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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ 2) ความสัมพันธ์ของการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาพยาบาลกับอายุ จานวนปีที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรี ยนการสอน ประชากรเป็น
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 จานวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล แบบสอบถามในการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ความเที่ยงโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความ
เที่ ย ง เท่ ากั บ 0.78 วิเคราะห์ข้ อมู ลทางสถิ ติโดยค านวณร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 22.79 (S.D. =3.66) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความคิดวิเคราะห์ด้านการพิจารณา
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล สู ง สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.91 (S.D. =1.11) และพบว่ า อายุ จ านวนปี ที่ ศึ ก ษา มี
ความสั ม พั น ธ์ท างบวกกั บ การคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาลอยู่ ในระดั บ ต่ า (r =.188, .262, p<.01) ส่ ว น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอนไม่มีความสัมพันธ์กับการคิดวิเคราะห์ (r =-.018, .285, p>.01)
คาสาคัญ: การคิดวิเคราะห์, นักศึกษาพยาบาล

ABSTRACT
ABSTRACT
The objective of this descriptive research was to study 1) the critical thinking score of
nursing students, Ubon Ratchathani Rajabhat University. 2) The influence critical thinking to age,
numbers of educational year, grade point average and the instructional management suitability.
The Population was 145 nursing students of Ubon Ratchathani Rajabhat University in the 2nd-4th
year of Nursing Bachelor degree. The data were collected by a questionnaire, including
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demographic data and a critical thinking assessment questionnaire. The reliability of the
questionnaire was tested by Cronbach’s alpha coefficients and showed a score of 0.78. The
descriptive data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s
product moment correlation.
The research result showed that nursing students’ critical thinking scores were at a
medium level and a mean score at 22.79 (S.D. =3.66). In addition, when the critical thinking was
classified into 7 elements. The credibility of information sources had the highest mean score at
3.91 (S.D. =1.11). Research was also found that age and numbers of educational year were
significantly related to argument evaluation critical thinking (r =.188, .262, p<.01). Grade point
average and the instructional management suitability were not significantly related to argument
evaluation critical thinking (r =-.018, .285, p>.01)
Keywords: critical thinking, nursing students
บทนา
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นเป้าประสงค์ด้านการพัฒนามนุษย์ที่จะเผชิญชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น
เป้าหมายของสถาบันการศึกษาจึงมุ่งเป้าเชิงผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตให้เข้าใจกระบวนการคิดในชั้นเรียนให้พัฒนาขึ้น
เป็นลาดับขั้น โดยมุ่งเป้าช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีการบู รณาการกระบวนการคิดกับเนื้อหาการสอนในรายวิชาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเพื่อแก้ไขปัญ หาอย่างเป็นระบบ (Bransford, J.D., et al., 2000) ดังนั้น
เป้าหมายการพัฒนากระบวนการคิดจึงเป็นจุดหมายสาคัญของการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ ดังจะเห็นจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลายสาขามุ่งที่จะพัฒนาทักษะ ความชานาญและกระบวนการคิดให้ผู้เรียนทั้ง
ระบบ (Hamlin, H.M., 1922) อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดได้
นั้น จะต้อ งมี ค วามหลากหลาย ดังนั้ น ประสบการณ์ ในการเรียนจะมีส่ วนสาคั ญ ที่ จ ะส่งเสริม ให้ ผู้ เรีย นสามารถ
พัฒนาการคิดได้ดี (Cano, J. & Martine, C.z, 1991) เมื่อนับจากพื้นฐานของผู้เรียนแล้ว กระบวนการจัดการเรียน
การสอนจะเป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการคิดของผู้เรียนได้
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีตลอดจนสภาพปัญหาด้านสุขภาพที่แปรเปลี่ยนไปตาม
สภาพสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ ม ท าให้ การให้ บ ริการสุข ภาพมี ความซับ ซ้ อนมากขึ้น เป็น ล าดั บ เนื่อ งจาก
สถานการณ์ ในคลินิกเป็น สิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน ในการปฏิบั ติการพยาบาล พยาบาลต้องรวบรวมข้อมูลจากหลาย
แหล่งข้อมูล เช่น จากแฟ้มประวัติ จากญาติ จากผลทางห้องปฏิบัติการ และจากผู้รับบริการ การตัดสินใจเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสาร เลือกวิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุด ปลอดภัย และคุ้มค่าแก่ผู้รับบริการ สามารถเลือกให้การดูแล
ผู้รับบริการที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับประเด็นทางจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม จึงจาเป็นต้องพัฒนาศาสตร์
และองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้ทัดเทียมและก้าวทันความเจริญทางเทคโนโลยี และพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ
ทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การให้บริการทางการพยาบาล จึงต้องใช้การคิดวิเคราะห์
อย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ (Raymond & Profetto-McGrath, 2005; ธนพร, 2551; ธั ญ พร และ วั ช รา, 2555)
นอกจากนี้ ความสามารถในการใช้เหตุผลเพื่อการตัดสิ นใจทางการพยาบาลเป็นสมรรถนะหนึ่งในการปฏิบัติการ
พยาบาล พยาบาลต้องมีความไวต่อความรู้สึกของผู้รับบริการ จึงจะประเมินและกาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
ได้ถูกต้อง องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ ตระหนักถึงความสาคัญของความสามารถในการ
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คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ได้กาหนดให้การคิดวิเคราะห์เป็นสมรรถนะและคุณลักษณะหนึ่งของพยาบาล และ
เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในเกณฑ์ประกันคุณภาพทั้งด้านการจัดการศึกษาและการให้บริการพยาบาล
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือการคิด วิเคราะห์ วัตสันและเกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1980 อ้างใน
พัชราภรณ์, 2542) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมี วิจารณญาณหรือการคิดวิเคราะห์ไว้ในลักษณะการคิดที่เป็น
การผสมผสานทัศนคติ ความรู้และทักษะ โดยที่ทัศนคติของการสืบสอบเกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับรู้และ
เข้าใจปัญหาที่มีอยู่ ยอมรับความต้องการในการสนับสนุนอย่างมีหลักฐานมาอ้ างอิงว่าเป็นจริง ความรู้เป็นการให้
น้าหนักความถูกต้อง มีเหตุผล โดยการพิจารณาอย่างมีหลักตรรกะในการอนุมาน การสรุปความ การประเมินและ
การตัดสินใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม ส่วนทักษะเป็นการประยุกต์ใช้ทัศนคติและความรู้ในลักษณะการปฏิบัติ
ความส าคั ญ ของการคิ ดวิเคราะห์ ในทางการพยาบาล ก็เหมื อนกับ ที่ มีในทุ กวิชาชีพ ที่ ได้ รับการเน้ นใน
องค์การพยาบาลระหว่างชาติ การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในพื้นฐานของการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่จาเป็นต้องใช้หลักการของการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นทักษะสาคัญอันดับต้น ๆ ในทักษะ
ทั้งหมดของการเป็นพยาบาล ที่ต้องใช้สาหรับทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาล และการ
ปฏิบัติการพยาบาล โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่ออธิบายเหตุการณ์ทางการพยาบาลและการปฏิบัติ
เชิงวิชาชีพการพยาบาลที่ต้องใช้กระบวนการพยาบาล และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาคิดไตร่ตรองแยกประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาตั้งเป็นข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความสามารถสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล
และช่ ว ยให้ ก ารตั ด สิ น ใจในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยของพยาบาลให้ เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ สภาการพยาบาลยังได้กาหนด การมีความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ในสมรรถนะที่ 13
ด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเองและสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในสิบสี่สมรรถนะหลักของวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง โดยสอดคล้องกับเกณฑ์ก ารรับรองสถาบัน
วิชาชีพพยาบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ดั งนั้น การจัด ท าหลักสูตรทางการพยาบาล จะต้องตระหนักถึงการ
จัดรูปแบบประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษาพยาบาล
นักศึกษาพยาบาลเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่มีความจาเป็นที่จะพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างจริงจังอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งถ้านักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์สู่
การวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลได้แล้ว จะเกิดประสิทธิภาพและสมรรถนะในการแก้ปัญหาทางการ
พยาบาล (Problem solving) อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนาไปสู่การตัดสินใจทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ความผิดพลาดลงได้ (ลัดดาวัลย์ และสุภาวดี, 2554) ดังนั้นจึงเป็นวัตถุประสงค์สาคัญที่การออกแบบการเรียนการ
สอนจะมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีสมรรถนะทางการพยาบาลตามมาตรฐานสภาการพยาบาล ยิ่งกว่านั้น ยังมุ่งตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตให้
เกิดความพึงพอใจด้านสมรรถนะการเป็นพยาบาล ดังนั้นการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาจึงเป็นเป้าหมายสาคัญใน
การพัฒนานักศึกษา อย่างไรก็ตาม จากการดาเนินการที่ผ่านมา 4 ปี ระบบการประเมินติดตามและวิเคราะห์สาเหตุ
และปัจจัยที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลยัง ไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการติดตามพัฒนาการ
ด้านการคิดของนักศึกษาที่เป็นระบบ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การพัฒนาตามคุณสมบัติบัณฑิตทางการพยาบาลที่พึงประสงค์ดังที่กล่าวไปแล้ว ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคิด
เชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม วางแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบการคิดเชิง

42

JOURNAL OF SRIVANALAI VIJAI Vol. 8 No. 2 July - December 2018

วิเคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาลอย่า งเป็ น ระบบ อั น จะส่ งผลต่ อ การบรรลุ ค วามเป็ น พยาบาลที่ ส มบู รณ์ สร้า ง
ประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการคิด วิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดวิเคราะห์ กั บ อายุ จานวนปีที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการจัดการเรียนการสอน
วิธีดาเนินการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. อายุ มี ค วามสัม พั น ธ์ท างบวกกั บ การคิ ด เชิ งวิเคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี
2. จานวนปีที่ศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การคิ ด เชิ งวิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4. การจั ด การเรี ย นการสอน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การคิ ด เชิ งวิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบ าล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เชื่อมโยงกรอบแนวคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) ของ อรพรรณ
ลือบุญธวัชชัย (2543) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ด้าน ดังนี้
1. การระบุประเด็นปัญหา (Identify Problem) เป็นการทาความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏหรือสถานการณ์
โดยพิจารณาถึงความชัดเจนของข้อมูลและประเด็นที่สงสัยและแสวงหาคาตอบ
2. การรวบรวมข้อมูล (Collecting information) เป็นการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติ ม เพื่อความครอบคลุม
และเพียงพอสาหรับการตัดสินใจ
3. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Credibility of sources of information) เป็นขั้นตอนใน
การพิจารณาถึงที่มาของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอที่จะสนับสนุนเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปอย่างมีเหตุผล
4. การระบุลักษณะข้อมูล (Identify information) เป็นขั้นตอนในการตีความและระบุข้อสันนิษฐานหรือ
ข้อตกลงเบื้องต้น จัดกลุ่มและเรียงลาดับความสาคัญของข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการตั้งข้อสมมติฐาน
5. การกาหนดสมมติฐาน (Hypothesis) เป็นการสรุปปัญหาเพื่อกาหนดทางเลือกหรือแนวทางที่เป็นได้
ต้องอาศัยความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุการณ์ การตั้งสมมติฐานที่มีความถูกต้องแม่นยาตรงความเป็นจริงมาก
ที่สุด เป็นขั้นตอนสาคัญของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

43

6. การหาข้ อ สรุ ป (Conclusion) เป็ น ขั้ น ตอนการสรุ ป ปั ญ หา โดยใช้ เหตุ ผ ลเชิ ง อุ ป นั ย (Inductive
reasoning) คื อ เน้ น การใช้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น เหตุ เป็ น ผลและใช้ เหตุ ผ ลเชิ ง นิ ร นั ย (Deductive reasoning) คื อ เน้ น
พิจารณาหลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไปที่กาหนด
7. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนของการตัดสินประเมินความถูกต้องของข้อสรุป วิเคราะห์
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงความสมเหตุสมผลเชิงตรรกะและหลักเกณฑ์จากข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึงการนาไปใช้และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การประเมินผลเป็นความสามารถขั้นสูงที่จะนาไปสู่การพัฒนาความสามารถอย่างมีวิจารณญาณ
ประชากร
กลุ่มประชากรได้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2-4 จานวน 145 คน อายุระหว่าง 18-22 ปี ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของเพ็ญศรี และคณะ (2546) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยด้วย เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา ระดับเกรดเฉลี่ย
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ 3 เป็นแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้
แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเพ็ญศรี และคณะ (2546) ที่สร้างขึ้นโดยคณะอาจารย์ของ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพในการเรียนการสอนของสถาบัน มี
ลักษณะเป็นโจทย์สถานการณ์ทั้งหมด 6 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์มีข้อคาถาม 7 ข้อ รวมทั้งสิ้น 42 ข้อ และแต่
ละข้อมี 3 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
ผู้วิจัยหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงและความตรง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Validity) นามาหาความเที่ยง (reliability) โดยนาไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลแห่งหนึ่งจานวน
30 คน คานวณค่าความเที่ยงโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .78
การพิทักษ์สิทธิ์
ผู้วิจัยแจ้งสิทธิในการตอบรับและปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยและอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเน้นให้
ทราบว่าการวิจัยครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ในแบบสอบถามจะถือเป็น
ความลับและนามาใช้ตามวัตถุประสงค์ การวิจัยเท่านั้น การรายงานผลการวิจัยจะนาเสนอในภาพรวม ไม่มีการ
เปิดเผยชื่อและนามสกุลของกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวจากการเข้าร่วมการวิจัยได้ทันที
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัย อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยให้นักศึกษาทราบและขอความร่วมมือ จากนั้นแจกแบบสอบถามซึ่งเป็น
เครื่องมือในการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง โดยให้ทาแบบสอบถามภายใน 1 ชั่วโมง ในการตอบแบบสอบถามต้องเรียง
ตามลาดับข้อ จากข้อ 1-7 ห้ ามทาสลับ ข้อ และให้ ต อบเพี ยงคาตอบเดี ยวที่ เห็น ว่าถูก ต้ อง แล้วตรวจสอบความ
ครบถ้วนในการตอบแบบสอบถาม แล้วนาไปบันทึกข้อมูลในโปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปดังนี้
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ เพศ อายุ จานวนปีที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความถี่และร้อยละ
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2. วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนและการคิดเชิงวิเคราะห์รายด้านและโดยรวม โดยคานวณค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ จานวนปีที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการ
สอนกับการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อตัวแปรโดยใช้ Multiple Regression analysis
ผลการวิจัย
1. ระดั บ การคิ ด เชิ ง วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
อุบลราชธานี
ตารางที่ 1 คะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิดเชิง
วิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล จาแนกเป็นรายด้าน
รายด้าน
การระบุประเด็นปัญหา
การรวบรวมข้อมูล
การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การระบุลักษณะข้อมูล
การกาหนดสมมติฐาน
การหาข้อสรุป
การประเมินผล
คะแนนรวม

คะแนน
ต่าสุด

คะแนน
สูงสุด

0
0
1
1
0
1
0
14

6
6
6
6
6
5
6
31

ค่าเฉลี่ย
mean
3.11
3.04
3.91
2.95
3.53
3.00
3.33
22.79

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D
1.38
1.13
1.11
1.13
1.14
1.03
1.27
3.66

จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 22.79 (S.D.=3.66) เมื่อจาแนกตามองค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์ ออกเป็นรายด้าน 7 ด้าน พบว่า
ด้านการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมู ลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.91 (S.D.=1.11) รองลงมา ด้านการกาหนด
สมมติฐานมีค่าเฉลี่ย 3.53 (S.D.=1.14) ส่วนด้านการระบุลักษณะข้อมูล มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 2.95 (S.D.=1.13)
รองลงมาคือด้านการหาข้อสรุปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D.=1.03) สาหรับคะแนนต่าสุดในแต่ละด้านที่มีคะแนน 0
คะแนน ได้แก่ การระบุประเด็นปัญหา การรวบรวมข้อมูล การกาหนดสมมติฐาน และการประเมินผล ส่วนคะแนน
ด้านการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล การระบุลักษณะข้อมูล และการหาข้อสรุปมีคะแนนต่าสุด 1 คะแนน
สาหรับคะแนนสูงสุดในแต่ละด้านเท่ากับ 6 คะแนน ยกเว้นด้านการหาข้อสรุปมีคะแนนสูงสุด 5 คะแนน
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดวิเคราะห์ กับ อายุ จานวนปีที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
จัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ จานวนปีที่ศึกษา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การจัดการเรียนการสอน กับการ
คิดเชิงวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรกับการคิดเชิงวิเคราะห์
อายุ
จานวนปีที่ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การจัดการเรียนการสอน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r
.188*
.262*
-.018
.285

p
.024
.001
.835
.001

จากข้อมูลที่ศึกษา อายุและจานวนปีที่ศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับการคิดเชิงวิเคราะห์
(r=.188 ,.262) ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอน ไม่มีความสัมพันธ์กับการคิดเชิง
วิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล (r =-.018, .285, p>.01)
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 94.5 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการรับรู้ภาพลักษณ์ต่อวิชาชีพ
พยาบาล พบว่า เพศหญิงมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ต่อวิชาชีพในทางบวกมากกว่าเพศชาย ซึ่งงานด้านการพยาบาลเป็น
งานที่ มีความรับผิ ดชอบและใช้ค วามอดทนสูง จึงถือเป็ นเรื่องที่ ท้ าทาย ดั งนั้ น เพศหญิ งจึงมีแนวโน้ มที่ จะเรีย น
พยาบาลมากกว่าเพศชาย (วิมล อ่อนเส็ง, 2550) สอดคล้องกับเพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์และคณะ (2546) ที่พบว่า
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องให้การดูแลช่วยเหลือ
ผู้รับบริการอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นลั กษณะของผู้หญิง ในส่วนของอายุ พบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี
เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครที่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้นเมื่อเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เมื่อแจกแจงรายละเอียดตามอายุ ตามชั้นปี พบว่า มีนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 มากที่สุด ร้อยละ 49.0
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยประเมินจากระดับเกรดเฉลี่ย พบว่า ร้อยละ 49.7 ของกลุ่มตัวอย่างมีเกรด
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี รองลงมาร้อยละ 23.4 อยู่ในระดับพอใช้ อาจสืบเนื่องมาจากการปรับการเรียนการสอนที่มุ่ง เน้น
การแก้ไขปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน ให้ติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทาให้ระดับเกรดเฉลี่ยในภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ดี
3. การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาพยาบาลแสดงความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความเหมาะสมในระดับดี ร้อยละ 51.7 เนื่องจากคณะเปิด
โอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะมีกระบวนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เน้นการสอนใน
สถานการณ์จริง ทาให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดี
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4. ระดับความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการคิดเชิง
วิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.79 (S.D.=3.66) สอดคล้องกับการศึกษาของ จันทรา
และคณะ (2555) ที่ พ บว่ า นั ก ศึ กษาพยาบาลชั้น ปี ที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับการศึกษาของ เนาวนิจ และ
คณะ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ พบว่า นักศึกษามีความคิดอย่า งมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ได้ผลไม่
แตกต่างจากสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่น ๆ การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการของเหตุผล เกี่ยวข้องกับทักษะ
ทางปัญญาที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ (Toofany, 2008) ในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
เน้นการใช้กระบวนการทางการพยาบาลซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในส่วน
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเน้นการสอนโดยเน้นกระบวนการการพยาบาลเมื่อ
เข้าสู่ชั้นปีที่ 2 จนถึงสาเร็จการศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาในแต่ละสถาบันมีระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน
5. เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์ออกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพิจารณาความ
น่าเชื่อถื อของข้อ มูลมี ค่าเฉลี่ ยสูงสุด 3.91 (S.D =1.11) ถือเป็ น ขั้นตอนในการพิจ ารณาถึงที่ ม าของข้อมู ล ความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอที่จะสนับสนุนเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปอย่างมีเหตุผล และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมหากยังไม่พอเพียง
การจัดทาหลักสูตรทางการพยาบาลเน้นการพัฒนาทั้งองค์ความรู้และทักษะ ประกอบด้วยวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ
ทางการพยาบาล โดยมี รูปแบบการสอนที่ ห ลากหลาย ได้ แก่ การสอนโดยใช้ ปัญ หาเป็ น หลัก (Problem-base
learning) การใช้ส ถานการณ์ จ าลอง (simulation) โดยจะเน้ น ให้ ผู้ เรียนฝึก การคิ ด วิเคราะห์ ต ามสถานการณ์ ที่
กาหนดและร่วมอภิปราย โดยอาศัยพื้นความรู้จากทฤษฎีที่เรียนมาในรายวิชาทฤษฎี ในรายวิชาปฏิบัติจะเน้นการ
เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงร่วมกับวิเคราะห์ป ระเด็นปัญหาโดยใช้แผนผังความคิด (mind mapping) เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถที่จะรวบรวมข้อมูล วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล เชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบแม้ว่าการจัดการเรียนการ
สอนที่กล่าวมาแล้ว ด้านการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อย่างไรก็ตามด้านการระบุ ลักษณะ
ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 2.95 (S.D.=1.13) ถือเป็นขั้นตอนในการตีความและระบุข้อสันนิษฐานหรือข้อตกลง
เบื้องต้น จัดกลุ่มและเรียงลาดับความสาคัญของข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการตั้งข้อสมมติฐาน เนื่องจาก
ขั้นตอนการตีความเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนที่ต้องสามารถวิเคราะห์และตีความได้
เป็นอย่างดี แต่เมื่อพิ จารณาคะแนนในแต่ละด้านจากคะแนนเต็ม 6 คะแนน พบว่า ส่วนใหญ่ ได้คะแนนต่าสุด 0
คะแนน แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนดังกล่าวไม่สามารถคิดวิเคราะห์หรือเชื่อมโยงในแต่ละองค์ประกอบได้ จาก
ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้สอนควรให้ความสาคัญโดยเฉพาะการพัฒนาในการคิดเชิงวิเคราะห์ในกลุ่มที่มีการคิดวิเคราะห์
ในระดับต่า ผู้สอนควรประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนและเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ ต้องมีการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ทบทวนและสะท้อนคิด เพื่อนาสู่การพัฒนาตนเองต่อไป
6. ด้านอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับการคิดเชิงวิเคราะห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนา
(2533) ในด้านความคิดเชิงตรรกะ อายุจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้เกิดความแตกต่างในการคิดเชิงตรรกะ
ของบุคคล จากผลการศึกษาการคิดแบบนิรนัยกับเด็กวัยรุ่นซึ่งมีอายุ 13, 16, และ 19 ปี พบว่าการคิดหาเหตุผลใน
แบบนิรนัยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆตามระดับอายุ
7. จานวนปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับการคิดเชิงวิเคราะห์ (r=.262, p<.01) สอดคล้อง
กับการวิจัยของ Brooks & Shephend. (1990) พบว่าการคิดเชิงวิเคราะห์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะการ
ตัดสินใจทางคลินิก ดังนั้นนักวิชาการศึกษาทางการพยาบาล จึงควรตระหนักถึงความสาคัญ ในการคิดเชิงวิเคราะห์
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วิจิตร์พร (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านิสิตชั้นปีที่ 3 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (t= -6.46, P<.001)
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 94.5 เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปี ร้อยละ 38.6 รองลงมาอายุ 19 ปี ร้อยละ 29.0
ศึกษาในชั้นปีที่ 2 มากที่สุดร้อยละ 49.0 มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี (3.01-3.50) ร้อยละ 49.7 รองลงมาร้อยละ
23.4 อยู่ในระดับพอใช้ (2.51-3.00) นักศึกษามีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อยู่ในระดับดี (2.51-3.25) ร้อยละ 51.7
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีความคิดเห็นในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนสูงที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.68
(S.D=3.10) รองลงมา ด้านผู้สอนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.27 (S.D=2.81) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.93
(S.D=1.64) คือด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
3. การคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 22.79 (S.D.=3.66) แยกเป็นรายด้าน 7 ด้าน พบว่า ด้านการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.91 (S.D.=1.11) รองลงมา ด้านการกาหนดสมมติฐานมีค่าเฉลี่ย 3.53 (S.D.=1.14) ส่วนด้านการระบุ
ลักษณะข้อมูล มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 2.95 (S.D.=1.13) รองลงมาคือด้านการหาข้อสรุปมีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.00
(S.D.=1.03)
4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล
อายุ จานวนปี ที่ ศึ ก ษา มี ความสั ม พั น ธ์ท างบวกในระดั บ ต่ ากั บ การคิ ด เชิงวิ เคราะห์ (r=.188, .262
p<.01) ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอน ไม่มีความสัมพันธ์กับการคิดเชิงวิเคราะห์
ของนักศึกษาพยาบาล (r =-.018, .285, p>.01)
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การคิ ด เชิ ง วิ เคราะห์ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ควรจัดให้มีการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
การคิดเชิงวิเคราะห์ร่วมกัน
2. ในการจัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
3. ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษา
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