเห็นที่แคบเฉพาะตัว ซึ่งอาจเกิดจากอคติหรือการเทียบเคียงที่ผิด
ทาให้การให้เหตุผลทาได้ในขอบเขตอันจากัด เที่ยงตรง และมีเสถียรภาพ
3. ความถูกต้องของสิ่งที่อ้างอิง การอ้างอิงข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ มีหลักการอยู่ว่า
สิ่งที่นามาอ้างจะต้องมีความชัดเจน มีความสอดคล้อง และมีความถูกต้องแน่นอนถ้าสิ่งที่นามา
อ้างผิดพลาดการสรุปผลหรือการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องย่อมผิดพลาดด้วย สิ่งที่
ต้องระมัดระวังก็คือ ต้องเข้าใจข้อจากัดของข้อมูลต่างๆลองหาข้อมูลอื่นๆที่มีลักษณะตรงกัน
ข้าม หรือขัดแย้งกับข้อมูลที่เรามีอยู่บ้างว่ามีหรือไม่และก็ต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้อ้างนั้นมีความ
สมบูรณ์เพียงพอด้วยข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีความถูกต้อง มีการบิดเบือนหรือการนาเสนอเพียง
บางส่วนและปิดบังหรือมีเจตนาปล่อยปละละเลยในบางส่วน ทาให้การนาไปอ้างอิงหรือเผยแพร่
ขาดความสมบูรณ์ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลองค์การ
หรือสังคมได้ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะนาไปใช้ประโยชน์ใน
การอ้างอิงทุกๆเรื่องจึงเป็นเรื่องที่ควรจะกระทาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
4. การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอด การให้เหตุผลจะต้องอาศัยการสร้างความคิดหรือ
ความคิดรวบยอด ซึ่งมีตัวประกอบที่สาคัญคือทฤษฎี กฎ หลักการ อันเป็นตัวประกอบสาคัญ
ของการสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดถ้าหากเข้าใจผิดพลาดในเรื่องของทฤษฎี กฎ หรือ
หลักการต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดก็จะผิดพลาด การให้
เหตุผลก็จะไม่ถูกต้องด้วย ดังนั้นเมื่อสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดขึ้นมาได้แล้ว จะต้อง
แสดงหรืออธิบาย เพื่อบ่งบอกออกมาให้ชัดเจน ลักษณะของความคิดรวบยอดที่ดีจะต้องมีความ
กระจ่างมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์มีความลึก ซึ้ง และมีความเป็นกลางไม่โน้มเอียงไปทางใดทาง
หนึ่ง
5. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับสมมติฐาน การให้เหตุผลขึ้นอยู่กับสมมติฐานเมื่อใดมีการกาหนด
สมมติฐานขึ้นมาในกระบวนการแก้ปัญหา ต้องแน่ใจว่าสมมุติฐานนั้น กาหนดขึ้นจากสิ่งที่เป็น
ความจริงและจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ ความบกพร่องในการให้เหตุผลสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อ
บุคคลไปติดยึดในสมติฐานที่ตั้งขึ้น จนทาให้ความคิดเห็นโน้มเอียงหรือผิดไปจากสภาพที่ควรจะ
เป็น สมมติฐานที่ดีจะต้องมีความชัดเจน สามารถตัดสินใจ และมีเสถียรภาพเช่นเดียวกัน
6. การลงความเห็น การให้เหตุผลในทุกๆเรื่อง จะต้องแสดงถึงความเข้าใจด้วยการสรุปและให้
ความหมายของข้อมูล ลักษณะการให้เหตุผลนั้นโดยธรรมชาติจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่
เชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างเหตุกับผล เช่นเพราะว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น หรือเพราะว่าสิ่งนี้เป็น
อย่างนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ จึงเป็นอย่างนั้น ถ้าความเข้าใจในข้อมูลเบื้องต้นผิ ดพลาดการให้
เหตุผลย่อมผิดพลาดด้วย ทางออกที่ดีก็คือ การลงความเห็นจะทาได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานบ่งบอก
อย่างชัดเจน จะต้องตรวจสอบความเห็นนั้นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อไหน
และมีอะไรเป็นตัวชี้นาอยู่อีกบ้าง ซึ่งอาจทาให้การลงความเห็นผิดพลาด
7. การนาไปใช้ เมื่อมีข้อสรุปแล้วจะต้องมีการนาไปใช้หรือมีผลสืบเนื่อง จะต้องมีความคิดเห็ น
ประกอบว่าข้อสรุปที่เกิดขึ้นนั้น สามารถนาไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ควรจะนาไปใช้ลักษณะใด
จึงจะถูกต้อง ลักษณะใดไม่ถูกต้อง โดยพยายามคิดถึงทุกสิ่งที่อาจเป็นผลต่อเนื่อ งที่สามารถ
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เกิดขึ้นได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การคิดวิเคราะห์ที่ดีหรือมีมาตรฐาน ในอันดับแรกจะต้องรู้จักการให้
เหตุผลที่ถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ตามที่ได้แสดงรายละเอียดมาแล้ว เรื่องที่
ส าคัญ และเป็ น หั ว ใจของการคิ ดวิเคราะห์ อีกเรื่องหนึ่งก็ คือ เทคนิ คการตั้งค าถาม เพื่ อการ
วิเคราะห์ เป็ นการบอกให้ ทราบว่า นักคิดวิเคราะห์ จะต้องใช้คาถามอย่างไร เพื่อเป็นการนา
ความคิดไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
เทคนิคการตั้งคาถามเพื่อการคิดวิเคราะห์ เป็นเรื่องที่มีความสาคัญพอๆกับความสามารถในการ
ให้เหตุผลอย่างถูกต้อง การตั้งคาถามที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การใช้เหตุผลเป็นไปด้วยความสะดวก มีระบบ
และช่วยแก้ปัญหาได้ นักคิดวิเคราะห์ต้องมีความสามารถในการตั้งคาถามหลายๆแบบ คาถามที่ต้องการ
คาตอบกว้าง ๆ ต้องการหลายๆ คาตอบ คาถามต้องการคาตอบเดียวแต่มีความลึกซึ้ง ลักษณะคาถามที่
จะช่วยให้คิดหาเหตุผลในระดับลึก หรือมีเหตุผลจากการใช้ปัญญาของการคิดวิเคราะห์นั้น จะต้องมี
คุณสมบัติ 8 ประการ (Center for Critical Thinking, 1996 : 8-9 อ้างถึงใน วนิช สุธารัตน์. 2547 :
128-130 ) ดังต่อไปนี้
1. ความชัดเจน (Clarity) ความชัดเจนของปัญหาเป็นจุดเริ่มต้ นส าคัญของการคิด เช่น
ตัวอย่างของปัญหาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความชัดเจน เช่นยังมีเรื่องอะไรอีกในส่วนนี้ที่
เรายังไม่รู้สามารถยกตัวอย่างมาอ้างอิงได้หรือไม่ สามารถอธิบายขยายความส่วนนั้นให้มาก
ขึ้นได้หรือไม่
2. ความเที่ยงตรง (Accuracy) เป็นคาถามที่บอกว่าทุกคนสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องตรงกัน
หรื อ ไม่ เช่ น จริ ง หรื อ เป็ น ไปได้ ห รื อ ท าไมถึ ง เป็ น ไปได้ สามารถตรวจสอบได้ ห รื อ ไม่
ตรวจสอบอย่างไร เราจะหาข้อมูลหลักฐานได้อย่างไร ถ้าตรงนั้นเป็นเรื่องจริงเราจะทดสอบ
มันได้อย่างไร
3. ความกระชับ ความพอดี (Precision) เป็นความกะทัดรัด ความเหมาะสม ความสมบูรณ์
ของข้อมูล เช่น จาเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่ ทาให้ดูดีกว่านี้ได้อีกหรือไม่
ทาให้กระชับกว่านี้ได้อีกหรือไม่
4. ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) เป็นการตั้งคาถามเพื่อคิดเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์
เช่น สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่า งไร มันเกิดสิ่งต่างๆ ขึ้นตรงนั้นได้อย่าง ผลที่เกิดขึ้นตรง
นั้น มันมีที่มาอย่างไร ตรงส่วนนั้นช่วยให้เราเข้าใจอะไรได้บ้าง
5. ความลึก (Depth ) หมายถึงความหมายในระดับที่ลึกความคิดลึกซึ้ง การตั้งคาถามที่
สามารถเชื่ อ มโยงไปยั ง การคิ ด หาค าตอบที่ ลึ ก ซึ้ง ถื อ ว่ า คาถามนั้ นมี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง เช่ น ตั ว
ประกอบอะไรบ้างที่ทาให้ตรงนี้เป็นปัญหาสาคัญ อะไรที่ทาให้ปัญหาเรื่องนี้มันซับซ้อน สิ่ง
ใดบ้างที่เป็นความลาบากหรือความยุ่งยากที่เราจะต้องพบ
6. ความกว้างของการมอง (Breadth ) เป็นการทดลองเปลี่ยนมุมมอง โดยให้ผู้อื่นช่วยเช่น
จาเป็นจะต้องมองสิ่งนี้จากด้านอื่น คนอื่น ด้วยหรือไม่ มองปัญหานี้โดยใช้วิถีทางอื่นๆ บ้าง
หรือไม่ ควรจะให้ความสาคัญของความคิดเห็นจากบุคคลอื่นหรือไม่ ยังมีข้อมูลอะไรในเรื่อง
นี้อีกหรือไม่ที่ไม่นามากล่าวถึง
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7. หลักตรรกวิทยา (Logic ) มองในด้านของความคิดเห็นและการใช้เหตุผล เช่นทุกเรื่องที่เรารู้
เราเข้าใจตรงกันหมดหรือไม่ สิ่งที่พูดมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่ สิ่งที่สรุปนั้นเป็นเหตุผลที่
สมบูรณ์หรือไม่ สิ่งที่กล่าวอ้างมีขอบข่ายครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดหรือไม่
8. ความสาคัญ (Significance ) ซึ่งหมายถึง การตั้งคาถามเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งเหล่านั้นมี
ความสาคัญอย่างแท้จริงหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งพบว่า ความสาคัญเป็นสิ่งที่เรา
ต้องการจะให้เป็นมากกว่าเป็นความสาคัญจริงๆ เช่น ส่วนไหนของความจริงที่สาคัญที่สุด
ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสาคัญอยู่อีกหรือไม่ นี่ คือปัญหาที่สาคัญที่สุดในเรื่องนี้ใช่หรือไม่
ตรงนี้เป็นจุดสาคัญที่ควรให้ความสนใจหรือเปล่า
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การคิ ด วิ เ คราะห์ จ ะเกิ ด ความสมบู ร ณ์ ไ ด้ นั้ น นอกจากจะต้ อ งอาศั ย
ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้องแล้ว เรื่องของเทคนิคการตั้งคาถามเพื่อการวิเคราะห์ก็มี
ความสาคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โดยที่องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้จะทางานประสานสัมพันธ์กันอย่าง
กลมกลืน ในทุกๆ ขั้น ตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่ ว นประกอบทั้งสองส่ วนจะต้องไปด้ว ยกัน
คุณค่า ความสวยงาม ความลงตัว รวมทั้งประโยชน์อย่างสมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้นได้
กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นการแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น สิ่งที่สืบเนื่องหรือเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ในระบบการคิ ด และจุ ด สิ้ น สุ ด ของการคิ ด โดยกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
องค์ประกอบเรื่องความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง รวมทั้งเทคนิ คการตั้งคาถามจะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องในทุกๆขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบุหรือทาความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ผู้ที่จะทาการคิดวิเคราะห์จะต้องทาความ
เข้าใจปัญหาอย่างกระจ่างแจ้ง ด้วยการตั้งคาถามหลายๆ คาถาม เพื่อให้เข้าใจปัญหาต่างๆ ที่กาลังเผชิญ
อยู่ นั้ น อย่ า งดี ที่ สุ ด ตั ว อย่ า งค าถาม เช่ น ปั ญ หานี้ เ ป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของบ้ า นเมื อ งใช่ ห รื อ ไม่
(ความสาคัญ)ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันอีกหรือไม่ (ความสาคัญ)ทราบได้อย่างไรว่าเรื่อง
นี้เป็นปัญหาที่สาคัญที่สุด (ความชัดเจน)
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ในขั้นนี้ผู้ที่จะทาการคิดวิเคราะห์ จะต้องรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการสังเกต จากการอ่าน จากข้อมูลการประชุม จากข้อเขียน บันทึกการ
ประชุม บทความ จากการสัมภาษณ์ การวิจัย และอื่นๆ การเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง และด้วยวิธีการ
หลายๆ วิธีจะทาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ชัดเจน และมีความเที่ยงตรงคาถามที่จะต้องตั้งในตอนนี้ ได้แก่
เราจะหาข้อมูลให้ครบถ้วนโดยวิธีใดได้อีกบ้างและหาอย่างไร (เที่ยงตรง)
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
จาเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดอีกบ้าง (ความกระชับพอดี)
ขั้นที่ 3 พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล หมายถึงผู้ที่คิดวิเคราะห์พิจารณาความถูกต้อง
เที่ยงตรงของสิ่งที่นามาอ้าง รวมทั้งการประเมินความพอเพียงของข้อมูลที่จะนามาใช้ คาถามที่ควรจะ
นามาใช้ในตอนนี้ได้แก่
ข้อมูลที่ได้มามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร (ความเที่ยงตรง)
เราจะหาหลักฐานได้อย่างไรถ้าข้อมูลที่ได้มาเป็นเรื่องจริง (ความเที่ยงตรง)
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ยังมีเรื่องอะไรอีกในส่วนนี้ที่ยังไม่รู้ (ความชัดเจน)
ยังมีข้อมูลอะไรในเรื่องนี้อีกที่ยังไม่นามากล่าวถึง (ความกว้างของการมอง)
ขั้นที่ 4 การจัดข้อมูลเข้าเป็นระบบ เป็นขั้นที่ผู้คิดจะต้องสร้างความคิด ความคิดรวบยอด หรือ
สร้างหลักการขึ้นให้ได้ด้วยการเริ่มต้นจากการระบุลักษณะของข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
จัดลาดับความสาคัญของข้อมูล พิจารณาขีดจากัดหรือขอบเขตของปัญหารวมทั้งข้อตกลงพื้นฐาน การ
สังเคราะห์ข้อมูลเข้าเป็นระบบและกาหนดข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาถามที่ควรนามาใช้ในตอนนี้ได้แก่
ข้อมูลส่วนนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
จาเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่ จากใครที่ใด (ความกว้างของการมอง)
อะไรบ้างที่ทาให้การจัดข้อมูลในเรื่องนี้เกิดความลาบาก (ความลึก)
จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าการจัดข้อมูลมีความถูกต้อง (ความเที่ยงตรง)
สามารถจัดข้อมูลโดยวิธีอื่นได้อีกหรือไม่ (ความกว้างของการมอง)
ขั้นที่ 5 ตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นที่นักคิดวิเคราะห์จะต้องนาข้อมูลที่จัดระบบระเบียบแล้วมาตั้ง
เป็นสมมติฐานเพื่อกาหนดขอบเขตและการหาข้อสรุ ปของข้อคาถาม หรือปัญหาที่กาหนดไว้ซึ่งจะต้อง
อาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ในเชิงของเหตุผลอย่างถูกต้อง สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจะต้องมีความชัดเจน
และมาจากข้ อมู ล ที่ ถูก ต้อ งปราศจากอคติ ห รื อความล าเอีย งของผู้ ที่เ กี่ย วข้ องคาถามที่ ควรน ามาใช้
ในตอนนี้ได้แก่
ถ้าสมมติฐานที่ตั้งขึ้นถูกต้อง เราจะมีวิธีตรวจสอบได้อย่างไร (ความเที่ยงตรง)
สามารถทาให้กระชับกว่านี้ได้อีกหรือไม่ (ความกระชับ ความพอดี)
รายละเอียดแต่ละส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
ขั้นที่ 6 การสรุป เป็นขั้นตอนของการลงความเห็น หรือการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับ
ผลอย่างแท้จริง ซึ่งผู้คิดวิเคราะห์จะต้องเลือกพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพของข้อมูลที่
ปรากฏ โดยใช้เหตุผลทั้งทางตรรกศาสตร์ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตาม
สภาพที่เป็นจริงประกอบกัน คาถามที่ควรนามาถามได้แก่
เราสามารถจะตรวจสอบได้หรือไม่ ตรวจสอบอย่างไร (ความเที่ยงตรง)
ผลที่เกิดขึ้นมันมีที่มาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
ข้อสรุปนี้ทาให้เราเข้าใจอะไรได้บ้าง (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
สิ่งที่สรุปนั้นเป็นเหตุผลที่สมบูรณ์หรือไม่ (หลักตรรกวิทยา)
ขั้น ที่ 7 การประเมิ น ข้อ สรุ ป เป็นขั้ นสุ ดท้า ยของการคิ ดวิเ คราะห์ เป็ นการประเมินความ
สมเหตุสมผลของการสรุ ป และพิจารณาผลสื บเนื่องที่จะเกิดขั้นต่อไป เช่น การนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ คาถามที่ควรนามาถามได้แก่
ส่วนไหนของข้อสรุปที่มีความสาคัญที่สุด (ความสาคัญ)
ยังมีข้อสรุปเรื่องใดอีกที่ควรนามากล่าวถึง (ความกว้างของการมอง)
ถ้านาเรื่องนี้ไปปฏิบัติจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง (ความกว้างของการมอง)
อะไรจะทาให้ปัญหามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น (ความลึก)
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สรุปได้ว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ของมนุษย์
การคิดวิเคราะห์เป็นจะช่วยให้มนุษย์มองเห็นปัญหา ทาความเข้าใจปัญหา รู้จักปัญหาอย่างแท้จริง และ
จะสามารถแก้ปัญหาทั้งหลายได้
พฤติกรรมที่บ่งชี้การคิดวิเคราะห์
กลุ่มของนักการศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะการคิดวิเคราะห์ไว้
ดังนี้
ดิลก ดิลกานนท์ (2543: 64-65) กล่าวไว้ว่า การฝึกให้คนมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ควรมีลักษณะที่รู้จักคิดและตัดสินใจได้อย่างมีระบบ แนวทางการฝึกทาได้โดยให้พิจารณาจาก
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นเรื่องจริงและสมมติให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ตามลาดับ
ขั้นตอน
1. วิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหา ขั้นนี้ผู้เรียนต้องรวบรวมปัญหา หาข้อมูลพร้อมสาเหตุของปัญหา
จากการคิด การถาม การอ่าน หรือพิจารณาจากข้อเท็จจริงนั้นๆ
2. ก าหนดทางเลื อ ก เพื่ อ หาสาเหตุ ข องปั ญ หานั้ น ได้ แล้ ว ผู้ เ รี ย นจะต้ องหาทางเลื อ กที่ จ ะ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาความเป็นไปได้และข้อจากัดต่างๆ ทางเลือกที่จะแก้ปัญหานั้นไม่จาเป็นต้องมี
ทางเลือกทางเดียว อาจมีหลายๆ ทางเลือก
3. ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นทางเลือกที่จะแก้ปัญหานั้น โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจที่สาคัญ
คือผลได้ ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นในด้านส่วนตัว สังคมและส่วนรวม
4. ตัดสินใจ เมื่อพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบในขั้นที่ 3 แล้วตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดหลังจากที่ผู้เรียนได้รับการฝึกคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ เลือกที่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์ นั้น ๆ
แล้วผู้เรียนได้มีโอกาสเสนอความคิดและมีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ซึ่ ง บางครั้ ง จะมี ค วามขั ด แย้ ง ขึ้ น ผู้ ที่ จ ะประสานความเข้ า ใจในกลุ่ ม ช่ ว งแรก ๆครู ต้ อ งแนะน า และ
สังเกตการณ์อยู่ห่างๆ จะพบว่าผู้เรีย นจะมีพฤติกรรมที่มีการทางานอย่างมีระบบและเป็นผู้ที่มีความ
รอบคอบ มีเหตุมีผล แก้ปัญหา ตัดสินใจกับปัญหาต่างๆได้อย่างมั่นใจ
ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544 : 133) ได้กาหนดขอบเขตของทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า
ทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยทักษะย่อย 6 ทักษะคือ
1. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงให้ง่ายแก่การทาความเข้าใจ
2. การก าหนดมิ ติ ห รื อ แง่ มุ ม ที่ จ ะวิ เ คราะห์ โ ดยอาศั ย องค์ ป ระกอบ ที่ ม าจากความรู้ ห รื อ
ประสบการณ์เดิม และการค้นพบลักษณะหรือกลุ่มของข้อมูล
3. การกาหนดหมวดหมู่ในมิติหรือแง่มุมที่จะวิเคราะห์
4. การแจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่ โดยคานึงถึงความเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ การ
เป็นสมาชิก หรือความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง
5. การนาเสนอข้อมูลที่แจกแจงเสร็จแล้วในแต่ละหมวดหมู่มาจัดลาดับ
6. การเปรี ยบเทีย บข้อมูล ระหว่างหรือแต่ละหมวดหมู่ ในแง่ของความมาก – น้ อยความ
สอดคล้อง-ความขัดแย้ง ผลทางบวก- ทางลบ ความเป็นเหตุ-เป็นผล ลาดับความต่อเนื่อง
การจัดการเรียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2544 มีผู้ศึกษาวิธีและเทคนิคการ
สอนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เนื่องจากวิธีการคิดวิเคราะห์มีการปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอน
อย่างมีระบบและมีความสาคัญอย่างยิ่งอีกทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะของการนาไปปรับแก้
ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ มีนักวิชาการที่ศึกษาข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้
อธิบายไว้หลายประเด็นดังนี้
Jarolimek (อ้างถึงใน อาร์ม โพธิ์พัฒน์, 2550 : 16) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถ
สอนได้เพราะเป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎีของ
Bloom ว่าด้วยการอธิบายขั้นตอนและการเริ่มจากความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ
การสอนให้ เ กิด พุ ท ธิ พิสั ย ระดับ ต่ า ส่ ว นที่ อ ยู่ใ นระดับ สู ง คือ การวิ เ คราะห์ ก ารสั ง เคราะห์ และการ
ประเมินผลในส่วนของการวิเคราะห์ยังได้แยกแยะพฤติกรรมการเรียนรู้คื อความสามารถที่จะนาความคิด
ต่าง ๆ มารวมกันเพื่อนเกิดมโนทัศน์ใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ
สุ มน อมรวิ วัฒ น์ (2541: 130) ได้ กล่ า วว่ า วิ ธีการคิ ดวิเ คราะห์ เป็น การพัฒ นาทักษะคิ ด
วิ เ คราะห์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ น้ น ถึ ง กระบวนการการคิ ด เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการคิ ด
วิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวนการคิดจาแนก
แยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ Gagne (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ,
2544 : 16) กล่าวถึง การเรียนรู้ที่เป็นทักษะทางปัญญาประกอบด้วย 4 ทักษะย่อยซึ่งแต่ละระดั บเป็น
พื้นฐานของกันและกันตามลาดับซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่เป็นการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนอง
และความต่อเนื่องของการเรียนรู้ต่างๆ เป็นลูกโซ่ซึ่งทักษะย่อยแต่ละระดับ ได้แก่
1. การจาแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุ
ต่าง ๆ ที่รับรู้เข้ามาว่าเหมือนหรือไม่เหมือนกัน
2. การสร้างความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่มวัตถุหรือสิ่งต่างๆ โดยระบุ
คุณสมบัติร่วมกันของวัตถุสิ่งนั้นๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทาให้กลุ่มวัตถุหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นต่างจากกลุ่ม
วัตถุหรือสิ่งอื่น ๆ ในระดับรูปธรรม และระดับนามธรรมที่กาหนดขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรมต่างๆ
3. การสร้างกฎ หมายถึง ความสามารถในการนาความคิดรวบยอดต่างๆ มารวมเป็นกลุ่ม ตั้ง
เป็นกฎเกณฑ์ขึ้น เพื่อให้สามารถสรุปอ้างอิง และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
4. การสร้างกระบวนการหรือกฎขั้นสูง หมายถึงความสามารถในการนากฎหลาย ๆข้อที่สัมพันธ์
กันมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นประเวศ วะสี (อ้างถึงใน ทิศนา
แขมมณี, 2548 : 301-302) ได้กล่าวว่า ในการเรียนรู้ต้องให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิด ฝึกตั้งคาถาม
เพราะคาถามเป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งความรู้ควรให้ผู้เรียนฝึกการ ถาม-ตอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความกระจ่างในเรื่องที่ศึกษารวมทั้งได้ฝึ กการใช้เหตุผ ล การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ฝึ กค้นหา
คาตอบจากเรื่องที่เรียน
วีระ สุดสังข์ (2550 : 26-28) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการคิดสามารถฝึ กสมองให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ให้
พัฒนาขึ้น สามารถฝึกตามขั้นตอนได้ดังนี้
1. กาหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เป็นการกาหนดวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์
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2. กาหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ เป็นการกาหนดประเด็นสงสัย จากปัญหาหรือสิ่งที่วิเคราะห์
อาจจะกาหนดเป็ น ค าถามหรื อก าหนดวัต ถุ ประสงค์ก ารวิ เ คราะห์ เพื่ อ ค้น หาความจริง สาเหตุห รื อ
ความสาคัญ
3. กาหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ เพื่อใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่กาหนดให้ เช่นเกณฑ์ในการ
จาแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
4. กาหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็นการกาหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และกระจายสิ่งที่
กาหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคคาถาม 5 W 1 H ประกอบด้วย What(อะไร) Where
(ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร)
5. สรุปคาตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นที่สาคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็นคาตอบหรือตอบปัญหาของ
สิ่งที่กาหนดให้
อาจสรุปได้ว่าการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทาได้โดยการดาเนินการจัดการเรียนรู้ เทคนิค
การสอนตามขั้นตอนอย่างมีระบบจะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสาเร็จตามความมุ่ง
หมายซึ่งในขณะเดียวกันกระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามลาดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้ ความ
เข้าใจ การนาไปใช้ มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งคาถาม กาหนดสิ่ง
ที่ต้องการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน การคิดจาแบบ
แยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับเป็นการปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนคือ การ
กาหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ กาหนดหลักการพิจารณาแยกแยะและสรุปหาคาตอบ
เทคนิควิธีการสอนสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
มีนักวิชาการกล่าวถึงเทคนิคการสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งคาถามอยู่ใน
ขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่รู้ของ
ผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น มากขึ้นในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ๆ
ความเข้าใจใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญหาขอบเขตของคาถามเชิง
วิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ขอบเขตของคาถามเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการจาแนกแจก
แจงองค์ประกอบและการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องที่วิเคราะห์ โดยใช้คาถามในขอบข่าย “
5 Ws 1H” เพื่อนาไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่องนั้นๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้งคาถาม ใคร (Who) ... ทา
อะไร (What) ... ที่ไหน (Where) ... เมื่อไร (When) ...อย่างไร (How) ... เพราะเหตุใด...ทาไม (Why)
อเนก พ.อนุกูลบุตร (2547 : 62-63) กล่าวไว้ดังนี้ การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่งหมายให้
นักเรียนคิดออย่างแยกแยะได้ และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ขั้นแรก
ครูผู้สอนต้องรู้จักความคิดแบบวิเคราะห์นี้อย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อๆ ไปจึงผสานการคิดแบบนี้เข้าไปใน
กระบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดยแบ่งแนวทางการคิดใน
รู ป กิ จ กรรมหรื อ คาถามให้ พั ฒ นาการคิด แบบวิเคราะห์ ขึ้ นในตัว นักเรียน การสอนการคิดวิ เคราะห์
ประกอบด้วย
1. การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้นักเรียนคิดแบบ
แยกแยะว่าสิ่งสาเร็จรูปหนึ่งมีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดังนี้
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1.1 วิเคราะห์ ชนิ ด โดยมุ่งให้ นักเรียนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาข้อความ เรื่องราว
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ใดๆ ที่พิจารณาอยู่นั้น จัดเป็นชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตาม
เกณฑ์หรือหลักการใหม่ที่กาหนด เช่น เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ให้นักเรียนคิด (ช่วยกันคิด) ว่าเป็น
ข้อความชนิดใด และเพราะอะไรตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ใหม่เหมือนในตารา จุดสาคัญของการ
สอนให้คิดแบบวิเคราะห์ชนิดก็คือ ต้องให้เกณฑ์ใหม่และบอกเหตุผลที่จัดชนิดตามเกณฑ์ใหม่ที่
กาหนด
1.2 วิเคราะห์สิ่งสาคัญ มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองค์ประกอบใด สาคัญหรือไม่
สาคัญ เช่น ให้ค้นหาสาระสาคัญ แก่นสาร ผลลัพธ์ ข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย
1.3 วิเคราะห์เลศนัย มุ่งให้คิดค้นหาสิ่งที่พรางไว้ แฝงเร้นอยู่มิได้บ่งบอกไว้ตรงๆแต่มี
ร่องรอยส่งให้เห็นว่ามีความจริงนั้นซ่อนอยู่
2. การสอนการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้นักเรียนคิดแบบ
แยกแยะว่า มีองค์ประกอบใดสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กันแบบใด สัมพันธ์ตามกันหรือกลับกัน สัมพันธ์กันสูง
ต่าเพียงไร มีแนวทางดังนี้
2.1 วิเคราะห์ชนิดความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดแบบค้นหาชนิดของความสัมพันธ์ ว่าสัมพันธ์แบบตาม
กัน กลั บกัน ไม่สัมพัน ธ์กัน ความสั มพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับองค์ประกอบองค์ประกอบกับเรื่อง
ทั้งหมด เช่น มุ่งให้คิดแบบค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งใดสอดคล้อง กับ ไม่สอดคล้องกับเรื่องนี้
คากล่าวใดสรุปผิด เพราะอะไร ข้อเท็จจริงใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไร
ข้อความในย่อหน้าที่... เกี่ยวข้องอย่างไรกับข้อความทั้งเรื่อง
ร้อยละกับเศษส่วน ทศนิยม เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง
2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ โดยมุ่งให้คิดเพื่อค้นหาขนาด ระดับของความสัมพันธ์
เช่น สิ่งนี้เกี่ยวข้องมากที่สุด (น้อยที่สุด) กับสิ่งใด
2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนของความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดเพื่อค้นลาดับขั้นของความสัมพันธ์ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ เช่น
สิ่งใดเป็นปฐมเหตุ ต้นกาเนิดของปัญหา เรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
สิ่งใดเป็นผลที่ตามมา ผลสุดท้ายของเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
2.4 วิเคราะห์วัตถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้คิดและค้นว่าการกระทา พฤติกรรมพฤติการณ์ มี
เป้าหมายอะไร เช่น ให้คิดและค้นหาว่า
การกระทานั้นเพื่อบรรลุผลอะไร ผลคือเกิดวินัยในตนเอง
ความไพเราะของดนตรีขึ้นอยู่กับอะไร ขึ้นอยู่กับจังหวะ
ความตอนที่...เกี่ยวข้องอย่างไรกับวัตถุประสงค์ของเรื่อง ผลคือสนับสนุน หรือขยายความ
2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดตามมา มุ่งให้คิดแบบแยกแยะให้เห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ซึ่งเป็นยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนให้คิดเป็น คือ คิดหาเหตุและผลได้ดีเช่น ให้คิดและค้นหา
ว่า
สิ่งใดเป็นผลของ... ( สาเหตุ) สิ่งใดเป็นเหตุของ... (ผล)
ตอนใดเป็นสาเหตุที่สอดคล้องกับ.... เป็นผลขัดแย้งกับข้อความ ....
เหตุการณ์คู่ใดสมเหตุสมผล เป็นตัวอย่างสนับสนุน
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2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ โดยให้ค้นหาแบบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่งแล้วบอกแบบ
ความสัมพันธ์นั้น หรือเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์คู่อื่นๆ ที่คล้ายกัน ทานองเดียวกันในรูปอุปมาอุปไมย
เช่น เซนติเมตร : เมตร อธิบายได้ว่า เซนติเมตรเป็นส่วนย่อยของเมตรเพราะฉะนั้นเซนติเมตร : เมตร
คล้ายกับ ลูก : แม่
3. การสอนคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles ) มุ่งให้นักเรียน
คิดอย่างแยกแยะจนจับหลักการได้ว่า สิ่งสาเร็จรูปคุมองค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระบบใด คือหลักการอะไร
ขั้น ตอนการวิ เ คราะห์ ห ลั กการต้ องอาศั ยการวิ เคราะห์ ขั้ น ต้น คื อ การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เสียก่อน กล่าวคือ ต้องแยกแยะสิ่งสมบูรณ์หรือระบบให้เห็นว่าองค์ประกอบสาคัญ
มีหน้าที่อย่างไร และองค์ประกอบเหล่านั้นเกี่ยวข้องพาดพิง อาศัยสัมพันธ์กันอย่างไร พิจารณาจนรู้
ความสัมพันธ์ตลอดจนสามารถสรุป จับหัวใจ หรือหลักการได้ว่าการที่ทุกส่วนเหล่านั้นสามารถทางาน
ร่วมกัน เกาะกลุ่มกันคุมกันจนเป็นระบบอยู่ได้ เพราะหลักการใด ผลที่ได้เป็นการวิเคราะห์ หลักการ
(principle) ซึ่งเป็นแบบวิเคราะห์การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์หลักการเน้นการสอนวิเคราะห์ดังนี้
3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาโครงสร้างของสิ่งสาเร็จรูปนั้น
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อความ การทดลอง เช่น
การค้นคว้านี้ (ทดลอง เนื้อเรื่องนี้ การพิสูจน์) ดาเนินการแบบใด
คาตอบคือ นิยามแล้วพิสูจน์- ตั้งสมมติฐานแล้วตรวจสอบ
ข้อความนี้ (คาพูด จดหมาย รายงาน) มีลักษณะใด โฆษณาชวนเชื่อ
เรื่องนี้มีการนาเสนอเช่นไร – ขู่ให้กลัวแล้วล่อให้หลง
3.2 การวิเคราะห์หลักการ มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาความจริงแม่บทของสิ่งนั้น
เรื่องราวนั้น สิ่งสาเร็จรูปนั้นโดยการคิดหาหลักการ เช่นหลักการสาคัญของเรื่องนี้มีว่าอย่างไร- ยึดความ
เสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เหตุการณ์ครั้งนี้ลุกลามมากขึ้น (สงบ รุนแรง) เนื่องจากอะไรคาโฆษณา
(แถลงการณ์ การกระทา) ใช้วิธีใดจูงใจให้ความหวัง
ชาตรี สาราญ (2548 : 40-41) ได้กล่าวถึง เทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้
สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้
1. ครูจะต้องฝึกให้เด็กหัดคิดตั้งคาถาม โดยยึดหลักสากลของคาถาม คือ ใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไร เพราะเหตุใด อย่างไร โดยการนาสถานการณ์มาให้นักเรียนฝึกค้นคว้าจากเอกสารที่ใกล้
ตัว หรือสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งคาถามเอง โดยสอนวิธีตั้งคาถามแบบวิเคราะห์ใน
เบื้องต้น ฝึกทาบ่อย ๆ นักเรียนจะฝึกได้เอง
2. ฝึกหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยอาศัยคาถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้คาถามที่ชี้บ่งถึงเหตุ
และผลกระทบที่จะเกิด ฝึกจากการตอบคาถามง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียนจะช่วยให้เด็ก ๆ นา
ตัวเองเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดี ที่สาคัญครูจะต้องกระตุ้นด้วยคาถามย่อยให้นักเรียน
ได้คิดบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แล้วพฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์
ก็จะเกิดขึ้นแก่นักเรียน
สุวิทย์ มูลคา (2548 : 21-22) ได้กล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ การคิดวิเคราะห์เป็น
การใช้ส มองซีกซ้ายเป็ นหลัก เน้ นคิดเชิงลึกจากเหตุไปสู่ผ ลเชื่อมโยงความสั มพันธ์ในเชิงเหตุผล เชิง
เงื่อนไข การจัดลาดับความสาคัญ และเชิงเปรียบเทียบ แต่เทคนิคที่ง่ายคือ 5 W 1H เป็นที่นิยมใช้
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คาตอบ What (อะไร) Where(ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) How(อย่างไร) ชัดเจน
ในแต่ละเรื่อง ทาให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ นิยมใช้เทคนิคคาถามในช่วงต้นหรือช่วงเริ่มต้น การคิ ด
วิเคราะห์
นอกจากนี้ ไพรินทร์ เหมบุตร (2549 : 3-4) ได้บอกวิธีการและขั้นตอนในการฝึกคิดวิเคราะห์
ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ
1. ศึกษาข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์
2. กาหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของการคิดวิเคราะห์
3. แยกแยะแจกแจงรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการวิเคราะห์
4. ตรวจสอบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบใหญ่และย่อย
5. นาเสนอข้อมูลการคิดวิเคราะห์
6. นาผลมาวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมาย
Bloom. (1961: 56 อ้างถึงใน ประทีป ยอดเกตุ , 2550 : 30) ได้จาแนกจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาด้านการคิดตอนต้น และได้เรียบเรียงลาดับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นง่ายไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อนมีอยู่
6 ระดับขั้น ดังนี้ ระดับ ความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าจากการศึกษาเทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่า เทคนิคในการสอนคิดวิเคราะห์
ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจความคิดแบบวิเคราะห์ จึงนาไปผสานเทคนิค คาถาม “5W 1H”โดยการเปิด
โอกาสให้เด็กตั้งคาถามตามเทคนิคดังกล่าวบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถามช่างสงสัย แล้ว
พฤติกรรมวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อนาไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่องต่างๆ
๒.๒ รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล แนว
ทางการพัฒนาความรู้ทางด้านการพยาบาล ขั้นตอนในการพัฒนาความรู้และทฤษฎีทางการพยาบาล
และทฤษฎีที่เกี่ย วข้องกับการพยาบาล แนวคิดและขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล รวมถึง แนว
ทางการใช้ทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการพยาบาลในการดูแลด้วย
ความเอื้ออาทรกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน อย่างครอบคลุ มทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณและคานึงถึงสิทธิมนุษยชนได้
วัตถุประสงค์
1. อธิบายความหมาย ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
2. อธิบาย แนวทางการพัฒนาความรู้ทางด้านการพยาบาล ขั้นตอนในการพัฒนาความรู้และ
ทฤษฎีทางการพยาบาล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
3. อธิบายแนวคิดและขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล
4. อภิปรายแนวทางการใช้ทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการ
พยาบาลในการดูแลด้วยความเอื้ออาทรกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน อย่างครอบคลุมทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณและคานึงถึงสิทธิมนุษยชนได้
คาอธิบายรายวิชา
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ประวั ติการพยาบาล การพยาบาลในประเทศไทย องค์กรพยาบาล การพั ฒ นาศาสตร์การ
พยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล มโนทัศน์และทฤษฎีที่อธิบายธรรมชาติของมนุษย์ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม
และการพยาบาล กระบวนการพยาบาล การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดหลั กทางการพยาบาลที่
เลือกสรรในการให้การพยาบาลแบบองค์รวม

จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษา
ด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การพัฒนาผลการเรียนในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง
การพัฒนาผลการเรียนรู้ผลการ
เรียนรู้
1.คุณธรรม จริยธรรมผลการเรียนรู้
หลัก
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผล
การปฏิบัติงาน (1)
ผลการเรียนรู้รอง
เสียสละและมีจิตอาสา (2)
ซื่อสัตย์และมีวินัย (3)
มีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
(4)
ควบคุมตนเองได้ (6)
แยกแยะความถูกต้องและความไม่
ถูกต้องได้ (7)
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กร (8)

วิธีการสอน

-บรรยายประกอบการอภิปราย
กลุ่ม
-รายงาน
สอดแทรกประเด็นการวิเคราะห์
จริยธรรมเกี่ยวกับการพยาบาล
ในสถานการณ์ต่างๆตามเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง
- มอบหมายงานเดี่ยว งานกลุ่ม
และจัดทารายงานพร้อม
วิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
แสดงบทบาทสมมุติพร้อม
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการ
พยาบาล
2. ความรู้
- สอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
อธิบายทฤษฎีแนวคิดทางการพยาบาล ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบ
ที่อธิบายธรรมชาติของมนุษย์ สุขภาพ ส่วนร่วม
สิ่งแวดล้อมและการพยาบาล หลัก - บรรยายร่วมกับการอภิปราย

วิธีการประเมินผล
-การตรงเวลาต่อการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
กาหนดเวลา ที่มอบหมาย
-ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
-มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
เหมาะสมในรายงาน

- การทดสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน
- การนาเสนอสรุปการอ่าน
บทความที่เกี่ยวข้อง
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ผลการ
เรียนรู้
กระบวนการพยาบาล (2)

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
รายงาน และทาการสรุป
แผนที่ทางความคิด (Mind
mapping)

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- สามารถปรับตัวเข้าทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามสถานการณ์ (1)
- มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง (5)

- มีการนาสื่อการสอนเช่น วิดีโอ
เกี่ยวกับวิวัฒน์การวิชาชีพการ
พยาบาล เป็นต้น
- มอบหมายให้อ่านบทความ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน จัดทา
รายงาน และทาการสรุปแผนที่
ทางความคิด (Mind mapping)
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
- การสะท้อนคิด
-จัดแข่งขัน การตอบค าถามทาง
วิชาการ
-การทบทวนความรู้ทุกหัวข้อโดย
ใช้แบบทดสอบย่อยทุกสัปดาห์
(posttest)
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานให้ค้นคว้าและ
ศึกษาด้วยตนเอง เช่น ให้เลือก
และอ่านบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวิชา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดการ
ฟังและการเขียน
- มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ
ค้นคว้าและนาเสนอ

- อภิปรายกลุ่ม
- มอบหมายงานให้ค้นคว้าและ
ศึกษาด้วยตนเอง จาก website
e-learningและทารายงาน
- มอบหมายงานให้เตรียมและ
นาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

3. ทักษะทางปัญญาสามารถศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้
องค์ความรู้จากทฤษฎีแนวคิดทางการ
พยาบาลที่อธิบายธรรมชาติของมนุษย์
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการพยาบาล
หลักกระบวนการพยาบาล (1)

- สอบกลางภาคและปลาย
ภาค
- บทสรุปจากการอภิปราย
กรณีศึกษา
- รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา
- ประเมินตนเองและเพื่อน
ประเมินเพื่อนในการจัด
กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษา ด้วยแบบฟอร์ม
ที่กาหนด
- ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
- รายงานการศึกษาด้วย
ตนเอง
- การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและคุณภาพการ
อภิปราย
- รายงานและผลการศึกษา
ค้นคว้า
- การนาเสนอด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการเรียนการสอนของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักใน
วิชาชีพการพยาบาล
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ขั้นที่ 1 ระบุหรือทาความเข้าใจใบงานที่มอบหมายพร้อมกับอ่านโจทย์ประเด็นปัญหา ผู้ที่จะ
ทาการคิดวิเคราะห์จะต้องทาความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักใน
วิชาชีพการพยาบาล ด้วยการตั้งคาถามหลายๆ คาถาม เพื่อให้เข้าใจปัญหาต่างๆ ที่กาลังเผชิญอยู่นั้น
อย่างดีที่สุด
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ในขั้นนี้ผู้ที่จะทาการคิดวิเคราะห์ จะต้องรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการสังเกต จากการอ่าน จากข้อมูลการประชุม จากข้อเขียน บันทึกการ
ประชุม บทความ จากการสัมภาษณ์ การวิจัย และอื่นๆ การเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง และด้วยวิธีการ
หลายๆ วิธีจะทาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ชัดเจน และมีความเที่ยงตรงคาถามที่จะต้องตั้งในตอนนี้ ได้แก่
ให้นักศึกษาระดมสมองหาข้อมูลตามใบงานให้ครบถ้วนโดยวิธี สืบค้นในห้องสมุด การ
อ่านวารสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ (เที่ยงตรง)
ข้อมู ล ตามใบงานมี ความเกี่ ยวข้อ งกั บ โจทย์ ประเด็น ปัญ หาอย่ างไร (ความสั ม พัน ธ์
เกี่ยวข้อง)
จาเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดอีกบ้าง (ความกระชับพอดี)
ขั้ น ที่ 3 พิ จ ารณาความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น กลุ่ ม โดย
พิจารณาความถูกต้องเที่ยงตรงของสิ่งที่นามาอ้าง รวมทั้งการประเมินความพอเพียงของข้อมูล ที่จะ
นามาใช้ คาถามที่ควรจะนามาใช้ในตอนนี้ได้แก่
ข้อมูลที่ได้มามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร (ความเที่ยงตรง)
สมาชิกกลุ่มจะหาหลักฐานได้อย่างไรถ้าข้อมูลที่ได้มาเป็นเรื่องจริง (ความเที่ยงตรง)
ยังมีเรื่องอะไรอีกในส่วนนี้ที่ยังไม่รู้ (ความชัดเจน)
ยังมีข้อมูลอะไรในเรื่องนี้อีกที่ยังไม่นามากล่าวถึง (ความกว้างของการมอง)
ขั้นที่ 4 การจัดข้อมูลเข้าเป็นระบบ เป็นขั้นที่นักศึกษาจะต้องสร้างความคิด ความคิดรวบยอด
หรือสร้างหลักการขึ้นให้ได้ด้วยการเริ่มต้นจากการระบุลักษณะของข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
จัดลาดับความสาคัญของข้อมูล พิจารณาขีดจากัดหรือขอบเขตของโจทย์ปัญหารวมทั้งข้อตกลงพื้นฐาน
การสังเคราะห์ข้อมูลเข้าเป็นระบบและกาหนดข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาถามที่ควรนามาใช้ในตอนนี้ได้แก่
ข้อมูลส่วนนี้เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
จาเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่ จากใครที่ใด (ความกว้างของการมอง)
อะไรบ้างที่ทาให้การจัดข้อมูลในเรื่องนี้เกิดความลาบาก (ความลึก)
จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าการจัดข้อมูลมีความถูกต้อง (ความเที่ยงตรง)
สามารถจัดข้อมูลโดยวิธีอื่นได้อีกหรือไม่ (ความกว้างของการมอง)
ขั้นที่ 5 ตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นที่นักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์จะต้องนาข้อมูลที่จัดระบบระเบียบ
แล้วมาตั้งเป็นสมมติฐานเพื่อกาหนดขอบเขตและการหาข้อสรุปของข้อคาถาม หรือปัญหาที่กาหนดไว้ซึ่ง
จะต้องอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ในเชิงของเหตุผลอย่างถูกต้อง สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจะต้องมีความ
ชัดเจนและมาจากข้อมูลที่ถูกต้องปราศจากอคติหรือความลาเอียงของผู้ที่เกี่ยวข้องคาถามที่ควรนามาใช้
ในตอนนี้ได้แก่
ถ้าสมมติฐานที่ตั้งขึ้นถูกต้อง เราจะมีวิธีตรวจสอบได้อย่างไร (ความเที่ยงตรง)
สามารถทาให้กระชับกว่านี้ได้อีกหรือไม่ (ความกระชับ ความพอดี)
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รายละเอียดแต่ละส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
ขั้นที่ 6 การสรุป เป็นขั้นตอนของการลงความเห็น ระหว่างสมาชิกของกลุ่มนักศึกษา หรือการ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่า งเหตุผลกับผลอย่างแท้จริง ซึ่งนักศึกษาคิดวิเคราะห์จะต้องเลือกพิจารณาเลือก
วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมตามสภาพของข้ อ มู ล ที่ ป รากฏ โดยใช้ เ หตุ ผ ลทั้ ง ทางตรรกศาสตร์ เหตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์ และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตามสภาพที่เป็นจริงประกอบกัน คาถามที่ควรนามาถาม
ได้แก่
เราสามารถจะตรวจสอบได้หรือไม่ ตรวจสอบอย่างไร (ความเที่ยงตรง)
ผลที่เกิดขึ้นมันมีที่มาอย่างไร (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
ข้อสรุปนี้ทาให้เราเข้าใจอะไรได้บ้าง (ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง)
สิ่งที่สรุปนั้นเป็นเหตุผลที่สมบูรณ์หรือไม่ (หลักตรรกวิทยา)
ขั้น ที่ 7 การประเมิ น ข้อ สรุ ป เป็นขั้ นสุ ดท้า ยของการคิ ดวิเ คราะห์ เป็ นการประเมินความ
สมเหตุสมผลของการสรุ ป และพิจารณาผลสื บเนื่องที่จะเกิดขั้นต่อไป เช่น การนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ คาถามที่ควรนามาถามออกมาเป็นแผนภาพความคิด
และกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมให้เพื่อนในห้องได้ร่วมคิดวิเคราะห์ได้แก่
ส่วนไหนของข้อสรุปที่มีความสาคัญที่สุด (ความสาคัญ)
ยังมีข้อสรุปเรื่องใดอีกที่ควรนามากล่าวถึง (ความกว้างของการมอง)
ถ้านาเรื่องนี้ไปปฏิบัติจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง (ความกว้างของการมอง)
อะไรจะทาให้ปัญหามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น (ความลึก)
๒.๓ วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี นักวิจัยมักเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
ในหลายลักษณะต่าง ๆ เช่น mixed methodology, mixed methods, mixed methods research
หรืออีกหลาย ๆชื่อ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ พิจารณาความหมายจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ เป็น วิธีการ
วิจัยที่ผู้วิจัยใช้เทคนิค แนวทาง วิธีการ ความคิดรวบยอด หรือภาษา ผสมผสานร่วมกันระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยเรื่องเดียวกัน
จุดมุ่งหมายของกาวิจัยแบบผสานวิธี จากการศึกษาว่าเพราะเหตุใดต้องใช้วิธีการวิจัยแบบ
ผสานวิธีคาตอบที่เป็น เหตุผลหลั กของทุกสานักและทุกคน ที่ใช้ระเบียบวิธีแบบผสานวิธี (Mixed
Methods) คือ เป็นการแก้จุดอ่อนของแต่ละวิธีด้วยการเสริมจุดแข็ง โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายประการดังนี้ (วิโรจน์ สารรัตนะ. ๒๕๔๕ : ๑๓, สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ กรรณิการ์
สุขเกษม. ๒๕๔๗: ๒๘๕-๒๘๖) คือ ๑) เพื่อเป็นการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ให้เพิ่มความ
เชื่อมั่นในผลของการวิจัย ๒) เพื่อเป็นการเสริมให้สมบูรณ์หรือเติมให้เต็ม (complementarity) เช่น
ตรวจสอบประเด็นที่ซ้าซ้อนหรือประเด็นที่แตกต่างของปรากฏการณ์ที่ศึกษา เป็นต้น ๓) เพื่อเป็นการ
ริเริ่ม (initiation)เช่นค้นหาประเด็นที่ผิดปกติ ประเด็นที่ผิดธรรมดา ประเด็นที่ขัดแย้งหรือทัศนะใหม่ ๆ
เป็นต้น ๔) เพื่อเป็นการพัฒนา (development) เช่น นาเอาผลจากการศึกษา ในขั้นตอนหนึ่งไปใช้ให้
เป็นประโยชน์กับในอีกขั้นตอนหนึ่ง เป็นต้น และ ๕) เพื่อเป็นการขยาย (expansion) ให้งานวิจัยมี
ขอบข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น
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ความสาคัญของการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed Methods Research) มีความสาคัญตามแนวคิดของ Geene and others (๑๙๘๙)
Trocim (๒๐๐๒) Creswell (๒๐๐๓) Punch (๒๐๐๓) และ Punch (๒๐๐๕) ดังนี้ คือ ๑) ผลการวิจัย
จากวิธี ก ารวิ จั ย แบบผสานวิ ธีส ามารถเสริม ต่ อกั น โดยใช้ผ ลการวิจั ย จากวิ ธี ห นึ่ งอธิ บายขยายความ
ผลการวิจัยอีกวิธีหนึ่ง ช่วยให้การตอบคาถามการวิจัยได้ละเอียดชัดเจนมากกว่าการใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว ๒) การใช้ผลการวิจัยจากวิธีหนึ่งไปช่วยพัฒนาการวิจัยอีก
วิธีหนึ่งหรือการใช้ผลการวิจัยวิธีหนึ่งไปตั้งคาถามการวิจัยอีกวิธีหนึ่ง ๓) การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพต่างก็มีจุดเด่นในตนเอง สามารถนาจุดเด่นมาใช้ในการแสวงหาความรู้ความจริงได้ถูกต้อง
แม่นยายิ่งขึ้น ๔) การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพต่างก็มีจุดด้อยในตนเอง ผู้วิจัยสามารถใช้
จุดเด่นของการวิจัยเชิงปริมาณมาแก้ไขจุดด้อยของการวิจัยเชิงคุณภาพ ขณะเดียวกันอาจใช้จุดเด่นของ
การวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้แก้ไขจุดด้อยของการวิจัยเชิงปริมาณ และ ๕) สามารถนาผลผลิตจากการวิจัย
แบบผสานวิธีมาสร้างความรู้ความจริงที่สมบูรณ์สาหรับใช้ในการปรับเปลี่ยนทฤษฎีหรือการปฏิบัติงาน
วิวัฒนาการของการวิจัยแบบผสานวิธี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการถกเถียง(debate) ทาง
ความคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ (paradigm) การวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ระหว่าง
กลุ่ มปฏิฐ านนิ ย มหรื อประจั กษ์นิ ย ม (positivist) ที่นิยมระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative
methods) และกลุ่มโครงสร้างนิยมหรือปรากฏการณ์นิ ยม (constructivist) ที่นิยมระเบียบวิธีเชิง
คุณภาพ (Qualitative methods) ต่างฝ่ายต่างโต้แย้งว่าทฤษฎีของตนถูกต้อง และพยายามโจมตีฝ่าย
ตรงข้ามเพื่อให้ฝ่ายตนเหนือกว่า จนกระทั่งได้เกิดบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ขึ้นมาที่ระยะต่อมาเรียกว่า นัก
ปฏิบัตินิยม (Pragmatists) ได้มีการจัดรวมทั้ง ๒ กระบวนทัศน์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการ
วิจัย เรียกว่า ระเบียบวิธีแบบผสานวิธี (mixed methods) โดยจาแนกได้เป็น ๓ ยุคใหญ่ ได้แก่ ๑) ยุค
ระเบียบวิธีเดี่ยวหรือยุคนักวิจัยบริสุทธิ์ (mono method or purist era) ๒) ยุคระเบียบวิธีผสม
(emergence of mixed methods) ๓) ยุคการวิจัยรูปแบบผสานวิธี (emergence of mixed model
studies)
รูปแบบของการผสานวิธีกันระหว่างวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ รูปแบบหลัก
ของการวิจัยในปัจจุบันมี ๓ รูปแบบ คือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods research) โดย
mixed methods เป็นเทคนิควิธีวิจัยทางสังคม-ศาสตร์แบบผสานวิธีระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน จุดมุ่งหมายของการผสานวิธีก็เพื่อการแก้ไขข้อจากั ดของแต่ละวิธีให้สามารถ
ตอบคาถามการวิจัยได้สมบูรณ์ยิ่ง ขึ้น รูปแบบที่นิยมทาทั้งไทยและต่างประเทศ คือ ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นตัวตั้งก่อนแล้วตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ยกเว้นกรณีที่เป็นอุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์
ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น จึงจะใช้การวิจัยเชิ งคุณภาพเป็นตัวตั้งแล้วค่อยมาตรวจสอบสมมติฐานหรือ
ทฤษฎีด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะการผสมผสาน จาแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ระเบียบวิธี
แบบผสานวิธี ( mixed methods ) และรูปแบบผสานรูปแบบ (mixed model) ในการผสานวิธีกัน
ระหว่างการวิจัย ๒ รูปแบบนั้น อาจเป็นการผสมผสานแบบครึ่งต่อครึ่ง การผสานแบบมีรูปแบบหลัก
ร่วมกับรูปแบบรอง หรือแบบผสมผสานทุกขั้นตอน โดยมีวิธีออกแบบดังนี้ (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ
สุภาพ ฉัตราภรณ์. ๒๕๔๙)
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๑.การวิจัยแบบ ๒ ภาค ( two-phase design) เป็นการวิจัยในรูปแบบที่แยกการดาเนินการ
เป็น ๒ ขัน้ ตอนอย่างชัดเจนด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน (การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพครึ่งต่อ
ครึ่ง) แล้วนาเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ ตอนโดยเอกเทศ แต่ละตอนตอบคาถามวิจัยต่างประเด็น
กันโดยมีบทสรุปเป็นตัวเชื่อมโยงการวิจัยทั้งสองตอนเข้าด้วยกัน
๒. การวิจัยแบบนา-แบบรอง (dominant – less dominant design ) เป็นการวิจัยที่
ดาเนินการด้วยวิธีการวิจัยหลักแนวทางใดแนวทางหนึ่ง แล้วเสริมด้วยอีกแนวทางหนึ่ง เช่นใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นหลัก และใช้วิธีการบางอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพมาเสริม เช่น เพื่อขยายความ เพื่อ
ตรวจสอบยืนยัน หรือเพิ่มความลึกของข้อมูล ในทางตรงกันข้ามอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักเสริม
ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ
๓. การวิจัยแบบผสมผสาน (mixed-methodology design หรือ integrated approach)
รูปแบบนี้เป็นการผสานทั้งระดับมหภาคและจุลภาคระหว่าง ๒ กระบวนทัศน์และแนวทางการวิจัย
รูปแบบการวิจัยนี้จัดว่าเป็นการวิจัยลูกผสม (hybrids) ในทางปฏิบัติเป็นการวิจัยที่ดาเนินการได้ยาก
เนื่องจากต้องมีการผสมผสานทุกขั้นตอนของการวิจัยตั้งแต่นาเสนอปัญหา (ในบทนาของการวิจัย) จนถึง
บทสรุปของการวิจัย ซึ่งในบางขั้นตอนอาจมาสามารถผสมผสานกันได้เต็มที่ด้วยข้อจากัดของความ
แตกต่างในกระบวนทัศน์การวิจัยระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
ขั้นตอนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research Process ) การวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การกาหนดคาถามการวิจัย ผู้วิจัยอาจจะตั้งคาถามการวิจัยเพียงหนึ่งคาถามซึ่งมี
ลักษณะที่เป็นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือจะตั้งคาถามการวิจัยหลายคาถามซึ่งอาจจะแยกเป็น
คาถามเชิงปริมาณและคาถามเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนที่ ๒ การกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยสามารถตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ไว้ข้อเดียวหรือหลายข้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคาถามการวิจัย
ขั้นตอนที่ ๓ การเลื อกระเบียบวิธีในการวิจัย ผู้วิจัยต้องพิจารณาเลื อกรูปแบบการวิจัยที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับการตอบคาถามการวิจัย ให้ถูกต้อง แม่นยาน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติงานวิจัย โดยคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ เวลาที่เหมาะสม การให้ค่าน้าหนักของข้อมูลเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพ การผสมผสานวิธีการ ความลึกซึ้งในทฤษฎีหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงไป
ขั้นตอนที่ ๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๖ การตีความหรือแปลผลข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๗ การกระทาข้อมูลให้ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๘ การสรุปผลและการจัดทารายงานการวิจัย
ข้อจากัดในการใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ในทางปฏิบัติ พบว่าการวิจัยแบบผสานวิธีมีข้อพึง
ระวังและมีข้อจากัดบางประการ คือ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณนั้นเป็นวิธีการที่เข้มงวด เป็นระบบและเป็น
แบบแผน ส่วนวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นวิธีการที่แนบเนียน ละเอียดอ่อน และยืดหยุ่น เมื่อนาวิธีทั้งสองมา
ใช้ในการวิจัยเรื่องเดียวกันจะต้องใช้ให้เหมาะสม อย่าปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดเชิงคุณภาพไปผ่อนคลาย
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ความเข้มงวดและความเป็น แบบแผนของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ในขณะเดียวกันก็อย่าปล่อยให้
ความรู้สึกนึกคิดเชิงปริมาณมีอิทธิพลทาให้วิธีการเชิงคุณภาพกลายเป็นการสารวจหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าง
ฉาบฉวย ซึ่งจะเป็นผลทาให้คุณภาพของงานวิจัยชิ้นนั้นลดลง
นอกจากนี้ยังพบว่า งานวิจัยแบบผสานวิธีมีข้อจากัดที่สาคัญ คือ ๑) นักวิจัยโดยเฉพาะหัวหน้า
โครงการวิจัยต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการทาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคนที่ถูกต้องตาม
หลักวิธี ไม่เช่นนั้นจะได้งานวิจัยที่ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ๒)ในการวิจัยแบบผสานวิธี จะต้องใช้เวลาและ
ทรัพยากรในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากกว่าการทาวิจัยเชิงเดี่ยว ดังนั้นโครงการที่ถูกจากัด
ด้วยเวลาและงบประมาณจึงไม่สามารถใช้กลยุทธ์โดยวิธีผสานวิธีได้ ยกเว้นเป็นข้อมูลเสริมบางส่วน 3)
อาจมีการใช้การวิจัยแบบผสานวิธีตามสมัยนิยม โดยเป็นการใช้แบบผิดๆ ตามที่ตนเข้าใจหรือใช้โดยมัก
ง่าย เช่น นักวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบผิวเผิน หรือนักวิจัยเชิงคุณภาพคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตามหลักสถิติโดยไม่พิจารณาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เป็นต้น
๒.๔ ธรรมชาติของเด็กรุ่นใหม่ (Generation Y)
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน กระแสโลกาภิวัตน์ ย่อมส่งผลต่อสภาวะทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม มองย้อน หลังไป ๖๐ ปี โครงสร้างของประชากรทั่วโลก มี
การ เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่เกิดมากับความเพียบ พร้อมและความสับสน ตลอดจนความสงสัย
ที่เรียกกัน ว่า “why generation” หรือ เด็ก generation Y เป็นกลุ่ม ที่มีความสาคัญมาก บุคคลกลุ่มนี้
มีอายุในช่วง ๑๖-๓๐ ปี ซึ่งสอดคล้องกับช่วงอายุของนักศึกษาพยาบาลในระดับ อุดมศึกษาของไทย
เพราะว่านักศึกษาพยาบาลในปัจจุบัน มีอายุอยู่ระหว่าง ๑๘-๒๑ ปี เด็กกลุ่มนี้มีความเป็นตัวของ ตัวเอง
คิดเร็ว ทาเร็ว ปรับปรุงเร็ว มีความเชื่อมั่นในตนเอง สูง ชอบความท้าทาย มีวิถีชีวิตที่ทันสมัย นิยมสื่อสาร
ผ่านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ายุค ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวมีผล ต่อการจัดระบบการศึกษาพยาบาลร่วมด้วย เช่น
มีความ แตกต่างกันในการวางแผนการพยาบาลสาหรับผู้ป่วยที่มี ความแตกต่างกันในภูมิหลัง อายุ
ประสบการณ์ และการ ศึกษา ทั้งนี้ในบริบทของการจัดการศึกษาพยาบาลใน ปัจจุบัน ซึ่งมีนักศึกษาเป็น
สิ่งนาเข้า(input)และมีอาจารย์ ที่มีความแตกต่างกันกับนักศึกษา ทั้งทางด้านความคิด ประสบการณ์การ
เรียนรู้ วัยวุฒิและคุณวุฒิ เป็นต้น ซึ่ง อาจทาให้มีมุมมองบางอย่างที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบ หรือกล
ยุทธ์ในการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและผู้อื่น ความรู้และทักษะในการดาเนินชีวิต ดังนั้นจึงต้องมีการ
ปรับปรุงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อ ให้การศึกษาทางการพยาบาลเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ ส่ง ผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งผู้สอน ผู้เรียนและต่อผู้ป่วย และครอบครัวร่วมด้วย ความ
หลากหลายที่แตกต่างกันนี้ ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน สุขภาพเพื่อ
คุณภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย
ระบบการศึกษาพยาบาลในปัจจุบัน พบว่า มีโครงสร้างของช่วงอายุ ที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ๒ คนแต่ละ “ช่วงอายุ”(generation) ย่อมมี บุคลิกภาพ ทัศนคติ นิสัย ความคิดอ่าน ความ
เชื่อ ความ ชอบ รูปแบบการใช้ชีวิต และมุมมองต่อการดารงชีวิต แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เนื่องมาจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และค่านิยมที่หล่อ หลอมมาในแต่ละช่วงวัย
ซึ่งคนแต่ละช่วงอายุ ประกอบ ด้วย ๔ กลุ่ม คือ
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๑. Builder’s อายุประมาณ ๗๐-๙๐ ปี หรือ เกิดก่อน พ.ศ.๒๔๘๘ ยุคนี้สถาบันครอบครัว
เข้มแข็ง บุคลิกลักษณะโลกทัศน์ของบุคคลกลุ่มนี้ยึดมั่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม มี
ความ อดทน อดออม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า รู้จักคุณค่าของเงิน ภักดี ต่อองค์กรสูง
๒. Baby boomers อายุตั้งแต่ ๔๖ – ๖๔ ปี หรือเกิดช่วง พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๐๗
บุคลิกลักษณะโลกทัศน์ของบุคคลกลุ่มนี้คือ ขยัน ทางานหนัก มุ่งมั่นกับความสาเร็จ จงรักภักดีต่อองค์กร
ต้องการทางานในองค์กรที่ มีชื่อเสียง ต้องการการยกย่องชมเชยในความสาเร็จ
๓. generation X อายุ ๓๔-๔๕ ปี หรือเกิดช่วง พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๒๓ เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจ มีการรับวัฒนธรรมผ่านสื่อโทรทัศน์ บุคลิกลักษณะโลก ทัศน์ของบุคคลกลุ่มนี้ ชื่นชอบ
ความแปลกใหม่ สนใจ เทคโนโลยี มีชีวิตที่สะดวกสบายด้วยเครื่องอานวยความ สะดวกนานาชนิด คนรุ่น
นี้จึงกระตือรือร้น รักการแข่งขัน แต่บุคคลกลุ่มนี้จะนึกถึงเรื่องของตนเองก่อนเรื่องของส่วนรวม รวมทั้ง
เป็นนักบริโภคนิยมแต่จะให้ความสาคัญเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work – life
balance)เป็นอย่างมาก
๔. Generation Y อายุ ๑๖ – ๓๐ ปี หรือเกิด ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๓ ซึ่งเป็นยุคสังคม
ดิจิทัล บุคลิกลักษณะโลกทัศน์ของบุคคลกลุ่มนี้ มีความพิเศษ ตรงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและเรียนรู้เทคโนโลยี
ได้อย่างรวดเร็ว ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีอิสรเสรีในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ มีความทะเยอทะยานสูง ไม่อดทน มีความคิดนอกกรอบ
มีงานวิจัยในต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยว กับพฤติกรรม ทัศนคติ บุคลิกภาพ ของบุคคล
generation Y ได้แก่ มาร์ค แมคคลินเดิล และแอนโน ไนมัส พบว่า บุคคล generation Y มีความเป็น
ตัวของ ตัวเองสูง คิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเองสูง มีความชอบหรือเชี่ยวชาญ
ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information technology) สูง ซึ่งคุณลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคล
generation Y นี้ จะทาให้เกิดช่องว่างระหว่างบุคลากรในแต่ละ กลุ่มหรือช่วงอายุ เพราะบุคคลแต่ละ
ช่วงอายุ ย่อมมี บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ ทัศนคติ ความเห็น มุมมองต่อสิ่ง แวดล้อม การใช้ชีวิตความ
เป็นอยู่แตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นจากการศึกษาของศิรินันท์ กิตติสุขสถิตพบว่า ประชากร
generation Y ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้น ปีที่ ๓ และปีสุดท้ายของสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่ว ประเทศ
ของไทย ยอมรับว่าการทางานในระบบราชการ ปัจจุบันไม่ท้าทายความสามารถ ซ้ายังเป็นการบั่นทอน
ความท้าทาย ทั้งนีผ้ ู้ที่มีศักยภาพสูงๆจะเลือกทางานอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานราชการ จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้
ว่า บุคคล generation Y มีความคิด และทัศนคติต่อเรื่องต่างๆอย่าง มีเหตุผลและท้าทายต่อการใช้ชีวิต
ในสภาพสังคมปัจจุบัน
ในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลนั้น ประกอบไปด้วยการเรีย นภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และ จากคุณสมบัติของประชากร generation Y ดังกล่าวมา แล้วข้างต้น อาจทาให้
นั ก ศึก ษาพยาบาลเกิ ดความขัด แย้ ง และความคั บ ข้อ งใจต่ อรู ปแบบการจัด การเรีย นการสอนที่
สถาบันการศึกษาได้จัดให้ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสภาพ ของช่องว่างระหว่างวัยหรือ “generation
gap” ซึ่งอาจ เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการขึ้นฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา พยาบาล หากนักศึกษาโดนตาหนิ
โดนดุหรือไม่ได้รับการ ยอมรับจากบุคลากรสุขภาพในหอผู้ป่วยหรือแม้กระทั่ง ผู้ป่วยที่นักศึกษาพยาบาล
ได้ดูแลอยู่ ก็จะทาให้นักศึกษา เกิดความเครียดได้ สอดคล้องกับการศึกษาของอัศวินี นามะกันคาและ
คณะ ที่ศึกษาพบว่าปัจจัยเหตุที่ทาให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย
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ประกอบด้วย ลักษณะส่วนตัวของอาจารย์ นิเทศ ลักษณะการฝึกปฏิบัติและการดูแลผู้ป่วย ลักษณะ
เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหอผู้ป่วย ลักษณะส่วนตัวของ นักศึกษา ลักษณะการนิเทศงานของอาจารย์
ซึ่งในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลนั้นนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มี ความเครียดในระดับมากและตัดสิน
ความเครียดนั้นว่า เป็นภาวะคุกคาม จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลจึงต้องให้ ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวเพื่อลดปัญหาต่างๆที่อาจ เกิดขึ้นกับนักศึกษา
พยาบาล generation Y ทั้งนี้ถ้าผู้สอน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมแล้ว ในส่วนของนักศึกษาพยาบาลเองก็มีความ พร้อมในระดับสูงต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ทางาน กลุ่ม และมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาได้ดีอีกด้วย
นักศึกษาพยาบาลกับ generation Y
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์โดยส่วนใหญ่แล้ว อายุอยู่ระหว่าง ๑๘ – ๒๒ ปี ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกกาหนด
เป็น Generation Y หรือ gen. Y ในขณะที่อาจารย์พยาบาล ส่วนใหญ่อยู่ generation baby boom
และ generation X๑๒ ความแตกต่างของช่วงอายุนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่าท้าทาย ในระบบการศึกษา
พยาบาล ทั้งนี้อาจารย์พยาบาลจะต้อง มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้ที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาการ ศึกษาเป็นพื้นฐาน และวิเคราะห์ไปสู่หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้และการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนา ครบทุกด้าน ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญได้แก่ ทฤษฎี การสร้างความรู้(constructivism) ซึ่งมี
หลักการ คือ การ เรียนรู้เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ มิใช่เป็นการ ซึมซับหรือบันทึกข้อมูลที่
รับเข้ามาเป็นส่วนๆ แต่การ เรียนรู้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมซึ่งเป็นปัจจัยสร้างความรู้ ใหม่ สถานการณ์หรือ
บริบทของการเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญ ของการสร้างความรู้ การเรียนรู้ตามทฤษฎีนี้เป็นกระ บวนการที่
ผู้เรียนจะต้องจัดกระทากับข้อมูล ไม่ใช่เพียง รับข้อมูลเข้ามา กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสมองและกระบวนการทางสังคม

๓๐

บทที่ ๓
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจั ย ในครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิช าทฤษฎีและ
แนวคิ ด หลั ก ในวิ ช าชี พ การพยาบาลแก่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๓.๑ วิธีการวิจัย
การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed methods Research) เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
รายวิช าทฤษฎีและแนวคิดหลั กในวิช าชีพการพยาบาลแก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๔๕ คน
๓.๓ สถานที่ศึกษาและเก็บข้อมูล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้
๓.๔.๑ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิด
หลักในวิชาชีพการพยาบาล จานวน ๑๕ ข้อ ที่ผู้วิจัยออกแบบเอง โดยใช้กรอบของการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาลเป็นการประเมินกิจกรรม
๓.๔.๒ รูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
ขั้น ที่ 1 ระบุห รื อทาความเข้ า ใจใบงานที่ มอบหมายพร้ อ มกับอ่า นโจทย์ ประเด็น ปัญหา
อาจารย์ แ จกโจทย์ ให้ นั กศึก ษาทาการคิดวิเคราะห์ จะต้ องทาความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของ
รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล ด้วยการให้คิดกิจกรรมและตอบคาถามหลายๆ
คาถาม เพื่อให้เข้าใจปัญหาต่างๆ ที่กาลังเผชิญอยู่นั้นอย่างดีที่สุด
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ในขัน้ นี้ผู้ที่จะทาการคิดวิเคราะห์ จะต้องรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการสังเกต จากการอ่าน จากข้อมูลการประชุม จากข้อเขียน บันทึกการ
ประชุม บทความ จากการสัมภาษณ์ การวิจัย และอื่นๆ การเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง และด้วยวิธีการ
หลายๆ วิธีจะทาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ชัดเจน และมีความเที่ยงตรง โดยให้นักศึกษาระดมสมองหาข้อมูล
ตามใบงานให้ ค รบถ้ว นโดยวิธีสื บ ค้น ในห้ องสมุ ด การอ่ านวารสารที่เ กี่ยวข้อง การศึ กษาดูง าน การ
สัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลตามใบงานมีความเกี่ยวข้องกับโจทย์ประเด็น ปัญหาอย่างไร
และหาข้อมูลเพิ่มเติม
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ขั้ น ที่ 3 พิ จ ารณาความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น กลุ่ ม โดย
พิจารณาความถูกต้องเที่ยงตรงของสิ่งที่นามาอ้าง รวมทั้งการประเมินความพอเพียงของข้อมูล ที่จะ
นามาใช้ โดยร่วมกับวิเคราะห์และปรึกษาร่วมกันในการได้มาซึ่ง ข้อมูลที่ได้มามีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงไร สมาชิกกลุ่มจะหาหลักฐานได้อย่างไรถ้าข้อมูลที่ได้มาเป็นเรื่องจริง ยังมีเรื่องอะไรอีกในส่วนนี้ที่ยัง
ไม่รู้ ยังมีข้อมูลอะไรในเรื่องนี้อีกที่ยังไม่นามากล่าวถึง
ขั้นที่ 4 การจัดข้อมูลเข้าเป็นระบบ เป็นขั้นที่นักศึกษาจะต้องสร้างความคิด ความคิดรวบยอด
หรือสร้างหลักการขึ้นให้ได้ด้วยการเริ่มต้นจากการระบุลักษณะของข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
จัดลาดับความสาคัญของข้อมูล พิจารณาขีดจากัดหรือขอบเขตของโจทย์ปัญหารวมทั้งข้อตกลงพื้นฐาน
การสังเคราะห์ข้อมูลเข้าเป็นระบบและกาหนดข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาถามที่ควรนามาใช้ในตอนนี้ได้แก่
การทาแผนที่ความคิด การทาสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยการตอบคาถามตามแบบทดสอบ และจดบันทึก
ข้อมูลส่วนนี้เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาอย่างไร รับคาแนะนาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่ จาก
ใครที่ใด
ขั้นที่ 5 ตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นที่นักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์จะต้องนาข้อมูลที่จัดระบบระเบียบ
แล้วมาตั้งเป็นสมมติฐานเพื่อกาหนดขอบเขตและการหาข้อสรุปของข้อคาถาม หรือปัญหาที่กาหนดไว้ซึ่ง
จะต้องอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ในเชิงของเหตุผลอย่างถูกต้อง สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจะต้องมีความ
ชัดเจนและมาจากข้อมูลที่ถูกต้องปราศจากอคติหรือความลาเอียงของผู้ที่เกี่ยวข้องคาถามที่ควรนามาใช้
ในตอนนี้ได้แก่
ขั้นที่ 6 การสรุป เป็นขั้นตอนของการลงความเห็นระหว่างสมาชิกของกลุ่มนักศึกษา หรือการ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับผลอย่างแท้จริง ซึ่งนักศึกษาคิดวิเคราะห์ จะต้องเลือกพิจารณาเลือก
วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมตามสภาพของข้ อ มู ล ที่ ป รากฏ โดยใช้ เ หตุ ผ ลทั้ ง ทางตรรกศาสตร์ เหตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์ และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตามสภาพที่เป็นจริงประกอบกัน คาถามที่ควรนามาถาม
ได้แก่ เราสามารถจะตรวจสอบได้หรือไม่ ตรวจสอบอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นมันมีที่มาอย่างไร ข้อสรุปนี้ทาให้
เราเข้าใจอะไรได้บ้าง สิ่งที่สรุปนั้นเป็นเหตุผลที่สมบูรณ์หรือไม่ ด้วยการนาเสอนหน้าชั้นและอภิปราย
ร่วมกัน
ขั้น ที่ 7 การประเมิ น ข้อ สรุ ป เป็นขั้ นสุ ดท้า ยของการคิ ดวิเ คราะห์ เป็ นการประเมินความ
สมเหตุสมผลของการสรุ ป และพิจารณาผลสื บเนื่องที่ จะเกิดขั้นต่อไป เช่น การนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ คาถามที่ควรนามาถามออกมาเป็นแผนภาพความคิด
และกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมให้เพื่อนในห้องได้ร่วมคิดวิเคราะห์ได้แก่ ข้อสรุปที่มีความสาคัญที่สุด
ตรวจสอบข้อสรุปเรื่องใดอีกที่ควรนามากล่าวถึงจากเพื่อนกลุ่มอื่นๆ นาเรื่องนี้ไปปฏิบัติจะมีปัญหาอะไร
เกิดขึ้นบ้าง อะไรจะทาให้ปัญหามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น จนได้ข้อสรุปจากทั้งชั้นเรียน
๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูล (Data Collection) หลาย ๆ รูปแบบด้วยกัน
โดยเก็บ ข้อมูลจากรูป แบบการสอนพัฒ นาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิช าทฤษฎีและแนวคิดหลั กใน
วิช าชีพการพยาบาล ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสั มภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal
Interview) โดยผู้ศึกษาเป็นคนสัมภาษณ์เองเพื่อให้ได้ข้อมูลละเอียดตรงวัตถุประสงค์มากที่ สุดโดยเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) การสังเกตจากวิเคราะห์ใบงาน ๗
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ขั้นตอน การจดบันทึก (Observation and Record) พร้อมแจกความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
๓.๖ ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
กิจกรรม
ช่วงเวลา
๑) ขั้น วางแผนเตรี ย มการ ตาม พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
กรอบแนวคิ ด ของการสอน
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
รายวิ ช าทฤษฎี แ ละแนวคิ ด
หลั ก ในวิ ช าชี พ การพยาบาล
การอธิบายหัวข้อ
 วางแผนเตรี ย มข้ อ มู ล ในการ
สร้างชุดความรู้ตามใบงานการ
การสอนพัฒ นาทัก ษะการคิ ด
วิ เ คราะห์ ร ายวิ ช าทฤษฎี แ ละ
แนวคิ ด หลั ก ในวิ ช าชี พ การ
พยาบาลสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทาง
วิชาการสถานการณ์ที่ทันสมัย
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นดาเนินการ
มีนาคม- พฤษภาคม
๒) ระบุ ห รื อ ท าความเข้ า ใจใบ
งานที่ ม อบหมายพร้ อ มกั บ
อ่านโจทย์ประเด็นปัญหา จัด
กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ มี
โอกาสเรียนรู้โจทย์สถานการณ์
เกี่ยวกับการสอนพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎี
และแนวคิดหลักในวิชาชีพการ
พยาบาลและมีการมอบหมาย
งานให้ มี ก ารศึ ก ษาตามโจทย์
และค้นคว้าก่อนมาเข้าชั้นเรียน
ท าให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มทาง
สังคม
ขั้นปรับแผนการดาเนินการ
๓) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา พิจ ารณาข้อมูล และ

ผลผลิต
แผนการสอน
สื่อการสอน วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
กรณีศึกษา/โจทย์สถานการณ์
จั ด การเรี ย นการสอนการสอน
พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักใน
วิชาชีพการพยาบาล

คู่มือการสอนพัฒนาทักษะการคิด
วิ เ คราะห์ ร ายวิ ช าทฤษฎี แ ละ
แ น ว คิ ด ห ลั ก ใ น วิ ช า ชี พ ก า ร
พยาบาล
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กิจกรรม
ช่วงเวลา
การจั ด ข้ อ มู ล เข้ า เป็ น ระบบ
เ น้ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ บ บ
อภิ ป ร า ย เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ปฏิ บั ติ ก ารจริ ง ที่ ล งมื อ ปฏิ บั ติ
โดยเปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก การ
และทฤษฎี
๔) ตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน เน้ น ให้ มี ก าร
แบ่งกลุ่มผู้เรียน มีการอภิปราย
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งที่
เห็ น ชั ด เจนและให้ ฝึ ก การคิ ด
เทียบเคียง
ขั้นประเมินผล
มีนาคม- กรกฎาคม
๕) การสรุปและประเมินข้อสรุป
โดยเน้นการตอบคาถามในชั้น
เรี ย นเลื อ กค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด
น า เ ส น อ ใ น ชั้ น เ รี ย น เ ป็ น
แผนภาพความคิด หาข้อสรุ ป
จากสมาชิ ก ในชั้ น เรี ย นตาม
หัวข้อ การสอบย่อย การสอบ
กลางภาค ปลายภาค
๖) ท บ ท ว น หั ว ข้ อ ที่ เ ริ่ ม ต้ น
ประ เมิ น ผล มี ก า รทด สอ บ
ความรู้และแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการเรียนการ
จั ด การเรี ย นการสอนพั ฒ นา
ทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชา
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด หลั ก ใน
วิชาชีพการพยาบาล
๗) วิเคราะห์ข้อมูล
กรกฎาคม-สิงหาคม
สรุ ป ผลงานวิ จั ย จั ด ท าเล่ ม
รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลผลิต

ประเมินผลความพึงพอใจ
ประเมินความคิดวิเคราะห์
ประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
จากแบบสอบ
Pre-post test การสอบกลางภาค
ปลายภาค

ผลการศึกษาวิจัยชั้นเรียน

๓.๗ จริยธรรมในการวิจัยและการพิทักสิทธิกลุ่มตัวอย่าง
จรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นสิ่งที่สาคัญ การวิจัยที่ เกี่ยวกับมนุษย์ต้องรวบรวมข้อมูล
จากนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๔๕ คน ซึ่งงานวิจัย
นี้ ได้มีความตระหนั กในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ก่อ นผู้ วิจัยจะดาเนิ นการได้ ชี้แจงข้ อมูล ที่ชัด เจนและ
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เพียงพอแก่ผู้ให้ข้อมูลให้รับทราบถึง สาระสาคัญในการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่า
เหตุผลและวิธีการที่นักวิจัยเลือกเขาเป็นตัวอย่าง มาตรการในการรักษาความลับขอกลุ่มตัวอย่าง เช่น มี
คาชี้แจงในการทาแบบสอบถาม ไม่เปิดเผยนาม การขออนุญาตบันทึกเสียงในการสนทนาและหยุดการ
การสั ม ภาษณ์ ร ะหว่ างการสนทนาเมื่ อ กลุ่ มตั ว อย่ า ง ซึ่ง จะเข้า ร่ ว มการวิจั ย โดยความสมัค รใจ และ
สามารถออกจากการวิจัยเมื่อให้ข้อมูลต้องการได้ทุกขั้ นตอนโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความลับและ
ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ให้ข้อมูลจะไม่ถูกปิดเผยโดยการวิจัย หรือ กระบวนการครั้งนี้
๓.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณโดยวิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการ
พยาบาล ด้วย F-test และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพต้องกระทาไปพร้อม ๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตลอดเวลาในการทาวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อใช้อธิบายถึงเป้ าหมาย (objective) และจานวนของเนื้อหา (content) และแยกแยะ
ลักษณะเฉพาะของข้อความของการสื่อสารที่เห็นได้เด่นชัดอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา จากประเด็นการถอดเทปคาพูดของกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล การจดบันทึก มา
จัดหมวดหมูคาพูดของผู้ ให้ ข้อมูลที่มีความหมายเหมือนกัน มาวิเคราะห์ แปลความหมายของข้อมูล
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อเป็นบทสรุป นาเสนอเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบด้วยกัน โดยเก็บข้อมูลจากการจัด รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและ
แนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
๓.๙ การตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
๓.๙.๑ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล ผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๑
ท่าน ในด้านการจัดการเรียนรู้ทางการพยาบาล โดยนาแบบสอบถามนี้ไปทดสอบกับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ ที่ผ่านการเรียนเนื้อหารายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการ
พยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ โดยมีจัดรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชา
ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล ได้ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นแบบคอนบาแอลฟ่า
เท่ากับ ๐.๘๑ และ ๐.๘๘ (ตามลาดับ)
๓.๙.๒ ความเชื่อถือได้ (Credibility) ของข้อมูล ผู้วิจัยทาการวิจัยแบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน
กาหนดเกณฑ์ของผู้ให้ข้อมูลชัดเจนในการดาเนินกิจกรรมตามการจัดรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาลโดยตรง การถอดเทปการสัมภาษณ์แบบ
คาต่อคาและตรวจสอบโดยการฟังเทปสัมภาษณ์ซ้า และตรวจสอบเนื้อหาความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูลกับผู้ให้สัมภาษณ์อีกครั้ง และ เมื่อมีข้อสงสัยในข้อมูลได้มีการสอบถามจาก
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง
๓.๙.๓ การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ให้ข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์
การพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไปสร้างความคุ้นเคย และ การแสดงออกที่เป็นมิตร ใช้คาพูดที่เข้าใจง่าย ปิดโอกาส

๓๕

ให้มีการแสดงความคิดเห็น และ แสดงออกได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสะท้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้วิจัยตลอดการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม
๓.๙.๓ การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
(๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่
ได้มาจากแหล่งต่างๆ คือนั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมา
เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่แหล่งสถานที่การเก็บข้อมูลแตกต่างกัน
(๒) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation)
โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธีในการเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกัน เดียวกัน โดย
ในการศึกษาจะใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่กับการสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง
การศึกษาข้อมูลจากแหล่ งเอกสารประกอบด้วยแล้วนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันหากข้อมูลที่ได้มีความ
แตกต่างกัน หรือ ขัดแย้งกันผู้วิจัยจะเข้าไปเก็บข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพื่อให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง
ที่สุด
(๓) ความสามารถในการยืนยันข้อมูล (Conformability) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การ
สังเกต และผลการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบโดยการคืนข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสอดคล้องของข้อมูล

๓๖

บทที่ ๔
ผลการศึกษา
งานวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์ เ พื่อ จัดรูปแบบการพัฒ นาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิช า
ทฤษฎีและแนวคิดหลั กในวิช าชีพการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการวิจัยจะนาเสนอเป็นตาราง ประกอบคาบรรยายดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ ๒ รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพ
การพยาบาล
ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการ
พยาบาล
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ ๔.๑ จานวนและร้อยละเพศของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลัก
ในวิชาชีพการพยาบาล
เพศ

จานวน(คน)

ร้อยละ

เพศชาย
เพศหญิง
รวมทั้งหมด

๒
๔๓
๔๕

๔.๔๔
๙๕.๕๖
๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๖ (๔๓ คน)
และเป็นนักศึกษาเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ ( ๒ คน)

๓๗

ส่วนที่ ๒ รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการ
พยาบาล
ขั้นตอนการวิเคราะห์
กิจกรรมการสอน
ขั้ น ที่ 1 ระบุ ห รื อ ท า ๑) อาจารย์ แ จกโจทย์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาท า
ความเข้ า ใจใบงานที่
การคิ ด วิ เ คราะห์ จ ะต้ อ งท าความ
มอบหมายพร้ อ มกั บ
เข้ า ใจปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาของ
อ่ า น โ จ ท ย์ ป ร ะ เ ด็ น
รายวิ ช าทฤษฎี แ ละแนวคิด หลั ก ใน
ปัญหา
วิชาชีพการพยาบาลก่อน ๑ สัปดาห์
๒) ให้ ค าปรึ ก ษาในแต่ ล ะโจทย์ ด้ ว ย
การให้คิดกิจกรรมและตอบคาถาม
หลายๆ คาถาม เพื่อให้เข้าใจปัญหา
ต่างๆ
๓) ติ ด ตามด้ ว ยการให้ ส่ ง สรุ ป แนวคิ ด
การทางานร่วมกันก่อนเข้าชั้นเรียน
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล ๑) นักศึกษาคิดวิเคราะห์ และรวบรวม
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการ
สังเกต จากการอ่าน จากข้อมูลการ
ประชุ ม จากข้ อ เขี ย น บั น ทึ ก การ
ประชุม บทความ จากการสัมภาษณ์
การวิจัย และอื่นๆ
๒) สมาชิ ก กลุ่ ม ร่ ว มกั น วางแผนเก็ บ
ข้อมูล จากหลายๆ แหล่ ง และด้ว ย
วิธีการหลายๆ วิธีจะทาให้ได้ข้อมูลที่
ส ม บู ร ณ์ ชั ด เ จ น แ ล ะ มี ค ว า ม
เที่ ย งตรง โดยให้ นั ก ศึ ก ษาระดม
ส ม อ ง ห า ข้ อ มู ล ต า ม ใ บ ง า น ใ ห้
ครบถ้ ว นโดยวิ ธี สื บ ค้ น ในห้ อ งสมุ ด
ก า ร อ่ า น ว า ร ส า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
การศึ ก ษาดู ง าน การสั ม ภาษณ์
พยาบาลวิ ช าชี พ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ตามใบงานมีความเกี่ยวข้องกับโจทย์
ประเด็นปัญหาอย่างไรและหาข้อมูล
เพิ่มเติม
๓) อาจารย์ ติ ดตามด้ ว ยการให้ ส่ งสรุ ป
แนวคิดการทางานร่ว มกันก่อนเข้ า
ชั้นเรียน

การประเมินผล
- สรุปใบงานของรายวิชา
- ก า ร เ ปิ ด FACEBOOK ใ น
การทางานของรายวิชาเพื่อ
ติดตามงาน
- แบบประเมิ น การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม

- เอกสารประกอบการสรุ ป
ข้อมูล
- ผล ข อ ง กา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ร่วมกันในชั้นเรียน
- จานวนเอกสาร ตารา
วารสาร ที่สืบค้น

๓๘

ขั้นตอนการวิเคราะห์

กิจกรรมการสอน

ขั้นที่ 3 พิจารณาความ ๑) นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น
น่าเชื่อถือของข้อมูล
กลุ่ ม โดยพิ จ ารณาความถู ก ต้ อ ง
เที่ยงตรงของสิ่งที่นามาอ้าง
๒) นักศึกษาการประเมินความพอเพียง
ของข้อมูลที่จะนามาใช้ โดยร่วมกับ
วิเคราะห์และปรึกษาร่วมกันในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ได้มามีความเป็นไป
ได้มากน้อยเพียงไร
๓) สมาชิ ก กลุ่ ม จะ หาหลั ก ฐ าน ม า
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา
๔) อาจารย์ ติ ด ตามการให้ ค าปรึ ก ษา
และให้ ส่ ง สรุ ป แนวคิ ด การท างาน
ร่วมกันก่อนเข้าชั้นเรียน
ขั้ น ที่ 4 การจั ด ข้ อ มู ล ๑) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งสร้ า งความคิ ด
เข้าเป็นระบบ
ความคิดรวบยอด หรือสร้างหลักการ
ขึ้นให้ได้ด้วยการเริ่มต้นจากการระบุ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ข้ อ มู ล แ ย ก แ ย ะ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ คิ ด เห็ น จั ด ล าดั บ
ความส าคั ญ ของข้ อ มู ล พิ จ ารณา
ขี ด จ ากั ด หรื อ ขอบเขตของโจทย์
ปัญหารวมทั้งข้อตกลงพื้นฐาน การ
สังเคราะห์ข้อมูลเข้าเป็นระบบและ
กาหนดข้อสันนิษฐานเบื้องต้น
ขั้นที่ 5 ตั้งสมมติฐาน

การประเมินผล
๑) สรุปใบงานของรายวิชา
๒) การติ ด ตามการส่ ง งานทาง
FACEBOOK ในการท างาน
ของรายวิชาเพื่อติดตามงาน
๓) แบบประเมิ น การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม

๑) สรุปใบงานของรายวิชา
๒) การติ ด ตามการส่ ง งานทาง
FACEBOOK ในการท างาน
ของรายวิชาเพื่อติดตามงาน
๓) แบบประเมิ น การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม

๑) นักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์จะต้องนา ๑) สรุปใบงานของรายวิชา
ข้อมูลที่จัดระบบระเบียบแล้วมาตั้ง ๒) การติ ด ตามการส่ ง งานทาง
เป็นสมมติฐ านเพื่อกาหนดขอบเขต
FACEBOOK ในการท างาน
และการหาข้ อ สรุ ป ของข้ อ ค าถาม
ของรายวิชาเพื่อติดตามงาน
หรื อ ปั ญ หาที่ ก าหนดไว้ ห าค าตอบ ๓) แบบประเมิ น การเข้ า ร่ ว ม
จากคาถามที่ควรนามาใช้
กิจกรรม
๒) จั ด ท าข้ อ สรุ ป เป็ น การท าแผนที่
ความคิ ด การท าสรุ ป เนื้ อ หาที่
เกี่ ย วข้อ งด้ ว ยการตอบคาถามตาม
แบบทดสอบ

๓๙

ขั้นตอนการวิเคราะห์
๓)

ขั้นที่ 6 การสรุป

๔)
๕)
๑)

๒)

๓)
๔)

กิจกรรมการสอน
การประเมินผล
จั ด กระบวนการคิ ด ร่ ว มกั บ สมาชิ ก
กลุ่ ม และกลุ่ ม อื่ น พร้ อ มจดบั น ทึ ก
ข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โจทย์
ปัญหาอย่างไร รับคาแนะนาเพื่อหา
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งนี้ อี ก หรื อ ไม่
จากใครที่ใด
นาเสนอข้อสรุปหน้าชั้นเรียน
อาจารย์กระตุ้นให้คิดวิเคราะห์
อาจารย์ จั ด ให้ มี ก ารลงความเห็ น ๑) สรุปใบงานของรายวิชา
ระหว่ า งสมาชิ ก ของกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา ๒) การติ ด ตามการส่ ง งานทาง
หรื อ การเชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
FACEBOOK ในการท างาน
เหตุผลกับผลอย่างแท้จริง
ของรายวิชาเพื่อติดตามงาน
นั กศึ กษาคิ ดวิเ คราะห์ จะต้อ งเลื อ ก ๓) แบบประเมิ น การเข้ า ร่ ว ม
พิ จ ารณาเลื อ กวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม
กิจกรรม
ตามสภาพของข้อมูล ที่ปรากฏ โดย
ใช้ เ หตุ ผ ล ทั้ ง ทางตร รกศาสต ร์
เหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสต ร์ และ
พิ จ ารณาถึ ง ความเป็ น ไปได้ ต าม
สภาพที่เป็นจริงประกอบกัน คาถาม
ที่ควรนามาถามได้แก่ เราสามารถจะ
ตรวจสอบได้ ห รื อ ไม่ ตรวจสอบ
อย่ า งไร ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น มั น มี ที่ ม า
อย่างไร
ในชั้น เรียนสร้างข้อสรุปร่วมกัน ใน
การทาให้เราเข้าใจอะไรได้บ้าง สิ่งที่
สรุปนั้นเป็นเหตุผลที่สมบูรณ์หรือไม่
นาเสนอหน้าชั้นและอภิปรายร่วมกัน

ขั้ น ที่ 7 การประเมิ น ๑) นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ร่ ว มกั น การ ๑) สรุปใบงานของรายวิชา
ข้อสรุป
ประเมินความสมเหตุสมผลของการ ๒) การติ ด ตามการส่ ง งานทาง
สรุป และพิจารณาผลสืบเนื่องที่จะ
FACEBOOK ในการท างาน
เกิดขั้นต่อไป
ของรายวิชาเพื่อติดตามงาน
๒) อาจารย์ ก ระตุ้ น ให้ คิ ด การน าไป ๓) แบบประเมิ น การเข้ า ร่ ว ม
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง หรือ
กิจกรรม
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ คาถาม
ที่ควรนามาถามออกมาเป็นแผนภาพ

๔๐

ขั้นตอนการวิเคราะห์

กิจกรรมการสอน
ความคิดและกิจกรรมที่ส ร้างการมี
ส่ ว นร่ ว มให้ เ พื่อ นในห้ อ งได้ ร่ว มคิ ด
วิเคราะห์
๓) นั ก ศึ ก ษ า จั ด ท า ข้ อ ส รุ ป ที่ มี
ความสาคัญที่สุด ตรวจสอบข้อสรุป
เรื่ องใดอีกที่ควรนามากล่ าวถึงจาก
เพื่อนกลุ่มอื่นๆ
๔) นักศึกษาสรุปผลการคิดวิเคราะห์

การประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
โดยมีการนาเสนอใน ๓ ส่วนคือ ๑) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิด
หลักในวิชาชีพการพยาบาลมีการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒) ผลการเปรียบเทียบระดับ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น กลุ่ มที่ ๑ ๒ และ ๓ ต่อความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล และ ๓) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ ๔.๒ จานวนและร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จานวน(คน)
ร้อยละ
A
B+
B
รวมทั้งหมด

๓๕.๐๐
๙.๐๐
๑.๐๐
๔๕.๐๐

๗๗.๗๗
๒๐.๐๐
๒.๒๓
๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล อยู่ในระดับ A (ร้อยละ ๗๗.๗๗) ระดับ B+ (ร้อย
ละ ๒๐.๐๐) และ ระดับ B+ (ร้อยละ ๒.๒๓) ตามลาดับ
ตารางที่ ๔.๓ เปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มที่ ๑ ๒ และ ๓ ย่อมมีความ
พึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการ
พยาบาล
Sum of df

Mean

F

Sig.

๔๑

Squares
นักศึกษาพยาบาล Between
๔๑๓.๓๑ ๒
ระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ Groups
ทางการเรียน
Within Groups ๑๑๗.๕๒ ๔๒
Total
๒๘.๘๗ ๔๔

Square
๒๐๖.๖๕

๙๔.๙๕

.๐๐๐

๒.๑๗๖

จากตารางที่ ๔.๓ ตามสมมุติฐานงานวิจัยพบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มที่ ๑ ๒ และ
๓ ย่อมมีความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักใน
วิชาชีพการพยาบาล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ๐.๐๐
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่ ๑ (เกรด A และ B+) ๒ (เกรด B) และ
๓ (เกรด C+ และ C) มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและ
แนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพ
การพยาบาล
ตารางที่ ๔.๔ ผลสารวจความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎี
และแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
ลา
ดับ
ที่

ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด ๔ กลาง ๒ ที่สุด
๕
๓
๑
ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ ระบุหรือทาความเข้าใจใบงานที่มอบหมายพร้อมกับอ่าน
โจทย์ประเด็นปัญหา
๑ ท่านมีเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์และ ๕๗.๔ ๔๒.๖
ใบงานของแต่ละหัวข้อ
%
%
๒ ท่านและสมิชกกลุ่มได้ร่วมกัน ๔๖.๓ ๕๑.๙ ๓.๗
ทาความเข้าใจใบงานก่อนเข้า %
%
%
ชั้นเรียน
๓ ท่านได้เรียนรู้สถานการณ์จาก ๕๙.๓ ๓๗ ๓.๗
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
%
%
%
ขั้นที่ ๓, ๔ และ ๕ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา พิจารณาข้อมูล และ
การจัดข้อมูลเข้าเป็นระบบ
๔ กิจกรรมในห้องเรียนสร้างให้ ๖๖.๗ ๒๙.๖ ๓.๗
-

ค่า
เฉลี่ย

แปลค่า

๔.๐
(๐.๘๖)
๔.๐
(๐.๗๖)
๔.๒
(๐.๕๘)

ดี

๔.๑
(๐.๘๘)
๔.๕๖
(๐.๘๕)
๔.๖

ดี

ดี
ดี

ดีมาก
ดีมาก

๔๒

ลา
ดับ
ที่

ประเด็นความคิดเห็น

สืบค้นข้อมูลได้เพิ่มขึ้น
๕ กิจกรรมในห้องเรียนทาให้ได้
วิธีคิดในการพิจารณาข้อมูล
๖ การมอบหมายงานทาให้ท่าน
สามารถเปรียบเทียบกับการ
ค้นหาข้อมูลกับเพื่อน
ขั้นที่ ๕ ตั้งสมมุติฐาน

มาก
ที่สุด
๕
%
๕๗.๔
%
๕๗.๔
%

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
๔ กลาง ๒
๓
%
%
๔๒.๖
%
๔๐.๗ ๑.๙
%
%

น้อย
ที่สุด
๑

-

ค่า
เฉลี่ย
(๐.๘๓)
๔.๖
(๐.๗๖)
๔.๖
(๐.๕๖)

แปลค่า

ดีมาก
ดีมาก

การเรียนการสอนแบบ
วิเคราะห์ทาให้เกิดการตั้ง
คาถามได้
๘ กิจกรรมการวิเคราะห์โจทย์
คาถามในใบงานทาให้กลุ่มมี
โอกาสแสดงความสามารถ
๙ กิจกรรมตามใบงานร่วมกับ
เพื่อนทาให้ท่านได้เกิด
ความคิดวิเคราะห์
ขั้นที่ ๖ การสรุป

๗๐.๔ ๒๙.๖
%
%

๔.๗ ดีมาก
(๐.๘)
๔.๗
ดีมาก
(๐.๘๐)

๗๗.๘ ๒๒.๒
%
%

๔.๘
(๐.๕๘)

ดีมาก

๔.๕
(๐.๘๖)

ดีมาก
ดี

๑๐ กระบวนการแบ่งกลุ่มทาให้
ท่านเกิดข้อสรุปด้วยตนเอง
๑๑ กระบวนการแบ่งกลุ่มทาให้
ท่านเกิดการวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาและสรุปร่วมกัน
๑๒ กระบวนการกลุ่มทาให้ท่าน
พัฒนาตนเอง

๔๘.๒ ๔๘.๒ ๓.๖
%
%
%
๔๘.๒ ๔๘.๒ ๓.๖
%
%
%

๔.๔๓
(๐.๗๘)
๔.๔
(๐.๖)
๔.๔
(๐.๖)

๕๑.๙ ๔๖.๓ ๓.๗
%
%
%

๔.๕
(๐.๘๐)

ดีมาก
ดีมาก

๑๓ กิจกรรมในชั้นเรียนทาให้ท่าน ๔๘.๒ ๔๘.๒ ๓.๖
เกิดความคิดวิเคราะห์
%
%
%

๔.๗
(๐.๘๐)
๔.๔
(๐.๖)

๗

๕๑.๙ ๔๔.๔ ๓.๗
%
%
%

ขั้นที่ ๗ ประเมินข้อสรุป

-

-

ดี
ดี

ดี

๔๓

ลา
ดับ
ที่

ประเด็นความคิดเห็น

๑๔ การเรียนวิชานี้สามารถ
นาไปใช้ชีวิตประจาวันได้
๑๕ ความพึงพอใจในรายวิชา

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด ๔ กลาง ๒
๕
๓
๗๐.๔ ๒๙.๖
%
%
๖๖.๕ ๓๓.๕
%
%

น้อย
ที่สุด
๑

ค่า
เฉลี่ย

แปลค่า

๔.๗
(๐.๖๘)

ดีมาก

๔.๗
(๐.๗๘)

ดีมาก

จากการสารวจความพึงพอใจของความพึงพอใจต่อ รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล ส่วนใหญ่พึงพอใจการเรียนการสอนแบบนี้ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๗ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๘) โดยพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาลตามขั้นตอนต่างๆดังนี้
ลาดับที่ ๑ คือ ขั้นที่ ๓ ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของและขั้นที่ ๕
ตั้งสมมุติฐาน และขั้นที่ ๗ ขั้นการสร้างข้อสรุป (ค่าเฉลี่ย ๔.๗ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘) รองลงมาคือ
ขั้นที่ ๓,๔,๕ ในเรื่องการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา พิจารณาข้อมูล และการจัดข้อมูลเข้าเป็น
ระบบ (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๕) และขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ ระบุหรือทาความเข้าใจ
ใบงานที่มอบหมายพร้อมกับอ่านโจทย์ประเด็นปัญหา (ค่าเฉลี่ย ๔.๐ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๖)
ตามลาดับ ดังตารางที่ ๔.๓
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บทที่ ๕
สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed methods Research) เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
รายวิช าทฤษฎีและแนวคิดหลั กในวิช าชีพการพยาบาลแก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะได้ดังนี้
การศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษาจากประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๔๕ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้
๑) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลัก
ในวิชาชีพการพยาบาลจานวน ๑๕ ข้อ ที่ผู้วิจัยออกแบบเอง โดยใช้กรอบของโจทย์และใบงานการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาลเป็นการประเมินกิจกรรม
๒) รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
ขั้น ที่ 1 ระบุ ห รื อ ทาความเข้ า ใจใบงานที่ ม อบหมายพร้ อ มกับ อ่า นโจทย์ ป ระเด็ น ปัญ หา
อาจารย์ แ จกโจทย์ ให้ นั กศึก ษาทาการคิดวิเคราะห์ จะต้ องทาความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของ
รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล ด้วยการให้คิดกิจกรรมและตอบคาถามหลายๆ
คาถาม เพื่อให้เข้าใจปัญหาต่างๆ ที่กาลังเผชิญอยู่นั้นอย่างดีที่สุด
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ในขั้นนี้ผู้ที่จะทาการคิดวิเคราะห์ จะต้องรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการสังเกต จากการอ่าน จากข้อมูลการประชุม จากข้อเขียน บันทึกการ
ประชุม บทความ จากการสัมภาษณ์ การวิจัย และอื่นๆ การเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง และด้วยวิธีการ
หลายๆ วิธีจะทาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ชัดเจน และมีความเที่ยงตรง โดยให้นักศึกษาระดมสมองหาข้อมูล
ตามใบงานให้ ค รบถ้ ว นโดยวิธีสื บ ค้น ในห้ องสมุ ด การอ่ านวารสารที่เ กี่ยวข้อง การศึ กษาดูง าน การ
สัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลตามใบงานมีความเกี่ยวข้องกับโจทย์ประเด็นปัญหาอย่างไร
และหาข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้ น ที่ 3 พิ จ ารณาความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น กลุ่ ม โดย
พิจารณาความถูกต้องเที่ยงตรงของสิ่งที่นามาอ้าง รวมทั้งการประเมินความพอเพียงของข้อมูล ที่จะ
นามาใช้ โดยร่วมกับวิเคราะห์และปรึกษาร่วมกันในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ได้มามีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงไร สมาชิกกลุ่มจะหาหลักฐานได้อย่างไรถ้าข้อมูลที่ได้มาเป็นเรื่องจริง ยังมีเรื่องอะไรอีกในส่วนนี้ที่ยัง
ไม่รู้ ยังมีข้อมูลอะไรในเรื่องนี้อีกที่ยังไม่นามากล่าวถึง
ขั้นที่ 4 การจัดข้อมูลเข้าเป็นระบบ เป็นขั้นที่นักศึกษาจะต้องสร้างความคิด ความคิดรวบยอด
หรือสร้างหลักการขึ้นให้ได้ด้วยการเริ่มต้นจากการระบุลักษณะของข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
จัดลาดับความสาคัญของข้อมูล พิจารณาขีดจากัดหรือขอบเขตของโจทย์ปัญหารวมทั้งข้อตกลงพื้นฐาน
การสังเคราะห์ข้อมูลเข้าเป็นระบบและกาหนดข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาถามที่ควรนามาใช้ในตอนนี้ได้แก่
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การทาแผนที่ความคิด การทาสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยการตอบคาถามตามแบบทดสอบ และจดบันทึก
ข้อมูลส่วนนี้เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาอย่างไร รับคาแนะนาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่ จาก
ใครที่ใด
ขั้นที่ 5 ตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นที่นักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์จะต้องนาข้อมูลที่จัดระบบระเบียบ
แล้วมาตั้งเป็นสมมติฐานเพื่อกาหนดขอบเขตและการหาข้อสรุปของข้อคาถาม หรือปัญหาที่กาหนดไว้ซึ่ง
จะต้องอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ในเชิงของเหตุผลอย่างถูกต้อง สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจะต้องมีความ
ชัดเจนและมาจากข้อมูลที่ถูกต้องปราศจากอคติหรือความลาเอียงของผู้ที่เกี่ยวข้องคาถามที่ควรนามาใช้
ในตอนนี้ได้แก่
ขั้นที่ 6 การสรุป เป็นขั้นตอนของการลงความเห็นระหว่างสมาชิกของกลุ่มนักศึกษา หรือการ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับผลอย่างแท้จริง ซึ่งนักศึกษาคิดวิเคราะห์จะต้องเลือกพิจารณาเลือก
วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมตามสภาพของข้ อ มู ล ที่ ป รากฏ โดยใช้ เ หตุ ผ ลทั้ ง ทางตรรกศาสตร์ เหตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์ และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตามสภาพที่เป็นจริงประกอบกัน คาถามที่ควรนามาถาม
ได้แก่ เราสามารถจะตรวจสอบได้หรือไม่ ตรวจสอบอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นมันมีที่มาอย่างไร ข้อสรุปนี้ทาให้
เราเข้าใจอะไรได้บ้าง สิ่งที่สรุปนั้นเป็นเหตุผลที่สมบูรณ์หรื อไม่ ด้วยการนาเสอนหน้าชั้นและอภิปราย
ร่วมกัน
ขั้น ที่ 7 การประเมิ น ข้อ สรุ ป เป็นขั้ นสุ ดท้า ยของการคิ ดวิเ คราะห์ เป็ นการประเมินความ
สมเหตุสมผลของการสรุ ป และพิจารณาผลสื บเนื่องที่จะเกิดขั้นต่อไป เช่น การนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ คาถามที่ควรนามาถามออกมาเป็นแผนภาพความคิด
และกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมให้เพื่อนในห้องได้ร่วมคิดวิเคราะห์ได้แก่ ข้อสรุปที่มีความสาคัญที่สุด
ตรวจสอบข้อสรุปเรื่องใดอีกที่ควรนามากล่าวถึงจากเพื่อนกลุ่มอื่นๆ นาเรื่องนี้ไปปฏิบัติจะมีปัญหาอะไร
เกิดขึ้นบ้าง อะไรจะทาให้ปัญหามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น จนได้ข้อสรุปจากทั้งชั้นเรียน
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูล (Data Collection) หลาย ๆ รูปแบบด้วยกัน
โดยเก็บข้อมูลจากรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการ
พยาบาล ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยผู้
ศึกษาเป็น คนสัมภาษณ์เองเพื่อให้ได้ข้อมูล ละเอียดตรงวัตถุประสงค์มากที่สุดโดยเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) การสังเกตจากวิเคราะห์ใบงานในทุกหัวข้อของรายวิชา
การจดบันทึก (Observation and Record) พร้อมแจกความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลงานวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่อ รู ปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและ
แนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก (เกรด A) โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ร้อย
ละ ๘๒.๐๐ คะแนน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เป็นไปตามธรรมชาติของนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ เป็น
เด็กในยุคสังคมดิจิทัล บุคลิกลักษณะโลกทัศน์ของบุคคลกลุ่มนี้ มีความพิเศษ ตรงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและ
เรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีอิสรเสรี
ในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ มีความทะเยอทะยานสูง ไม่อดทน มีความคิดนอกกรอบทาให้
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การเรียนรู้มีจากัดหากวิธีการสอนไม่ตรงกับบุคลิกภาพ (เยาวลักษณ์ โพธิดารา. ๒๕๕๔) ถึงแม้ว่ารูปแบบ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล จะพยายามจัด
ใบงานในทุกหัวข้อให้นักศึกษามีการสืบค้นข้อมูล การวางระบบข้อมูล สรุปการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
จากการดู วิดีทัศน์ การน าเสนอแผนภาพความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้จาก
การศึกษาดูง าน การสั ม ภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ด้านสุ ขภาพ แต่ยังไม่ส ามารถทาให้ ผ ลสั มฤทธิ์ดีขึ้นได้อาจ
เนื่องจากเนื้อหารายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล เป็นรายวิชาแรกที่นักศึกษา
พยาบาลต้องเข้าใจเนือ้หาของรายวิชาทางการพยาบาล เนื้อหารายวิชาเป็นนามธรรมจานวนมาก ซึ่งการ
เรียนรู้ขึ้นอยู่กับการค้นหาความหมายของปัญหา ขั้นตอนนี้จะมีความสาคัญมาก เพราะจากใบงานการทา
ความรู้จักเนือ้หาก่อนการเข้าห้องเรียนนั้น ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจมองเห็น เนื้อหา
หรือเข้าใจโจทย์ ปัญหาได้ทะลุปรุโปร่ง อันจะทาให้ได้คาตอบที่ชัดเจนและเป็นการแก้ปัญหาอย่างคิด
วิเคราะห์ด้วย ซึ่งนักศึกษายังไม่เปิดใจกว้างเพื่อนาไปสู่วิธีการเรียนแบบพัฒนากระบวนการคิด แก้ไข
ปัญหาเพราะวิธีการสอนไม่คุ้นเคย แม้จ ะมีกระบวนการเปรียบเทียบข้อความรู้จากตนเอง จากการใช้
บทบาทสมมุติ การให้อาจารย์ช่วยแนะนายังไม่สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ ซึ่งนักศึกษา
ต้องการระยะเวลา (วิไลพร ขาวงษ์ และ กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ . 2550) ในการพิสูจน์แยกแยะสิ่งที่ทา
ความเข้าใจเครื่องมือการประเมิ น ชุมชนให้ได้ความคิดเห็นที่ดีที่สุ ดจากทีม การคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์นั้นจึงต้องใช้วิธีแก้ปัญหาหรือคาตอบที่ดีกว่าหรือมากกว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือคาตอบที่ได้มา
ครั้งแรกเพียงอย่างเดียว เพราะความคิดเห็นและข้อมูลที่สาคัญๆนั้นมีอยู่อย่างมากมาย
๒. ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ ต่อรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ ที่
พึงพอใจในระดับดี และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (เกรด A ) แต่จากการ
สนทนากลุ่ม นักศึกษาประเมินผลแตกต่างกัน เนื่องจากต้องปรับวิธีการที่ทาให้ผู้สอนสั่งการทางานการ
โจทย์ปัญหาให้ชัดเจน มีการตัวอย่างที่เห็นชัดเจน กิจกรรมมากเกินไป อยากเรียนแบบบรรยาย เนื่องจาก
ผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวอาจไม่ เหมาะสมกับ ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาพยาบาล
generation Y เนื่องจาก ในการจัดการเรียนการสอนนั้นได้มีการกระตุ้นความสนใจและเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ จัดให้มีกิจกรรมในการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้สอน และผู้เรียนจะทาให้เข้าใจบทเรียนก่อนเรียนได้ชัดเจน แต่นักศึกษานาความรู้ไปใช้
และอภิปรายผลการเรียนรู้ไม่อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของลัพณา กิจรุ่งโรจน์และ คณะ
และ กันตพร ยอดใชย และคณะ. (๒๕๕๒) ที่ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อช่วยสอนต่อ
ความรู้และทักษะการทาแผลของนักศึกษา พยาบาล พบว่าการนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมา ร่วม
ใช้กับการสอนแบบปกติสามารถพัฒนาความรู้เรื่อง การทาแผลได้และกันตพร ยอดใชย และคณะ ศึกษา
ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์คาราโอเกะ เรื่องหลักการพยาบาล ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังต่อความรู้ของนักศึกษา
พยาบาล และพบว่านักศึกษาพยาบาลรับรู้ว่าสื่อวีดีทัศน์คาราโอเกะ เป็นประโยชน์ต่อการทบทวนความรู้
ด้วยตนเอง มีแรง จูงใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและกระตุ้นการ เรียนรู้ นอกจากนั้นการวาง
แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสอนนักศึกษา พยาบาล generation
Y สอดคล้องกับการศึกษาของเจียมจิต แสงสุวรรณ และคณะ ที่พบว่า การเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสาคัญของนักศึกษาพยาบาล เป็นรูปแบบ การเรียนรู้ที่มีข้อคะแนนเฉลี่ยสูงหรือจุดเด่นอยู่ที่มีการ
แลกเปลี่ ยนความรู้ ซึ่งกัน และกัน และพบว่าผู้ เรียนมีผ ล สัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับสู งมาก
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นอกจากนั้นการ จัดการเรียนการสอนจะต้องมีการสรุปผลและประเมินผล การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
โดยการวิเคราะห์อภิปรายผล งาน หรือข้อความรู้ที่สรุปได้จากกิจกรรม จากแฟ้มสะสม งานที่นักศึกษาได้
จัดทาไว้ซึ่งเป็นแฟ้มที่เก็บข้อมูลที่ได้ สะสมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วเพื่อนาไปสู่การ
ประเมินผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง กับการศึกษาของจริยา มงคลสวัสดิ์ ที่ศึกษาพบว่าการ
เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แฟ้มสะสม งานสามารถพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารการ
พยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
๑. การออกแบบการสอนขอให้อาจารย์ผู้สอนควรที่จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนในทุกรายวิชา ในทุกๆบทเรียนของการสอน เพราะนักศึกษาที่มีความพึง
พอใจต่อของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการ
พยาบาล มีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
๒. ควรจัดการเรียนของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพ
การพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ ในระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์
๓. รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
ควรมีสถานการณ์กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมพร้อมมีการ
จัดทาฐานความรู้ให้มีการทบทวนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการกลุ่มในการสอนจะทาให้เข้าใจ
ความรู้ได้ชัดเจนขึ้นแล้วนาไปสู่การคิดวิเคราะห์ได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรทาวิจัย การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิช าชีพการ
พยาบาลด้วย สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้กลุ่มตัวอย่างได้สร้างกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
๒. ควรทาวิจัยการศึกษารูปแบบอื่นๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่
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