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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ประชากรได้แก่  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 จ านวน 211 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดย
ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยรวมอยู่ระดับดี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(94.80%) อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 21 ปี (45.00%) เกรด
เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3.01 – 3.50 (72.50%) ที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากบิดามารดา (80.60%) โดยพิจารณาเป็นราย
ด้านคือ ด้านการอนุมาน ด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้ องต้น ด้านการนิรนัย และด้านการตีความ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.30%) ซ่ึงด้านการอนุมานนักศึกษาพยาบาล อยู่ในเกณฑ์ดีมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุดส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลกับ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา แหล่งที่มาของ
รายได้ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดย เพศมีค่า X2=22.98  P=.000 อายุ X2=25.98 P=.002  ระดับการศึกษา X2=23.13  P=.006  แหล่งที่มา
ของรายได้  X2=30.38  P= .000 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (GPA) X2=19.31  P=.023 
ค าส าคัญ: ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, นักศึกษาพยาบาล 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to studynursing students’ critical thinking ability.  These 
students were studying in the Nursing program, Faculty of Nursing, Chalermkarnchana University, Sisaket.  
The population consisted of 211 first through fourth year nursing students.  Questionnaires were 
employed for collecting data. Analysis of collected data yielded statistical average, standard deviation, 
frequency, and percentage figures.  Results of the study showed that, overall, the nursing students’ 
critical thinking ability was found to be at ‘good’ level.  The majority of the respondents were female 
(94.80 %).  Most of them were older than 21 years (45.00 %) while their grade point average was mostly 
in the 3.01-3.50 range (72.50 %).  Most of their income/spending money came from their parents (80.60 
%).  As for consideration for each aspect for inference, basic assumption, deductive reasoning, and data  
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 interpretation, it was found to be at ‘high’ level with an average of 4.30.  Nursing students’ inference 
skills were found to have the highest average level.  As for analysis of individual data in relation to their 
critical thinking, the study found that gender, age, level of education, and sources of spending money 
factors had relationship to their ability to think critically with a statistically significant difference of .01 
(gender: X2 = 22.98, P = .000; age: X2 = 25.98, P = .002; sources of income: X2 = 30.38, P = .000;academic 
achievement or GPA: X2 = 19.31, P = .023) 
Keywords: critical thinking ability, nursing students 
 
1. บทน า 
 กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่ เ กิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ การ
สร้างความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลที่จะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ัน เป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพและ
ความสามารถของอาจารย์นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 ได้ปฏิรูปการศึกษา
ทุกระดับเน้นการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น และ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย (พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, 
2556 : 6) การเปลี่ยนแปลงในระบบบริการด้านสุขภาพ 
ที่ เ ป็ นผลมาจ ากการพัฒนาของ เ ศ รษฐ กิจสั ง คม 
สิ่งแวดล้อมและวิทยาการต่างๆ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 อย่ างผกผันรุนแรง (turbulent change) 
สลับซับซ้อน (Complexity) ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนท าให้สถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นส่งผลซ่ึงกัน
และกันอย่างต่ อเ น่ืองตลอดเวลา ทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงมีความไม่แน่นอน การค้นหาปัญหายุ่งยาก
ขึ้นการจัดการศึกษาพยาบาลมีเป้าหมายส าคัญคือการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นหน่ึงในทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา(Problem solving) และการตัดสินใจทาง
คลินิก (Clinical decision making) (ลัดดาวัลย์ ไวยสุระ
สิงห์และสุภาวดี นพรุจจินดา 2554) การคิดอย่าง
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นทักษะที่ส าคัญหรือ
เป็นทักษะแกนหลักส าหรับนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงเป็น
หน้าที่ของนักศึกษาพยาบาล ต้องพัฒนาให้เกิดแก่ตนเอง 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยทักษะความคิด
หลายอย่างด้วยกันที่สามารถสอนได้และทุกทักษะมี
ความส าคัญและประโยชน์เท่ากัน ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นรูปแบบของการคิด (modes of 

thinking) อย่างหน่ึง เช่นเดียวกับการคิดสร้างสรรค์ การ
ตัดสินใจ และการแก้ปัญหา ซ่ึงจะต้องใช้ทักษะการคิด
ย่อยเรียงจากต่ าไปหาระดับสูง คือ การจ าการระลึกได้ 
การแปลความหมาย การเปรียบเทียบ การแบ่งประเภท 
การสรุป การอ้างอิงข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การ
พยากรณ์ (การคิดล่วงหน้า) การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมิน (ฐากร สิทธิโชค, 2558 : 91) คุณสมบัติ
ที่ส าคัญของพยาบาลที่จ าเป็น ต้องมี คือ ความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพราะเป็นคุณลักษณะที่
ส าคัญในการตัดสินใจแ ก้ปัญหาต่อการปฏิบัติการ
พยาบาลที่มีคุณภาพ และความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของพยาบาลจะมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
น้ัน ได้รับการพัฒนาตั้งแต่เป็นนักศึกษาพยาบาล ผู้สอน 
ทางพยาบาลศาสตร์ต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา
ได้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยต้องฝึกฝนตั้งแต่
เป็นนักศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
เป็นประโยชน์เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ กาลเวลา ด้วย
ความม่ันใจ การคิดเป็นน้ีต้องเป็น “การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ” (จุทาทิพย์ ศิรินภาดล และคณะ, 2553 : 2) 
 ด้ วย เหตุที่ มี ความสามารถในการคิดอย่ าง มี
วิจารณญาณมีความส าคัญกับนักศึกษาพยาบาลเป็นตัว
บ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านคุณลักษณะ
ของนักศึกษาที่พึงประสงค์เก่ียวกับความสามารถในการ
คิดอย่ าง มี วิจารณญาณ เพื่ อ เ ป็นแนวทางในการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยเฉลิม
กาญจนา ศรีสะเกษ  
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2. วัตถุประสงค์ 
 เ พื่ อ ศึ กษาค วามสามาร ถ ในการคิ ด อย่ า ง มี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงลักษณะและความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
   เ น้ือหาการศึกษาวิจัยเรื่อง น้ี เป็นการศึกษา
เก่ียวกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  คณะพย าบาลศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 
 2 .  ขอบเขตด้ านพื้ นที่ คณะพย าบาลศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 
 3. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1– ปี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 
 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้ง น้ี เป็นการ วิจัยเชิงส ารวจ (survey 
research) มีวัตถุประสงค์เพื่อความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 ตอนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา   
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
เป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซ่ึงผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้แบบสอบถามความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ตามของ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (2550:36-37) 
 เกณฑ์การให้คะแนนในค าถามเก่ียวกับสาเหตุของ
ความเครียดของนักศึกษา มีดังน้ี 

 เห็นด้วยมากที่สุด   ให้   5 คะแนน  
 เห็นด้วยมาก  ให้   4 คะแนน  
 เห็นด้วยปานกลาง ให้   3 คะแนน 
 เห็นด้วยน้อย  ให้   2 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วย   ให้   1 คะแนน 
เ ก ณ ฑ์ ก า ร แ ป ล คว า มห ม าย ใ น ค า ถ าม เ ก่ี ย ว กั บ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีดังน้ี 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ได้ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ได้ดี 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ได้ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ได้น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ได้น้อยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.ผู้ วิ จัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาด้วยตนเอง 
 2.ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมโดยแจ้งให้นักศึกษา
ทราบ เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยในครั้งน้ี 
 3.ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจก
แบบสอบถาม อ่านแบบสอบถาม ให้ฟังและเปิดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัย 
 4.น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล 
 5.น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลกาศึกษาตามวิธีทาง
สถิติต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้สถิติเชิงพรรณา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิ เคราะห์ความสามารถในการคิดอย่ าง มี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลกับความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์โดยใช้สถิติไคสแควร์ 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 1.ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 94.8 ระดับการศึกษาชั้นปีที่ 1ร้อยละ 28.4 เกรด
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.01 – 3.50 ร้อยละ 72.5 รายได้มาจาก
บิดามารดา ร้อยละ 80.6  
 2.ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรี
สะเกษ พบว่าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยรวมอยู่ระดับดีมาก 
โดยพิจารณาเป็นรายด้านคือ ด้านการอนุมาน ด้านการ
ยอมรับข้อตกลงเบื้อต้น ด้านการนิรนัย และด้านการ
ตีความ อยู่ ในระดับดีและดีมาก ซ่ึงด้านการอนุมาน
นักศึกษาพยาบาล อยู่ในเกณฑ์ดีมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผู้ใหญ่จ านวนมากเชื่อในเรื่องสตรีต้องรักนวลสงวนตัว 
(× ̄= 4.75)  
 3.ความสัมพัน ธ์ระห ว่างปั จจัยส่ วนบุคคล กับ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ย 
และที่มาของรายได้ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 4 ด้าน 
พบว่า ด้านการอนุมาน พบว่าเพศชาย อยู่ในระดับดีมาก 
และเพศหญิง อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
ด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นพบว่าเพศชายและเพศ
หญิง อยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และ
4.46 ตามล าดับ ด้านการนิรนัยพบว่าเพศชาย อยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เพศหญิง อยู่ในระดับ
ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้านการตีความ พบว่า
เพศชายและเพศหญิง อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 เท่ากัน, ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 4 ด้าน 
พบว่า ด้านการอนุมาน อายุ 18, 19และ 21ปีขึ้นไป อยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.26 และ 4.23 
ตามล าดับ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลกับความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา แหล่งที่มาของ
รายได้ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย เพศมีค่า X2 = 22.98  
P = .000 อายุ X2= 25.98 P=.002 ระดับการศึกษา   
X2= 23.13 = .006 แหล่งที่มาของรายได้ X2 = 30.38   

P = .000 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (GPA) X2 = 19.31 
P= .02 
 อภิปรายผลวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ ในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัด
ศรีสะเกษ อภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1.ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับดีมากแสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมมีความสามารถในการคิดอย่าง มี
วิจารณญาณ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษา ของศุภวรรณ 
ตรีสรานุวัฒนา และคณะ (2550 : 45) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาพบว่า โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 94.92)  
 2.ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ด้านการอนุมานของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับดี ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา 
และคณะ (2550, 48) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถใน
การคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา พบว่าความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ด้านการอนุมานอยู่ในระดับต่ า และ
ระดับปานกลาง 
 3.ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล 
อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภวรรณ 
ตรีสรานุวัฒนา และคณะ (2550, 48) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พบว่าความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการย 
อมรับข้อตกลงเบื้องต้นอยู่ในระดับปานกลางและระดับสูง 
 4.ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้าน
การนิรนัยของนักศึกษาพยาบาล อยู่ ในระดับดี  ไ ม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา 
และคณะ (2550 : 47) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถใน
การคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม
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ราชชนนี นครราชสีมา พบว่าความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ด้านการนิรนัยอยู่ในระดับสูง 
 5.ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้าน
การตีความของนักศึกษาพยาบาล อยู่ ในระดับดีมาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา 
และคณะ (2550, 48) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถใน
การคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา พบว่าความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ด้านการตีความอยู่ ในระดับปาน
กลางและระดับสูง 
 6.ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่าง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับดีมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภวรรณ ตรีส
รานุวัฒนา และคณะ (2550, 48) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พบว่าความสัมพันธ์
ระห ว่ าง เ พศ กับความสามารถ ใ นการคิ ดอย่ า ง มี
วิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่าง 4 ด้านอยู่ในระดับปาน
กลางและระดับสูง 
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่าง 4 ด้าน  อยู่
ในระดับดีมาก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ  ศุภวรรณ 
ตรีสรานุวัฒนา และคณะ (2550 : 48) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พบว่าความสัมพันธ์
ระห ว่ างอายุ กับ ความสามาร ถในการคิ ดอย่ า ง มี
วิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่าง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูง 
 8.ความสัมพั น ธ์ระห ว่า งระดับการศึ กษา กับ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่ม
ตัวอย่าง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา และคณะ (2550 
: 49) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
พบ ว่ าค วามสั มพั น ธ์ ระห ว่ าง ระดับ การศึ กษา กับ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่ม
ตัวอย่าง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 

 9. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
กับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่ม
ตัวอย่าง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา และคณะ (2550 
: 49) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาล  
ศาสต รบัณฑิ ต  วิทย าลั ยพย าบาลบรมร าชชน นี 
นครราชสีมา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษากับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของกลุ่มตัวอย่าง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
 10.ความสัมพันธ์ระห ว่างที่มาของราย ได้ กับ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่ม
ตัวอย่าง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา และคณะ 
(2550, 50) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตร
พยาบาล  ศาตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างที่มาของรายได้
กับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่ม
ตัวอย่าง 4 ด้าน อยู่ในระดับต่ า 
 11.การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลกับความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา แหล่งที่มาของ
รายได้ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย เพศมีค่า X2=22.98  
P=.000 อายุ X2=25.98 P=.002 ระดับการศึกษา 
X2=23.13  P=.006  แหล่งที่มาของรายได้  X2=30.38  
P= .000 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (GPA) X2=19.31  
P=.023 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจิระ ว่องไววิริยะ , 
2556 ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระ
พัฒนาสังคมและชุมชนของผู้เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองการวิจัยครั้งน้ี
เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Design) 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิจารณญาณของผู้เรียน ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเขาชะเมา 
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่างที 9 ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นผู้เรียนระดับ 
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มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลห้วยทับ
มอญศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเขาชะเมา ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 
2551 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 1 
ห้องเรียน จ านวน 25 คน ซึงกลุ่มตัวอย่างได้รับการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ แบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ
ทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ มีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .01  

ข้อเสนอแนะ 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและกิจกรรม
นักศึกษา ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้สอนที่
จะต้องสอนร่วมกันในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาค
การศึกษา และแต่ละชั้นปี เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะหากว่าผู้สอนมุ้งเน้น
เฉพาะวิชาของตนแล้ว โดยไม่สนใจวิชาอ่ืน อาจท าให้การ
พัฒนาให้ผู้ เ รียนมีความสามารถในการคิดอย่ าง มี
วิจารณญาณไม่ครบทุกด้านข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไปศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพื่อสามารถน าไปพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์อย่างต่อเน่ือง 
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