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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ           

ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  2) พัฒนาตัวบ่ งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบัน          
การศึกษาพยาบาล 3) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยผสมผสาน       
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยมีการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  โดยการวิเคราะห์               
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ   
จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้               
การวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล โดยการยกร่างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่  1 และการก าหนดตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
มีจ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2560 จ านวน 341 
คน ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีไกเซอร์       
เมเยอร์โอลกิน ค่าสถิติการทดสอบของบาร์เรตต์ ค่าสถิติไค-สแควร์ ส าหรับตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 2 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา

พยาบาลจากการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ



ข 

ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบความสามารถในการ
ระบุข้อตกลงเบื้องต้น 2) องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย 3) องค์ประกอบความสามารถในการ
ตีความ 4) องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง และ 5) องค์ประกอบความสามารถในการ
อุปนัย ตามล าดับ 

2. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ได้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล พบว่า องค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มี 5 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการ  
ระบุข้อตกลงเบื้องต้น ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการตีความ ความสามารถในการ
ประเมินข้อโต้แย้ง และความสามารถในการอุปนัย และพบว่ามีจ านวนตัวบ่งชี้ 55 ตัวบ่งชี้ โดย
องค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น  มีจ านวน 11 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบ
ความสามารถในการนิรนัย มีจ านวน 7 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบความสามารถในการตีความ มีจ านวน 
12 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง มีจ านวน 16 ตัวบ่งชี้  และ
องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย มีจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 

3. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
พบว่า ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มี 5 องค์ประกอบ        
และจ านวนตัวบ่งชี้  48 ตัวบ่งชี้  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1) องค์ประกอบความสามารถในการระบุ       
ข้อตกลงเบื้องต้น มี 10 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย มี 8 ตัวบ่งชี้ 3) องค์ประกอบ
ความสามารถในการตีความ มี 11 ตัวบ่งชี้ 4) องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง มี 11 ตัวบ่งชี้                            
และ 5) องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย มี 8 ตัวบ่งชี้   

4. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สองมีความตรงเชิงโครงสร้างโดยพิจารณาได้จากค่าดัชนี  ได้แก่  มีค่า 253.595  df  มีค่า 639        
p-value มีค่า 1.000 CFI มีค่า 1.000 TLI มีค่า 1.159 RMSEA มีค่า 0.000 SRMR มีค่า 0.020 และ
ค่า /df  มีค่า 0.397 โดยพบว่า ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา        
พยาบาล มี  5 องค์ประกอบ และจ านวนตัวบ่ งชี้  48 ตั วบ่ งชี้  โดยมีรายละเอียด  ดั งนี้  1) องค์ประกอบ                    
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น มี 10 ตัวบ่งชี้   2) องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย มี 8                 
ตัวบ่งชี้   3) องค์ประกอบ ความสามารถในการตีความ มี 11 ตัวบ่งชี้   4) องค์ประกอบความสามารถในการ          
ประเมินข้อโต้แย้ง  มี 11 ตัวบ่งชี้  และ 5) องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย มี 8 ตัวบ่งชี้   
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was: 1) to study the factors affecting the critical 
thinking of executives of nursing educational institutions, 2) to develop critical thinking 
indicators of the executives of nursing educational institutions, 3) to examine the structural 
validity of the critical thinking indicators of the executives of nursing educational 
institutions with empirical data. This was a research and development type study using 
a research process that combined both quantitative and qualitative methods. This 
study consisted of three stages as following: Stage 1; Study the factors and indicators 
affecting the critical thinking of the executives of nursing educational institutions by 
analyzing relevant documents. The research instruments for this part of the study were 
the records from the literature review,  interviews with six experts, and a semi-
structured interview form. The data were analyzed by using content analysis. Stage 2; 
Develop critical thinking indicators of the executives of nursing educational institutions. 
The critical thinking indicators of the executives of nursing educational institutions were 
studied by synthesizing the data from stage 1 and determinating what the critical thinking 
indicators of the executives of nursing educational institutions were by using the focus 
group technique. The instruments used in this part of the research were group 
discussion papers and group discussion logs. The data analysis was done by content 
analysis. Stage 3; Check the structural validity of the critical thinking indicators of the 
executives of nursing educational institutions with the empirical data. The sample 
consisted of 341 executives of nursing educational institutions. The research 
instrument was a Five-level rating scale questionnaire about the appropriateness of 
the critical thinking indicators of the executives of nursing educational institutions with 
a reliability of 0.977. The statistics used in the data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, KMO value index, Bartlett's statistical value test, 
and Chi-Square test statistic. A second confirmatory factor analysis was used to test 
the consistency of the structural model of the critical thinking indicators of the 
executives of nursing educational institutions. 



ง 
 
 The research findings were:     
  1. The results of the study of the factors affecting the critical thinking of the 
executives of nursing educational institutions from the synthesis of related documents 
revealed that there were five factors of critical thinking of the executives of nursing 
educational institutions: 1) the ability to identify basic agreements, 2) deductive potential, 
3) the ability to interpret, 4) the ability to evaluate arguments, and  5) the inductive 
factor, respectively. The results of the interviews with the experts, of the conceptual 
framework and of the critical thinking indicators of the executives of nursing educational 
institutions showed that there were five factors of critical thinking of the executives of 
nursing educational institutions: Ability to identify basic agreements, deductive 
potential, ability to interpret, ability to evaluate arguments and inductive capabilities. 
A total of 55 indicators were identified for the factors. The ability to identify  initial 
agreements was identified by 11 indicators. The factor of deductive potential had seven 
indicators, and the indicator of the ability to interpret had 12 indicators. The ability to 
evaluate arguments had 16 indicators, and the inductive factor had nine of them.  

2. The results of the development of the critical thinking indicators of the 
executives of nursing educational institutions showed that their critical thinking 
indicators consisted of five factors and 48 indicators. 1) The ability factor to identify 
initial agreements had 10 indicators, 2) the deductive potential factor had eight 
indicators, 3) the interpretation factor had 11 indicators, 4) The factor of argumentative 
ability had 11 indicators, and 5) the inductive factor had eight indicators.  

3. The results of the structural validity of the critical thinking indicators of the 
executives of nursing educational institutions, arrived at using the empirical data, 
showed that the model was validated by several indicators:  was 253.595, df had a 
value of 639,  p-value was 1.000, CFI had a value of 1.000, TLI had a value of 1.159, 
RMSEA had a value of 0.000, SRMR was 0.020, and the value /df was 0.397. To sum 
up, the structural equation model of the critical thinking indicators of the executives 
of nursing educational institutions, in the second order confirmatory factor analysis, 
was validated and had a good fit with the empirical data, at a high level. This means 
that the constructs and all of the indicators in the model were important, and were 
related to each other. 
 
Keywords: Development of Indicators, Critical Thinking, Executives of Nursing Educational 
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ที่กรุณาให้ความรู้ และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด  
  ประการที่สอง กราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์
เสนอแนะในขั้นตอนการวิจัยแต่ละขั้นตอน และช่วยให้ดุษฎีนิพนธ์นี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ประการที่สาม กราบขอบพระคุณ ผู้บริหารคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา/สาขา สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่
ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลที่อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
ในครั้งนี ้

ประการที่สี่ ผู้วิจัยขอกราบระลึกถึงพระคุณบิดาและมารดาของผู้วิจัย คือ รองศาสตราจารย์
ทวี  ทองสว่าง และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ทองสว่าง และขอบพระคุณญาติพ่ีน้องครอบครัว 
ทองสว่างทุกคนที่เป็นก าลังใจให้ประสบผลส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ และที่ลืมไม่ได้คือ เพื่อน ๆ ทุกคน
ที่ให้ก าลังใจตลอดมา โดยเฉพาะเพ่ือน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.เพ็ญผกา กาญจโนภาส ที่ได้ช่วยเป็น
ก าลังใจอย่างมากจนท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผลจากดุษฎีนิพนธ์นี้จะคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อองค์กรการศึกษา ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้ง
ขอขอบคุณเจ้าของผลงานทั้งหลายที่ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาอ้างอิง จนน าไปสู่ความส าเร็จในการท าดุษฎี
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้                                               
                      

                                                                                             กมลรัตน์ ทองสว่าง                                      
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการ
วางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่สมดุล ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้
อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่
ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555) ยังคงน้อมน า 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยึด “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-9 และการ
พัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความ
อยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน  

ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 สังคมไทยได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง 
มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน และสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่
ระหว่างร้อยละ 66-68 มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานท า ความเข้มแข็งของชุมชน และ
ความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค 
ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปัญหา
ยาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหา สอดคล้องกับ
การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
ที่ประสบความส าเร็จ น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 7.8 ในปี 2553 หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.1 ในปี 
2549 และหดตัวลงร้อยละ 2.3 ในปี 2552 คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย และความยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่ องกับการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์



2 
 

จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2555) 

ซึ่งจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ  ท าให้ผู้น าและ
ผู้บริหารตลอดจนบุคคลส าคัญที่บริหารบ้านเมืองพยายามสร้างความมั่นคงภายในประเทศ เพ่ือเป็น
เกราะหรือภูมิคุ้มกันตนให้รู้จักด ารงชีวิตได้ทุกรูปแบบและที่ส าคัญมีพลังพอที่จะต่อสู้กับประเทศต่าง ๆ 
ที่ก้าวหน้าเช่นกัน ซึ่งสิ่งที่จะช่วยตอบโจทย์ความก้าวหน้าได้ดีที่สุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
มนุษย์หรือพลเมืองของประเทศนั้น ๆ จะช่วยพัฒนาความม่ันคงของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี (ฐากร 
สิทธิโชค, 2558) ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ โดยหลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาคือ ฉบับที่ 9-11 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560)   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นได้ว่าผู้บริหารการศึกษาทุกระดับในฐานะผู้รับผิดชอบ
ด้านการศึกษา ควรตระหนักถึงประเด็นส าคัญนี้เพ่ือให้ผลิตผลจากสถาบันการศึกษาที่ออกสู่สังคมเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพ่ือความยั่งยืนต่อการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติบ้านเมือง  
ผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้น าทางการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการ
วางแผนและบริหารงาน ก าหนดนโยบายและทิศทางของกลยุทธ์ในสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สถาบันและประเทศ ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเปิดกว้าง แสวงหา
ความรู้อย่างสม่ าเสมอ มีการคิดอย่างเป็นระบบไต่ตรองอย่างรอบคอบเพ่ือแก้ปัญหาในเชิงบวก รวมทั้ง
ต้องมีจิตส านึกในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีการคิดวิจารณญาณที่ดีส่งผลต่อการวางแผนและการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายส าคัญคือ คุณภาพบัณฑิต ซึ่งคือศูนย์กลางการ
พัฒนา เพ่ือความยั่งยืนต่อการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติบ้านเมือง (อัญชลี  ดุสิตสุทธิรัตน์ , 
2551) ผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้น าทางการศึกษาที่ต้องเต็มไปด้วยความรู้ ความสามารถ และมี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกับปัจจัยทางการศึกษาและปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมายส าคัญคือ คุณภาพบัณฑิตและตัวบ่งชี้ส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ การที่จะพัฒนาคนให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ตามยุทธศาสตร์หนึ่งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้นั้น ผู้บริหารการศึกษาที่สามารถสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ได้นั้น มีลักษณะดังนี้ คือ การท างานเป็นทีม การเป็นบุคคลที่รอบรู้ การคิดอย่างเป็น
ระบบ การมีแบบแผนของความคิด การคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถส่งเสริมทักษะทางปัญญา เป็นส่วนหนึ่งของการคิดขั้น
สูงหรือการท างานของสมองในระดับสูงซึ่งยากต่อการสังเกตหรือการวัดรวมทั้งยากต่อการพัฒนา ต้อง
ใช้สติปัญญาในการคิด พิจารณาอย่างไตร่ตรองอย่างสุขุม รอบคอบ ใช้เหตุผล ใช้องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ท้ังการสรุปเชิงเหตุผลเพ่ือน าไปสู่ความรู้ที่แท้จริง ถูกต้องและลึกซึ้ง จนสามารถตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (บรรจง  อมรชีวิน, 2556) การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดที่ต้อง
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ใช้ดุลยพินิจข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ว่าถูกหรือผิด ใช้เหตุผลและหลักฐานประกอบการคิด
หรือการพิจารณา ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้องเริ่มต้นจากการมีบางสิ่งหรือมีเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึ้นแล้วน ามาวิเคราะห์จากเหตุผลซึ่งอยู่บนพื้นฐานความจริงนั้น จะเห็นได้ว่าการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณมีความส าคัญส าหรับบุคคลทุกระดับ ทุกอาชีพ รวมถึงการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการรู้ในหลัก
ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในวิชาชีพของตนเองด้วย นอกจากนั้นแล้วผู้บริหารจะต้องสามารถแจกแจง
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมา และมีความสามารถที่
จะตั้งข้อสมมติฐานในสิ่งที่เก่ียวหรือไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะต้องตัดสินใจเลือกท าโดยใช้การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

บุคคลที่คิดได้อย่างมีวิจารณญาณย่อมที่จะมีความแตกต่างไปจากคนทั่วไปที่ถึงแม้ว่าอาจจะ
มีข้อมูล รู้ข้อเท็จจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ แต่เขาจะเป็นคนที่มี
ความสามารถที่จะรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรู้ในข้อเท็จจริงไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างไร 
รวมทั้งรู้ที่จะเสาะหาแหล่งข้อมูลที่จะช่วยในการคิดของเราได้อย่างถูกต้อง (บรรจง  อมรชีวิน , 2556)  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณยังจะช่วยในการเชื่อมโยงต่อการให้เหตุผลและสรรค์สร้างงาน ช่วยให้ได้มา
ซึ่งความรู้ การปรับปรุงในเชิงทฤษฎีและความหนักแน่นกับการให้เหตุผลยามมีประเด็นข้อโต้เถียง 
และเรายังสามารถใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการเสริมสร้างกระบวนการท างานและปรับปรุง
สถาบันเชิงสังคม และที่ส าคัญการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็นรากฐานสู่สังคมที่เป็นวิทยาศาสตร์
และสังคมเสรีประชาธิปไตย วิทยาศาสตร์ต้องการการใช้เหตุผลต่อการทดลองและยืนยันในทฤษฎีและ
สังคมเสรีประชาธิปไตยนั้นต้องการพลเมืองที่คิดอย่างมีวิจารณญาณต่อประเด็นทางสังคมที่จะส่งผล
ต่อดุลยพินิจของเขาต่อฝ่ายปกครองอย่างที่ปราศจากความมีอคติและล าเอียงในยามที่ต้องพินิจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ   

ดังนั้นผู้บริหารสถาบันการศึกษาจึงต้องเป็นผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่องต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมในการผสมผสานองค์ความรู้เรื่องต่าง ๆ  เพ่ือวางแผนการบริหารงานที่เหมาะสม จึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารการศึกษาที่จะต้องศึกษาเพ่ือประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างรอบคอบ เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่เป็นไปได้อย่างแท้จริง ตลอดจนการพิจารณาองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดและการใช้เหตุผล โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงเป็นส าคัญ นอกจากนี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณยังเป็นการตัดสินที่รอบคอบว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อสรุปใดและ
สรุปตัดสินใจเชื่อตามนั้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความส าคัญต่อการวางแผนและการ
บริหารงาน สามารถสร้างการยอมรับความเชื่อมั่น ศรัทธา ความพึงพอใจ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ (อัญชลี  ดุสิตสุทธิรัตน์, 2551) 

ในส่วนของการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในปัจจุบัน เป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ระบบการรับนักศึกษาเป็นการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์และศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียนเป็นองค์ประกอบหลักในการรับเข้า
เรียนเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยในการจัดการศึกษาของวิชาชีพการพยาบาลนั้น จะต้อง
สัมพันธ์และสอดคล้องกับข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ คือ สภาการพยาบาล (สภาการพยาบาล , 
2561) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานการศึกษา โดยหลักสูตรต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มี มี
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ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่  12 พ.ศ. 2560–2564 
ระดับอุดมศึกษาของชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2560) แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 และแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นอกจากนี้การ
จัดการศึกษาของวิชาชีพการพยาบาลจะต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้คู่คุณธรรม และบูรณาการตาม
ความเหมาะสม เช่น ความสัมพันธ์ของวิชาชีพกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก    
ซึ่งสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยปัจจุบันมีทั้งหมด 86 แห่ง ที่ได้รับการรับรองสถาบัน และ
ได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล (สภาการพยาบาล , 2561) ซึ่งส่งผลให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเหล่านี้มีสิทธิขึ้นทะเบียนสอบวัดความรู้เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ    
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2540 (สภาการพยาบาล, 2560)  ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 28 สถาบัน 
2. สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 30 สถาบัน 
3. สังกัดกระทรวงกลาโหม จ านวน 3 สถาบัน 
4. สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 1 สถาบัน 
5. สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 สถาบัน 
6. สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชน จ านวน 23 สถาบัน 
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในจ านวน 86 สถาบันนี้ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการบริหารสถาบันโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะเหมือนกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป นอกจากนี้แล้วยังต้องมีการบริหารงานในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งด้วย โดยนอกจากต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการน าพา
องค์กรให้สามารถผ่านเกณฑ์การรับรองการประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ 
เกณฑ์ของ สกอ. สมศ. แล้ว สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลยังต้องมีการประเมินการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาในเชิงวิชาชีพอีกด้วย นั่นคือเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ตามข้อบังคับสภาการ
พยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 
2556 อาศัยอ านาจตามความมาตรา 22 (3) (ค) (ญ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตาม
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2540 (สภาการพยาบาล , 
2560)  ซึ่งผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
และน าพาองค์กรฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่องต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมในการผสมผสานองค์ความรู้เรื่องต่าง ๆ เพ่ือวางแผนการบริหารงานที่เหมาะสมจึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารการศึกษาที่จะต้องศึกษาเพ่ือประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่เป็นไปได้อย่างแท้จริง ตลอดจนการพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดและการใช้เหตุผล โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงเป็นส าคัญ นอกจากนี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณยัง
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เป็นการตัดสินที่รอบคอบว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อสรุปใดและสรุปตัดสินใจเชื่อ
ตามนั้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความส าคัญต่อการวางแผนและการบริหารงาน สามารถสร้าง
การยอมรับความเชื่อมั่น ศรัทธา ความพึงพอใจ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ (อัญชลี  ดุสิตสุทธิรัตน์, 2551) 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญในทุกส่วน ผู้ที่มีการคิดวิจารณญาณจะต้องเป็นผู้ที่
ฝึกฝนทักษะในการคิดแบบต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอและจะต้องได้รับการฝึกฝนลักษณะนิสัยที่ดีอีกหลาย
ประการที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อันได้แก่ การเป็นผู้ที่มีเหตุผล ไม่ใช้อคติ
หรืออารมณ์ในการตัดสินใจ (พนิดา ชาตยาภา, 2561) การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543) ซึ่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นสมรรถนะหลัก
ของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหมายความถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่บัณฑิตผู้เป็น
พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งพึงมีเพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล ใน
การประกันคุณภาพด้านการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 อาศัย
อ านาจตามความมาตรา 22 (3) (ค) (ญ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา 26 
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 คณะกรรมการสภาการ
พยาบาลจึงออกข้อบังคับไว้ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556” และข้อ 3  ให้ยกเลิก
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. 2550 และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 
(สภาการพยาบาล , 2561) ได้ก าหนดไว้ในส่วนที่ 3 การบริหารงาน ข้อ 19 กล่าวคือ ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาและผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ต้องมีคุณสมบัติ ข้อแรกคือ มีใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลนั้นต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ ซึ่งหมายความว่าการที่ผู้บริหารสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลจะ
สามารถเป็นผู้บริหารได้นั้น จ าเป็นต้องจบการศึกษาในสาขาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
และต้องมีสมรรถนะตามสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน
สมรรถนะหลักที่ 13 ข้อที่ 13.1 คือ มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ (สภาการ
พยาบาล, 2560)  โดยจากที่กล่าวมาข้างต้นว่า ผู้บริหารสถาบันการศึกษานั้นมีส่วนส าคัญอย่างมากใน
การที่จะบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือให้ผลิตผลจากสถาบันการศึกษาที่ออกสู่สังคม เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ เพ่ือความยั่งยืนต่อการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติบ้านเมือง และผู้บริหาร
การศึกษาจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสมด้วย ในส่วน
ของการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหารการศึกษาในที่นี้คือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล   
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เนื่องจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญอย่างยิ่งดังกล่าวข้างต้น แต่การจะพัฒนา
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริหารนั้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงตัวบ่งชี้ของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกระดับและสามารถส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาท่ีสามารถปรับรูปแบบของการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้มากเพียงใด แนวโน้มที่จะส าเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 
เป้าหมายขององค์การและมาตรฐานของงานได้อย่างมีประสิทธิผลจะมากขึ้นเท่านั้น ในการจัดการ
บริหารการใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลมีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ย่อมถือได้ว่าเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ 
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่ามีความส าคัญและสนใจศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลและพัฒนาการบริหารงานของสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพ    
ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญในทุกส่วน ดังนั้น
ผู้ วิ จั ยจึ งมีความสนใจศึกษาการพัฒ นาตั วบ่ งชี้ การคิดอย่ างมี วิจารณ ญ าณ ของผู้ บ ริห าร
สถาบันการศึกษาพยาบาล เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
ที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล  

1.2.2 เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
1.2.3 เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร

สถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
 
1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
  การศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักการศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นกรอบการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล สามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ บรุนนิ่ง, เซบบรอว์ และรอนนิ่ง (Bruning, 
Sebraw and Ronning อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541); เดรสเซล และ
เมย์ฮิว (Dressel and Mayhew, 1957); เอนนิส (Ennis, 1957); วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and 
Glaser, 1964); วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1980); วัตสัน (Watson, 2011); เบเยอร์ 
(Bayer, 1985); เดอคาโรลี (Decaroli, 1973); พอล (Paul, 1984); กิลฟอร์ด (Guildford, 1967); ศิวภรณ์  
สองแสน (2557); นิธิภัทร บาลศิริ (2553); สุคนธ์  สินธพานนท์ และคนอ่ืน ๆ (2551); อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ 
(2551); วัยญา ยิ้มยวน (2547); กัลยาณี จิตต์การุณ และคนอ่ืน ๆ (2546); เพ็ญศิริ อาจจุฬา, (2546); 
อุษณีย์ โพธิสุข และคนอื่น ๆ (2544); วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล (2544); เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ (2537)  
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  จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  ผู้วิจัยก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล ดังภาพที่ 1.1                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนาตวับ่งชี้การคดิอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา   

พยาบาล 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย  

การวิจัยพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล มี 2 ขั้นตอนย่อย คือ 

1. วิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสาร ต ารา ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
2) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร

สถาบันการศึกษาพยาบาล 
 2. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
1. Dressel & Mayhew (1957) 
2. Decaroli (1973) 
3. Watson and Glaser (1964; 1980; 2011) 
4. Ennis (1957) 
5. Peter A. Facione (1990) 
6. Paul (1984) 
7. Bayer (1985) 
8. Bruning, Sebraw and Ronning (1995) 
9. เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ์ (2537) 
10. วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล (2544) 
11. อุษณีย์  โพธิสุข และคนอ่ืนๆ  (2544) 
12. วัยญา  ยิ้มยวน (2547) 
13. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) 
14. สุคนธ์  สินธพานนท์ และคนอ่ืน ๆ  (2551) 
15. นิธิภัทร  บาลศิริ (2553) 

 

กำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณของ

ผู้บริหำร
สถำบันกำรศึกษำ

พยำบำล 
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  1) แหล่งข้อมูล  
   กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้บริหารงานทางการศึกษาพยาบาลหรือนักการศึกษาทาง

การศึกษาพยาบาลหรือนักวิจัยทางการศึกษาพยาบาล มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี 
จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

   (1) ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา/สาขา หรือรองหัวหน้าภาควิชา/สาขา 

  (2) ผู้ที่มีชื่อเสียง ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับทางการพยาบาลหรือการ
บริหารทางการศึกษาพยาบาล  
     2) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล มี 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
  1. การยกร่างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 
    1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ การสังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือก าหนดกรอบของตัว
บ่งชี้   
     2) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก ่ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมวีิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล     
  2. การตรวจสอบตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
   1) แหล่งข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
      กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 9 คน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหารทางการศึกษาพยาบาล จ านวน 3 คน นักวิชาการทางการศึกษา จ านวน 3 คน นักวิจัย วัดและ
ประเมินผล จ านวน 3 คน ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  
   (1) ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา/สาขา หรือรองหัวหน้าภาควิชา/สาขา 
   (2) ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาการพยาบาล สาขาการบริหารการศึกษา สาขา
หลักสูตรและการสอน สาขาวิจัยการศึกษา สาขาวัดและประเมินผล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา          
  2) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก ่ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล     

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) มีขอบเขตของการวิจัย 
ดังนี้  

  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    (1) ประชากร คือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับการรับรองสถาบัน

จากสภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2560 จ านวน 762 คน 
    (2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 384 คน โดยผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ สแตปเปิลตัน (Stapleton, 2002) 
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร และน ามาสู่การประมาณค่าพารามิเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้องมากที่สุด โดยใช้วิธี Model-Based Approach พิจารณาตามเกณฑ์ของ ไลนด์แมน, มีเรนด้า 
และโกลด์ (Lindeman, Merenda and Gold, 1980) และ วีส (Weiss, 1972) เสนอให้ใช้ 5-20 เท่า
ของจ านวนตัวแปร (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2537) โดยผู้วิจัยพบว่ามีตัวแปรสังเกตได้จ านวน 48 ตัวแปร เมื่อ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของ ไลนด์แมน, มีเรนด้า และโกลด์ (Lindeman, Merenda and Gold, 
1980) และวีส (Weiss, 1972) คิดจาก 5-20 เท่าของจ านวนตัวแปรพารามิเตอร์ (นงลักษณ์  วิรัชชัย , 
2537) ผู้วิจัยใช้ 8 เท่าของจ านวนตัวแปรสังเกตได้ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน และใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) โดยผู้วิจัยมี
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้คือ 

      (2.1) แบ่งสถาบันการศึกษาพยาบาลตามกลุ่มที่จ าแนกตามรายภาค ได้แก่ ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ เป็น 6 ภาค 

      (2.2) แบ่งสังกัดของสถาบันการศึกษาพยาบาล มีทั้งหมด 6 สังกัด ได้แก่ สังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข สังกัดกระทรวงกลาโหม สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ สังกัดกรุงเทพมหานคร และ
สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชน  

      (2.3) ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการศึกษาพยาบาลในแต่ละสังกัดที่แบ่ง
ตามข้ันตอนและขนาดตามสัดส่วนของประชากร ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 384 คน 

  2) ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  

  
1.5 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 

1.5.1  การคิดอย่างมี วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล หมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยการคิดล่วงหน้า คิด
ในขณะด าเนินการ และการคิดย้อนกลับหรือคิดไตร่ตรอง ซึ่งเป็นการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับข้อมูล หรือสภาพการณ์ที่ปรากฏโดยใช้ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเองในการส ารวจ
หลักฐานอย่างรอบคอบ น าไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลใน
การบริหารจัดการการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 
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  1) ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล แหล่งข้อมูล แยกแยะข้อมูลว่าข้อมูลใด
เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ข้อมูลใดไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ข้อมูลใดน่าเชื่อถือ ไม่น่าเชื่อถือ คัด
สรรข้อมูลที่เป็นจริงมาจัดเป็นระบบ โดยมีการพิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูล และการจัดล าดับ
ความส าคัญของข้อมูลเพื่อใช้ประกอบพิจารณาและให้เหตุผลในการบริหารงาน 

   2) ความสามารถในการนิรนัย หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาลในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริง ได้แก่ กฎระเบียบ กฎหมาย ความรู้ หรือความจริงที่
ก าหนดไว้ในวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ข้อสรุปและความจริงจากการพิสูจน์ ตัดสินใจเมื่อวิเคราะห์
ข้อสรุปและความจริงจากการพิสูจน์ เปรียบเทียบมุมมองความคิดของผู้อื่นเพ่ือให้เกิดข้อสรุปได้ 

  3) ความสามารถในการตีความ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล ในการจับใจความส าคัญของเรื่องนั้นด้วยความรู้ความคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  คิดหา
เหตุผลอย่างรอบคอบ น าข้อมูลมาประมวลเข้ากับความคิดของตนเองเพ่ือหาข้อสรุป ในการลงความเห็น
และอธิบายความเป็นไปได้ของข้อสรุปว่าข้อสรุปในแต่ละข้อใช่หรือไม่ใช่ข้อสรุปที่จ าเป็นของสถานการณ์
นั้นๆ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการท างาน 

  4) ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลในการประเมินน้ าหนักข้อมูลเพ่ือตัดสินว่าเข้าประเด็นกับเรื่องหรือไม่ เห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย ควรหรือไม่ควร ตอบค าถามและอ้างเหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลและตัดสินว่า
ค าตอบใดมีความส าคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับค าถามหรือไม่ เพ่ือใช้ในการอธิบายหรือมอบหมายงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย น าเสนอความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นซึ่งก าลังเป็นที่พิจารณา สามารถ
โต้แย้งโดยใช้เหตุผลประจักษ์พยาน หลักฐาน จากการศึกษาทบทวนข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุน
ให้ข้อกล่าวอ้างที่น าเสนอมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อมูลและเสนอค าตอบ
หรือทางเลือกที่สมเหตุสมผล ใช้เหตุผลในการอธิบายและการท านายผลการตัดสินใจในการบริหาร
การศึกษาพยาบาลได้ 

  5) ความสามารถในการอุปนัย หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาลในการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ เป็นปัญหา รับรู้ถึงสภาพที่ก าลังเป็นปัญหาศึกษารายละเอียดและ
องค์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาโดยศึกษาจากประสบการณ์ เอกสาร และทฤษฎีเพ่ือให้เกิดความคิดรวบ
ยอด พิจารณาความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาอย่างรอบคอบ สามารถท าความเข้าใจกับปัญหา
มากขึ้นและพยายามที่จะจ ากัดขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดสามารถคิดหาค าตอบที่ดีที่สุดเพ่ือตอบ
ปัญหาที่ตั้งไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการท างานในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 

1.5.2 ตัวบ่งชี้ หมายถึง สิ่งที่น ามาวัดหรือข้อความที่ใช้ชี้ หรือก าหนดให้เห็นตัวประกอบตัว
แปร หรือค่าที่สังเกต ซึ่งใช้บ่งบอกถึงสถานภาพ หรือสะท้อนลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  

1.5.3 ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล หมายถึง คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา/สาขา สถาบันการศึกษาที่บัณฑิตพยาบาลได้รับ
การรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล จ านวน 84 สถาบัน 
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1.5.4 ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีทักษะหรือผู้ที่เคยลงมือปฏิบัติงานใด ๆ จนได้รับผลดีเป็น
ที่ประจักษ์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝน มีความรู้ความช านาญเป็นเลิศในการบริหารด้านการจัด
การศึกษาทางการพยาบาล การวิจัยทางการศึกษาพยาบาล การบริหารทางการศึกษา หรือเป็นผู้ที่มี
ความรู้เป็นพิเศษในเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1.5.5 สถาบันการศึกษาพยาบาล หมายถึง วิทยาลัยพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์ทุกแห่ง
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองสถาบันและได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเหล่านี้มีสิทธิขึ้นทะเบียนสอบวัดผลความรู้เพ่ือรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

1.5.6 ความตรงเชิงโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันโดยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยค่าไค-สแควร์ต่ า หรือไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 
ค่าวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากับหรือเข้าใกล้ 1  

 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.6.1 ได้ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 1.6.2 สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
  



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2.1.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   2.1.3 ความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    2.1.4 คุณลักษณะของคนที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   2.1.5 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   2.1.6 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   2.1.7 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับตัวบ่งชี้และการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
    2.2.1 ความหมายของตัวบ่งชี้ 
    2.2.2 ลักษณะของตัวบ่งชี้ 
    2.2.3 คุณภาพของตัวบ่งชี้ 
    2.2.4 ประเภทของตัวบ่งชี้ 
    2.2.5 ประโยชน์ของตัวบ่งชี้  
    2.2.6 กระบวนการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ 
    2.2.7 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ 
  2.3 แนวคิดเก่ียวกับสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและสภาการพยาบาล 
              2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
    2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
          2.4.2.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
        2.4.2.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
   
2.1  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
  ค าว่า “การคิดวิจารณญาณ” มีผู้ใช้ชื่อภาษาไทยที่แตกต่างกันออกไป เช่น การคิด

วิจารณญาณ (กันยา สุวรรณแสง, 2540; กองวิจัยทางการศึกษา, 2541) และประเมินอย่างมีระบบมี
เหตุผล เพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมหรือการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ เป็น
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ต้น เนื่องจากการคิดวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางสมองที่มีความซับซ้อน ดังนั้นเมื่อพิจารณา
ความหมายของการคิดวิจารณญาณที่มีผู้นิยามไว้จึงพบว่า นักจิตวิทยาการศึกษา และผู้ เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาหลายคนได้ให้นิยามการคิดวิจารณญาณไว้หลายลักษณะที่แตกต่างกันไปตามทรรศนะของ
แต่ละบุคคล ได้แก่ เดอ โบโน (DE Bono, 1976) ให้แนวคิดว่า การนิยามความหมายของการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณมี 2 ลักษณะ คือ 

2.1.1.1 ค านิยามที่มีความหมายกว้าง เป็นการนิยามในลักษณะที่เป็นกิจกรรมทาง
สมองที่เป็นกิจกรรมกระบวนการคิดท่ีเป็นกระบวนการคิด 
   2.1.1.2 ค านิยามที่มีความหมายแคบ เป็นค านิยามการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
ลักษณะที่เป็นเหตุผลทางตรรกศาสตร์ เป็นการประเมินผลของความคิดโดยมีหลักเกณฑ์เพ่ือน ามาใช้
ในการตัดสินใจ 
   ความหมายหรือนิยามการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีมากมายและหลากหลาย  ดังนี้ 
   อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย (2538) กล่าวว่าการคิดวิจารณญาณ หมายถึงกระบวนการ
ในการใช้สติปัญญาในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบมีเหตุผล มีการประเมินสถานการณ์
เชื่อมโยงเหตุการณ์ สรุปความ ตีความ โดยอาศัยความรู้ ความคิดและประสบการณ์ความคิดของตน
ในการส ารวจหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล  
   มลิวัลย์  สมศักดิ์  (2540) ได้อธิบายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง 
“กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นปัญหาข้อโต้แย้ง หรือข้อมูลที่คลุมเครือ 
เพ่ือตัดสินใจและน าไปสู่การสรุปเป็นข้อยุติอย่างสมเหตุสมผล” 
   ทิศนา  แขมมณี และคนอ่ืน ๆ (2540) ได้กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
หมายถึง “การคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ไตร่ตรอง ประมวลข้อมูล ปัญหา เรื่องราวต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ
เชื่อ หรือกระท าสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ความคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผลลึกซึ้ง โดยผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองไตร่ตรอง ทั้งทางด้านคุณโทษและคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้น” 
   อุษณีย์  โพธิสุข และคนอ่ืน ๆ (2544) ได้ให้ความหมายของการคิดวิจารณญาณ 
หมายถึง วิธีคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์และมีประสิทธิภาพก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไร 
หรือก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท าอะไร  
   ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ (2544) การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการคิดในระดับสูงที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักการและเหตุผล มีการศึกษาข้อเท็จจริง ถือว่าเป็น
ทักษะการคิดที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน  
   วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล (2544) ได้อธิบายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสรุป
ได้ว่า เป็นการตัดสินที่มีเป้าหมาย ตัดสินและก ากับได้ด้วยตนเอง เป็นผลมาจากการตีความ การ
วิเคราะห์ การประเมินข้อโต้แย้ง และการสรุปอ้างอิงจากข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อถือ เพ่ือพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล รวมถึงการอธิบายหลักฐาน มโนทัศน์ วิธีการ เกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการ
พิจารณาบริบท ซึ่งใช้ในการตัดสินอย่างไตร่ตรองรอบคอบโดยมุ่งเน้นว่า อะไรควรเชื่อ อะไรควร
ปฏิบัติ 
    วัยญา  ยิ้มยวน (2547) สรุปว่าการคิดวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดโดยใช้
ข้อมูล ข้อความรู้จากประสบการณ์ หรือสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในการท าความเข้าใจเรื่องราว แล้ว
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ตั้งสมมติฐานจากเรื่องราวนั้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์ แปลความหมายและสรุปข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล 
เพ่ือน าผลจากการสรุปนั้นมาประเมินและตัดสินใจที่จะปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้น ๆ 
    ลักขณา  สริวัฒน์ (2549) ได้ให้ความหมายความคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าการใช้
ความคิดในลักษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาโดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผล จาก
ข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่าอารมณ์และการคาดเดา โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ ว่าอะไร
คือความจริง อะไรคือความถูกต้อง คิดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ใช้สติปัญญา และทักษะการคิด
อย่างไตร่ตรอง มีวิจารณญาณมากกว่าการใช้อารมณ์ที่ท าให้เกิดความล าเอียง ซึ่งมีผลเสียต่อการ
ตัดสินใจ 
    อามัดไญนี  ดาโอะ (2550) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีเป้าหมาย เกี่ยวกับข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและการตัดสินใจ
ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือกและสิ่งใดควรท า 
    ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551) ให้ความหมายไว้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ
กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา คลุมเครือ มีความขัดแย้ง
เพ่ือตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ สิ่งใดควรท าสิ่งใดไม่ควรท า โดยใช้ความรู้ความคิดจาก
ประสบการณ์ของตนจากข้อมูลที่รอบด้าน ทั้งข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และข้อมูล
ส่วนตัวของผู้คิด 
   ราชบัณฑิตยสถาน (2551) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง หลักการคิด
ประเภทหนึ่งที่เน้นกระบวนการพิจารณาและประเมินข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดทุกด้าน
อย่างรอบคอบ   โดยใช้หลักเหตุผลจนกระทั่งได้ค าตอบที่เหมาะสมหรือดีที่สุด เพ่ือน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจหรือประเมิน หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ 
    นิธิภัทร  บาลศิริ (2553) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดโดย
ใช้ข้อมูล ข้อความรู้จากประสบการณ์หรือสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในการท าความเข้าใจเรื่องราว แล้ว
ตั้งสมมติฐานจากเรื่องราวนั้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์ แปลความหมายและสรุปข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล 
เพ่ือน าผลจากการสรุปนั้นมาประเมินและตัดสินใจที่จะปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้น ๆ เป็นกระบวนการ
ตัดสินใจด้วยการควบคุมตนเอง มีจุดมุ่งหมายของการตัดสินใจที่แน่นอน เป็นกระบวนการที่มีเหตุมีผล 
มีการพิจารณาไตร่ตรองโดยการอ้างอิงหลักฐาน บริบท มีการจัดระบบการคิด วิธีการและกฏเกณฑ์
อย่างชัดเจน เป็นสิ่งที่ได้รับการแปลความ การวิเคราะห์ การประเมินผล การสรุปอ้างอิง หรือการ
อธิบายด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   ดิวอ้ี (Dewey, 1933) ให้ความหมายไว้ว่า การคิดวิจารณญาณหมายถึง การคิดใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง โดยเป็นความคิดท่ีเริ่มต้นจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากหรือสับสน และสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่
มีความชัดเจน 
   วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964) ได้ให้ความหมายว่า การคิด
วิจารณญาณเป็นการคิดประกอบด้วยทัศนคติในการสืบเสาะความรู้ในการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิง และ
ทักษะในการใช้ความรู้และทัศนคติดังกล่าว 
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   เอนนิส (Ennis, 1957) ได้กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึงกระบวนการ
ที่จ าเป็นต้องใช้ความรู้ และทักษะในการตัดสินใจในการกระท า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิด
ที่มีเหตุผลที่มุ่งเน้นการตัดสินใจว่าจะเชื่ออะไรหรือตัดสินใจอะไร” 
   สตาห์ล และสตาห์ล (Stahl and Stahl, 1991) ได้กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
หมายถึง “การพัฒนารูปแบบการคิดแบบหลักตรรกศาสตร์อย่างมีเหตุมีผล” 
   ฟาซิโอน และฟาซิโอน (Facione and Facione, 1996) ได้กล่าวว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หมายถึง “ลักษณะการคิดอย่างมีจุดประสงค์เป็นการตัดสินใจด้วยตนเองต่อความคิดนั้น 
การแสดงเหตุผลหรือยกหลักฐานประกอบการคิดหรือการตัดสินใจเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง” 
   สคริพเว่น และพอล (Scriven and Paul, 2001) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณไว้ว่า เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของการสร้างแนวคิด การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมิน ข้อมูลที่ไม่ได้รับการรวบรวมหรือลงความเห็นโดยการสังเกต การ
ไตร่ตรอง การให้เหตุผลหรือการสื่อสาร ซึ่งเป็นแนวทางของความเชื่อหรือการกระท า และตั้งอยู่บน
คุณค่าทางปัญญา ซึ่งขึ้นอยู่กับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความชัดเจน ความถูกต้อง ความแม่นย า ความ
สอดคล้อง ความเกี่ยวข้อง การมีหลักฐาน การมีเหตุผล ความลึก ความกว้างและความยุติธรรม เป็น
การตรวจสอบโครงสร้างหรือองค์ประกอบของความคิดซึ่งแสดงออกมาในรูปของวัตถุประสงค์ ปัญหา
หรือข้อสันนิษฐาน แนวคิดการให้เหตุผลซึ่งน าไปสู่การสรุป การบอกเป็นนัย และผลที่ตามมาการ
ปฏิเสธมุมมองต่าง ๆ และกรอบการอ้างอิง 
   ฮิวต์ (Huitt, 1998) ได้รวบรวมความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ดังนี้ 
   1. เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง การลงความเห็นและจัดการ
ความคิดการโต้แย้งความคิด การเปรียบเทียบ การอนุมาน การประเมินข้อโต้แย้งและแก้ปัญหา 
   2. เป็นแนวทางในการให้เหตุผลซึ่งเพียงพอต่อการสนับสนุนความเชื่อของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งและการไม่ถูกชักจูงหากไม่มีการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว 
   3. เป็นกระบวนการละเอียดอ่อนซึ่งใช้ในการตีความหรือประเมินข้อมูล และ
ประสบการณ์พร้อมด้วยทัศนคติและความสามารถที่จะน าทางความเชื่อและการกระท านั้น 
   4. เป็นกระบวนการที่เป็นระบบเกี่ยวกับความตั้งใจ และการประเมินข้อโต้แย้ง ซึ่ง
เป็นการยืนยันเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุหรือความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและหลักฐานมากกว่าสอง
อย่างขึ้นไปในการสนับสนุนหรือปฏิเสธการยืนยันนั้น ๆ นักคิดอย่างมีวิจารณญาณทราบดีว่าไม่มี
แนวทางใดที่ถูกต้องเพียงแนวทางเดียวในการเข้าใจหรือประเมินข้อโต้แย้ง อีกทั้งความพยายาม
ทั้งหมดก็ไม่จ าเป็นว่าต้องประสบความส าเร็จเสมอ 
   นอกจากนี้ ฟาวเลอร์ (Fowler, 2001) ได้รวบรวมความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักวิชาการต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. การใช้ทักษะหรือกลยุทธ์องค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งเพ่ิมเติมความน่าจะเป็นของผลลัพธ์
ที่ต้องการและใช้ในการบรรยายการคิดซึ่งมีวัตถุประสงค์ มีเหตุผล มีเป้าหมาย เป็นการคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหา การลงความเห็น การค านวณความคล้ายคลึง และการตัดสินใจเมื่อผู้คิดมีการใช้
ทักษะต่าง ๆ ในบริบทนั้น ๆ 
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   2. การเข้าใจความหมายของถ้อยค า การตัดสินใจความคลุมเครือ การตัดสินว่า
ข้อสรุปนั้นใช้ได้หรือ และการตัดสินว่าถ้อยค านั้นยอมรับได้หรือไม ่
   3. ความสามารถของนักคิดในการคิดด้วยตนเอง ดังนั้นจึงต้องพัฒนามาตรฐานใน
การวิเคราะห์ และการประเมินการคิดของตนเอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพในเรื่องดังกล่าว 
   จากค านิยามดังกล่าว ท าให้สรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง  
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูล หรือ
สภาพการณ์ที่ปรากฏโดยใช้ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเองในการส ารวจหลักฐานอย่าง
รอบคอบ น าไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนประกอบด้วยการรับรู้ การ

ระลึกถึงความรู้ที่สะสมอยู่การผสมผสานความรู้ด้วยการย่อยข้อมูลและสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ เพ่ือหา
ค าตอบว่าความหมายของสิ่งที่คิดคืออะไร ซึ่งกระบวนการคิดผสมผสานความรู้จ าเป็นต้องใช้
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมาและทักษะเฉพาะหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และ
อุษา ชูชาติ, 2544) แนวคิดเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1.2.1 แนวคิดทฤษฎีด้านการคิดวิจารณญาณของบรุนนิ่ง, เซบบรอว์ และรอนนิ่ง 
(Bruning, Sebraw and Ronning, 1995 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2541) เสนอว่าลักษณะความสามารถในการคิดวิจารณญาณมีเป้าหมายเพ่ือประเมิน หรือท าให้
ความคิดชัดเจนเพ่ือมุ่งเน้นการตัดสินว่าควรท าหรือควรเชื่อ ทักษะองค์ประกอบ ได้แก่ ระบุปัญหา 
รวบรวมความรู้และข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือการตัดสินประเมิน 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ประการได้แก ่

  1) ความรู้ย่อย เป็นพื้นฐานในการใช้ตัดสินข้อมูลใหม่หรือความคิดเห็นต่าง ๆ 
  2) การสรุป อ้างอิง ช่ วยให้บุ คคลเข้าใจสถานการณ์ อย่ างลึกซึ้ ง มี  2 

กระบวนการคือ การนิรนัย และการอุปนัย 
  3) การประเมิน ประกอบด้วยทักษะย่อย เช่น การวิเคราะห์ การเลือกข้อมูลที่

มีอยู่การเปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่ 
  4) การประเมินความคิด เป็นการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของความคิดและการ

ปรับความคิดให้ถูกต้อง เป็นการช่วยประเมินว่าความรู้ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการตัดสินว่าควรเชื่อหรือควร
ท านั้นเพียงพอหรือไม่ 

2.1.2.2 แนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเดรสเซล และเมย์ฮิว (Dressel and 
Mayhew, 1957) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีความเชื่อว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนั้น ประกอบด้วยความสามารถต่าง ๆ 5 ด้าน คือ 

   1) ความสามารถในการนิยามปัญหา ประกอบด้วย 
      1.1) ความสามารถในการตระหนักถึงความเป็นไปของปัญหา ได้แก่ การ

ล่วงรู้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในสภาพการณ์ การรู้ถึงความขัดแย้ง และเรื่องราวที่ส าคัญใน
สภาพการณ์ ความสามารถในการระบุจุดเชื่อมต่อที่ขาดหายไปของชุดเหตุการณ์หรือความคิดและการ
รู้ถึงสภาพปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบ 
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      1.2) ความสามารถในการนิยามปัญหา ได้แก่ การระบุถึงธรรมชาติของปัญหา
ความเข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นในการแก้ปัญหา สามารถนิยามองค์ประกอบของปัญหา ซึ่งมี
ความยุ่งยากและเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม สามารถจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาที่มี
ความซับซ้อน ออกเป็นส่วนประกอบที่สามารถจัดกระท าได้ สามารถระบุปัญหา สามารถจัด
องค์ประกอบของปัญหาให้เป็นล าดับขั้นตอน 

   2) ความสามารถในการเลือกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการหาค าตอบของปัญหา 
คือสามารถตัดสินใจว่าข้อมูลใดมีความจ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ประกอบด้วย ความสามารถในการ
จ าแนกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ ความสามารถในการระบุว่าข้อมูลใด ควร
ยอมรับหรือไม่ การเลือกตัวอย่างข้อมูลที่มีความเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนการจัดระบบระเบียบ
ของข้อมูล  

   3) ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ประกอบด้วย ความสามารถใน
การระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่ผู้อ้างเหตุผลไม่ได้กล่าวไว้ ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่
คัดค้านการอ้างเหตุผลและความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับการอ้างเหตุผล 

   4) ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบด้วย การค้นหา การ
ชี้แนะต่อค าตอบของปัญหา การก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น การ
เลือกสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด มาพิจารณาอันดับแรก การตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างสมมติฐานกับข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น และการก าหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยัง
ไม่ทราบและเป็นข้อมูลที่จ าเป็น 

   5) ความสามารถในการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุและสมผล และการตัดสินความ
สมเหตุสมผลของการคิดเหตุผล ประกอบด้วย 

      5.1) ความสามารถในการลงสรุปอย่างสมเหตุและสมผล โดยอาศัย
ข้อตกลงเบื้องต้นสมมติฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การระบุความสัมพันธ์ระหว่างค ากับ
ประพจน์ การระบุถึงเงื่อนไขที่จ าเป็นและเงื่อนไขที่เพียงพอ การระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและ
ความสามารถในการระบุและก าหนดข้อสรุป 

      5.2) ความสามารถในการพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของ
กระบวนการที่น าไปสู่ข้อสรุป ได้แก่ การจ าแนกการสรุปที่สมเหตุสมผลจากการสรุปที่อาศัยค่านิยม 
ความพึงพอใจและความล าเอียงการจ าแนกระหว่างการคิดหาเหตุผลที่มีข้อสรุปได้แน่นอนกับการคิด
หาเหตุผลที่ไม่สามารถหาข้อสรุปที่เป็นข้อยุติได้ 

    5.3) ความสามารถในการประเมินข้อสรุป โดยอาศัยเกณฑ์การ
ประยุกต์ให้ได้แก่ การระบุเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการพิสูจน์ข้อสรุป การรู้ถึงเงื่อนไข ที่ท าให้ข้อสรุป
สามารถน าไปปฏิบัติได้ และการตัดสินความเพียงพอของข้อสรุปในลักษณะที่เป็นค าตอบของปัญหา 

 2.1.2.3 ทฤษฎีด้านการคิดวิจารณญาณของเอนนิส (Ennis, 1985 อ้างถึงใน เพ็ญศิริ 
อาจจุฬา, 2546) ระบุว่าการคิดวิจารณญาณประกอบด้วยความสามารถ (Abilities) และลักษณะ (Disposition) 
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ จ าแนกได้เป็น 4 ด้าน และในแต่ละด้านประกอบด้วยความสามารถ
ย่อย ๆ ดังนี้ 
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   1) ความสามารถในการนิยามและท าให้กระจ่างชัด (Clarity-Related Abilities) 
ประกอบด้วย 

        1.1) ความกระจ่างชัดเบื้องต้น (Elementary Clarification) 
        1.1.1) ความสามารถในการถามได้ตรงประเด็น (Focus on a  
Question) 

     - ระบุหรือก าหนดข้อค าถามท่ีเหมาะสม 
        - ระบุหรือก าหนดเกณฑ์ เพ่ือตัดสินได้ว่าค าตอบใดเป็น 
           ค าตอบที่เป็นไปได้ 

     - จดจ าสถานการณ์ไว้ 
    1.1.2) วิเคราะห์การอ้างเหตุผล (Analyzing Argument)  
     - ระบุข้อสรุป 
     - ระบุถึงเหตุผลที่ปรากฏ 
     - ระบุถึงเหตุผลที่ไม่ปรากฏ 
     - เห็นถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่าง 
     - ระบุและจ าแนกสิ่งที่ไม่สอดคล้องออกได้ 
     - เห็นถึงโครงสร้างของการอ้างเหตุผล 
     - ลงสรุป 
    1.1.3) การถามและตอบค าถามได้ชัดเจนและท้าทาย 

(Asking and Answering Question that Clarification and Challenge) โดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 
     - ท าไม 
     - ประเด็นส าคัญคืออะไร 
     - ความหมายของ“_ _ _ _ _ _” คืออะไร 
     - ตัวอย่างของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร 
     - อะไรที่ไม่เป็นตัวอย่างของเรื่องนี้ 
     - ประยุกต์สิ่งนั้นมาใช้ในกรณีนี้ได้อย่างไร 
     - เกิดความแตกต่างอะไรบ้าง 
     - ข้อเท็จจริงคืออะไร 
     - เนื้อเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้มี 
         หรือไม ่
   1.2) ความกระจ่างชัดขั้นสูง (Advance Clarification) 
         1.2.1) การนิยามค าศัพท์และพิจารณาตัดสินค านิยาม (Defining 

Terms and Judging Definitions) ใน 3 มิติ คือ 
          - รปูแบบ 
         - ยุทธวิธีการอธิบายความหมาย 
         - เนื้อหา 
              1.2.2) การระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Identifying Assumption) 
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          - เป็นเหตุผลที่ไม่ได้กล่าวไว้ 
          - เป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่จ าเป็น 
    2) ความสามารถในการพิจารณาตัดสินข้อมูล (Judge Information) เป็นการสนับสนุน

พ้ืนฐาน (Basic Support) ซึ่งประกอบด้วย 
   2.1) การพิจารณ าความน่ าเชื่ อถือของแหล่ งข้อมูล  (Judging the 

Credibility of Sources) 
    - เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
    - ไม่มีข้อขัดแย้ง 
    - การเห็นพ้องกันของผู้ให้ข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ 
    - ความมีชื่อเสียง 
    - ปฏิบัติการด้วยความมั่นคง 
    - ความสามารถในการให้เหตุผล 
    - การมีลักษณะนิสัยรอบคอบ 
  2.2) การพิจารณาตัดสินการสังเกต (Judging Observation Reports) 

โดยใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
    - การวินิจฉัยที่เก่ียวข้อง 
    - การใช้เวลาสั้นๆจากการสังเกตแล้วรายงาน 
    - รายงานนั้นเป็นสิ่งที่สังเกตได้ของผู้สังเกตเอง 
    - ลักษณะการบันทึกที่ดี 
    - การยืนยันสนับสนุนที่มีเหตุผล 
    - ความเป็นไปของการยืนยันสนับสนุน 
    - ใช้เกณฑ์ที่ดีในการประเมิน 
    - การน าเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มาใช้อย่างเต็มความสามารถ 
  3) ความสามารถในการอ้างอิง (Inference-Related Abilities) ได้แก่ 
    3.1) การพิจารณาลงสรุปแบบนิรนัย (Judging Deductions) 
    - การอ้างเหตุผลแบบจัดประเภทโดยใช้วงกลม Euler 
    - การอ้างเหตุผลแบบเงื่อนไข 
    - การตีความจากข้อความ 
    3.2) การพิจารณาลงสรุปแบบอุปนัย (Judging Induction) 
          3.2.1) หลักโดยทั่วๆ ไป 
     ก. จ าแนกประเภทข้อมูล 
     ข. การสุ่มตัวอย่าง 
     ค. มีตารางและกราฟ 

              3.2.2) การวินิจฉัยข้อสรุปและการอธิบายสมมติฐาน 
     ก. แบบข้อสรุปและสมมติฐานที่อธิบายได้ 
     ข. การสืบสวน 
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     ค. เกณฑ์ ข้อตกลงเบื้องต้นที่สมเหตุสมผล 
    3.3) การกระท าและตัดสินคุณค่า (Making and Judging Value Judgments) 
          3.3.1) ข้อเท็จจริงพื้นฐานสนับสนุน 
          3.3.2) พิจารณาผลที่เกิดข้ึนภายหลัง 
          3.3.3) ขึ้นกับหลักการขั้นสูงที่เป็นที่ยอมรับ 
          3.3.4) การพิจารณาและให้น้ าหนักทางเลือกท้ังหมด 
  4) ยุทธวิธีและกลยุทธ์ (Strategies and Tactics) ประกอบด้วย 
    4.1) การตัดสินใจที่จะต้องปฏิบัติ (Deciding on an Action) 
          4.1.1) นิยามปัญหา 
          4.1.2) เลือกเกณฑ์ท่ีจะตัดสินแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
          4.1.3) ก าหนดการแก้ปัญหา ซึ่งมีทางให้เลือก 
          4.1.4) ลองตัดสินว่าจะท าอะไร 
          4.1.5) ทบทวนพิจารณาสถานการณ์ท้ังหมด 
          4.1.6) ติดตามผล    

        4.2) ปฏิกิริยากับบุคคลอ่ืน (Interacting with Others) 
          4.2.1) การใช้และมีปฏิกิริยาต่อเรื่องที่เกี่ยวกับการอ้างเหตุผลที่ผิด

หลักตรรกศาสตร์ 
          4.2.2) ยุทธวิธีในการใช้เหตุผล 
          4.2.3) ยุทธวิธีในการใช้ศิลปะ 
          4.2.4) การแสดงจุดยืน โดยการพูดหรือเขียน 
เอนนิส (Ennis, 1957) ได้น าองค์ประกอบด้านลักษณะของผู้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และทักษะความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เขียนเป็นรูปแบบได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 รูปแบบการคิดอย่างมวีิจารณญาณสู่การแก้ปัญหา 
ที่มา : Ennis  (1957) 

 
    2.1.2.4 ทฤษฎีแนวคิดการคิดวิจารณญาณของวัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and 
Glaser, 1964) กล่าวสรุปแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าประกอบด้วย 

   1) ทัศนคติในการสืบเสาะ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการเห็นปัญหา
และความต้องการที่จะสืบเสาะค้นหาข้อมูล หรือหลักฐานมาพิสูจน์ เพ่ือหาข้อเท็จจริง 

   2) ความรู้ความสามารถในการอนุมานหรือการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงและการใช้ข้อมูล
อ้างอิงอย่างสมเหตุสมผล 

   3) ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้และทัศนคติดังกล่าวมาใช้ให้เปน็ประโยชน์ 
   วัตสัน (Watson, 2011) สรุปผลเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า การ

วัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ต้องวัดจากความสามารถย่อย ๆ โดยความสามารถเหล่านี้
อาจมีความคาบเกี่ยวกัน ซึ่งมีอยู่ 5 ด้าน คือ ความสามารถในการอุปมานหรือการสรุปอ้างอิง (Inferences) 
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of Assumptions) ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) 
ความสามารถในการตีความ (Interpretation) และความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of 
Arguments) มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1) ความสามารถในการอุปมานหรือการสรุปอ้างอิง (Inferences) เป็นความสามารถ
ในการตัดสินจ าแนกความน่าจะเป็นของข้อสรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ในการลงสรุปอ้างอิงข้อมูลที่
ก าหนดให้  

การตัดสินใจที่จะเชื่อหรือลงมือปฏิบัต ิ

ความชัดเจน ลักษณะบคุคลที่มี
ความคิดวิจารณญาณ 

การ 
นิรนัย 

การ 
อุปนัย 

การตัดสิน 
คุณค่า 

การสรุปอ้างอิง 

                ข้อมูลสนับสนุน 
                ข้อมูลจากบุคคลอ่ืน 
                ข้อมูลจากการสังเกต 
                ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับ 
                ข้อเท็จจริงที่เป็นข้อความรู้ 
 

การแก้ปัญหา 

การปฏสิัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและบุคคลอื่น 
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   2) ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of Assumptions) เป็น
ความสามารถในการรับรู้ข้อตกลงเบื้องต้น หรือข้อความสมมติที่ก าหนดในประโยค โดยสามารถ
จ าแนกได้ว่าข้อความใดเป็นข้อตกลงเบื้องต้นหรือไม่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น 

  3) ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) เป็นความสามารถในการหาข้อสรุป
อย่างสมเหตุสมผลจากข้ออ้าง โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ โดยการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง  ๆ 
ที่ก าหนดให้ เพ่ือสรุปว่าข้อสรุปในแต่ละข้อสรุปนั้นเป็นไปตามข้ออ้างนั้น ๆ หรือไม่ หรือตัดสินลงสรุป
ข้อความที่เป็นไปได้ 

  4) ความสามารถในการตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการลง
ความเห็นและอธิบายความเป็นไปได้ของข้อสรุปว่าข้อสรุปในแต่ละข้อใช่หรือไม่ใช่ข้อสรุปที่จ าเป็นของ
สถานการณ์นั้น ๆ 

  5) ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of Arguments) 
เป็นความสามารถในการประเมินน้ าหนักข้อมูลเพ่ือตัดสินว่าเข้าประเด็นกับเรื่องหรือไม่ เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย ควรหรือไม่ควร ตอบค าถามและอ้างเหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลและตัดสินว่าค าตอบ
ใดมีความส าคัญเก่ียวข้องโดยตรงกับค าถามหรือไม่ 
    2.1.2.5 ทฤษฎีทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guildford, 1967) เป็นนักจิตวิทยาใน
กลุ่มจิตมิติ ซึ่งมีความเชื่อว่าความสามารถทางสมองสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้ใน
ลักษณะของความสามารถด้านต่าง ๆ ที่เรียกว่า องค์ประกอบ และสามารถตรวจสอบความสามารถนี้
ด้วยแบบสอบถามที่มีมาตรฐาน Guildford ได้เสนอโครงสร้างทางสติปัญญา โดยอธิบายว่า ความสามารถทาง
สมองของคนเรามี 3 มิติ คือ 
      1) มิติด้านเนื้อหา (Content) หมายถึง วัตถุหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่รับรู้ใช้เป็น
สื่อก่อให้เกิดความคิด แบ่งเป็น 5 ชนิด คือ 
       1.1) เนื้อหาที่เป็นรูปภาพ 
      1.2) เนื้อหาทีเ่ป็นเสียง 
      1.3) เนื้อหาที่เป็นสัญลักษณ์ 
      1.4) เนื้อหาที่เป็นภาษา 
      1.5) เนื้อหาที่เป็นพฤติกรรม 
      2) มิติด้านการปฏิบัติการ (Operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่างๆที่
สร้างข้ึนมา ประกอบด้วยความสามารถ 5 ชนิด คือ 
      2.1) การรับรู้และการเข้าใจ 
      2.2) การจ า 
      2.3) การคิดแบบอเนกนัย 
      2.4) การคิดแบบเอกนัย 
      2.5) การประเมินค่า 
      3) มิติด้านผลของการคิด (Product) หมายถึง ผลของการกระบวนการจัด
กระท าของความคิดกับข้อมูลจากเนื้อหา ผลิตผลของการคิดแยกได้เป็นรูปร่างต่าง  ๆ กัน ซึ่งแบ่งได้
เป็น 6 ชนิด คือ 
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      3.1) หน่วย 
      3.2) จ าพวก 
      3.3) ความสัมพันธ์ 
      3.4) ระบบ 
      3.5) การแปลงรูป 
      3.6) การนิรนัยผล 
    นอกจากนี้กิลฟอร์ด (Guildford, 1967) ยังได้อธิบายรูปแบบของการคิดแก้ปัญหาโดย
ทั่ว ๆ ไปว่าเป็นความสามารถทางสมองด้านความจ า (Memory) ความคิดความเข้าใจ (Cognition) 
การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) และการ
ประเมินค่า (Evaluation) ความสามารถทั้ง 5 ด้านนี้จะปฏิบัติการร่วมกัน 
    กิลฟอร์ด (Guildford, 1967) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการคิด
วิจารณญาณว่ามีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิปัญญา ด้านการแก้ปัญหา ซึ่งแบ่งเป็นการคิด
อเนกนัยและแบบเอกนัย และด้านการประเมินค่า องค์ประกอบดังกล่าว เป็นกระบวนการภายใน
สมองซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงโดยปรากฏในลักษณะของความสามารถของการปฏิบัติงาน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้  สามารถประเมินในเชิงป ริมาณโดยใช้คะแนนจากการสอบวัดด้วย
แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นผลผลิตของเชาวน์ปัญญา 
   2.1.2.6 แนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของมลิวัลย์  สมศักดิ์ (2540)  
       มลิวัลย์  สมศักดิ์ ได้ศึกษาทฤษฎี/แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสังเคราะห์แนวคิดเหล่านั้นน ามาสร้างรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการ
คิดวิจารณญาณของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต่อมามีผู้วิจัยท่านอ่ืน
น าแนวคิดนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาการคิดวิจารณญาณเช่นกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
       1. นิยามปัญหา ได้แก่ การก าหนดปัญหา ข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่คลุมเครือ
ให้ชัดเจนได้และเข้าใจความหมายของค าว่า ข้อความหรือแนวคิด 
       2. รวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเป็น
ปรนัย เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่คลุมเครือได้ แสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถามหรือพิจารณาทัศนะของคนอ่ืนและแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย 
       3. จัดระบบข้อมูล ได้แก่ การแสวงหาที่มาของแหล่งข้อมูล วินิจฉัยความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ระบุข้อตกลงเบื้องต้นของข้อความ พิจารณาความเพียงพอของข้อมูล 
จัดระบบข้อสนเทศโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจ าแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนและ
คลุมเครือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น พิจารณาข้อมูลที่แสดง
ถึงความล าเอียง และการโฆษณาชวนเชื่อ พิจารณาและตัดสินความขัดแย้งของข้อความและเสนอ
ข้อมูลได ้
    2.1.2.7 แนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล (2544)  
       วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล ได้ศึกษาทฤษฎี/แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสังเคราะห์แนวคิดเหล่านั้นน ามาพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือ
พัฒนาการคิดวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาล ซึ่งแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ดังนี้  
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       1. การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น หมายถึง ข้อสันนิษฐานหรือสิ่งที่คาดการณ์
ว่าเป็นจริง โดยใช้ข้อตกลงเบื้องต้นเป็นพ้ืนฐานในการคิด การตัดสินใจและในการกระท า รวมทั้งเป็น
แนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อน าไปสู่ข้อสรุป 
       2. การตีความ หมายถึง ความสามารถในการให้ความหมายของข้อมูล จ าแนกข้อมูล
ปกติกับไม่ปกติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบข้อมูล การแปลความของข้อมูล 
รวมทั้งการสรุปความจากข้อมูล หรือหลักฐานที่ก าหนดให้อย่างมีเหตุผล 
       3. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกข้อเท็จจริง เรื่องราว
หรือเหตุการณ์ที่สมบูรณ์ออกเป็นส่วนย่อยๆ สามารถเรียงล าดับความส าคัญของส่วนย่อยที่มีต่อ
ส่วนรวม การระบุการขาดหายไปของข้อมูล การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของส่วนย่อยกับส่วนรวม และ
สามารถแยกแยะถึงความสัมพันธ์ของการจัดระบบได้ 
       4. การสรุปอ้างอิง หมายถึง ความสามารถในการหาข้อสรุปหรือการหาข้อ
ยุติที่สรุปจากการสังเกต หรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ ผสมผสานการใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลที่
ใช้กฏการนิรนัยและอุปนัย 
       5. การประเมินข้อโต้แย้ง หมายถึง ความสามารถในการตัดสินความถูกต้อง
ของการอ้างเหตุผลด้วยการตัดสินความส าคัญ ความหนักแน่น และความสัมพันธ์ของการอ้างอิง
เหตุผลกับข้อโต้แย้ง รวมทั้งตัดสินความเหมาะสมของข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล หลักฐาน มโน
ทัศน์ เครื่องมือ วิธีการ และบริบท 
       6. การอธิบาย หมายถึง ความสามารถในการบรรยายความหมายของข้อมูล 
การให้เหตุผลถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้น มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในการให้เหตุผล ตลอดจนพิจารณาความมีเหตุผลของข้อมูล 
       7. การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบความคิด และแก้ไข
ข้อบกพร่องในการคิดได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง                          
  2.1.3 ความส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    บุคคลที่คิดได้อย่างมีวิจารณญาณย่อมที่จะมีความแตกต่างไปจากคนทั่วไปที่ถึงแม้ว่า
อาจจะมีข้อมูล รู้ข้อเท็จจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ แต่เขาจะ
เป็นคนที่มีความสามารถที่จะรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรู้ในข้อเท็จจริงไปสู่การแก้ปัญหา
ได้อย่างไร รวมทั้งรู้ที่จะเสาะหาแหล่งข้อมูลที่จะช่วยในการคิดของเราได้อย่างถูกต้อง 
    การคิดอย่างมีวิจารณญาณยังจะช่วยในการเชื่อมโยงต่อการให้เหตุผลและสรรค์สร้าง
งาน ช่วยให้ได้มาซึ่งความรู้ การปรับปรุงในเชิงทฤษฎีและความหนักแน่นกับการให้เหตุผลยามมี
ประเด็นข้อโต้เถียง และเรายังสามารถใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการเสริมสร้างกระบวนการ
ท างานและปรับปรุงสถาบันเชิงสังคม และที่ส าคัญการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็นรากฐานสู่สังคมที่
เป็นวิทยาศาสตร์และสังคมเสรีประชาธิปไตย วิทยาศาสตร์ต้องการการใช้เหตุผลต่อการทดลองและ
ยืนยันในทฤษฎีและสังคมเสรีประชาธิปไตยนั้นต้องการพลเมืองที่คิดอย่างมีวิจารณญาณต่อประเด็น
ทางสังคมที่จะส่งผลต่อดุลยพินิจของเขาต่อฝ่ายปกครองอย่างที่ปราศจากความมีอคติและล าเอียงใน
ยามที่ต้องพินิจเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
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    มีหลายเหตุผลว่าท าไมเราต้องให้ความสนใจกับการศึกษาในเรื่องการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดย บรรจง อมรชีวิน (2556) ได้ประมวลไว้ดังนี้ 
    1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณนับว่าเป็นทักษะการคิดทั่วไปที่ส าคัญเพราะท าให้มี
ความสามารถในการคิดได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและมีเหตุผล นับว่าเป็นเรื่องส าคัญไม่ว่าเราจะท าอะไร
ก็ตามในทุกสาขาวิชา อาชีพ ล้วนต้องการอย่างเห็นได้ชัดเพราะการคิดได้ดีย่อมน าไปสู่การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 
    2. มีความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจฐานความรู้ใหม่ ความรู้เศรษฐกิจระดับโลก
ล้วนขับเคลื่อนด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยี การที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้อย่างมี
ประสิทธิผล เศรษฐกิจโลกใหม่นับว่ามีความต้องการเพ่ิมขึ้นในเรื่องของทักษะทางปัญญาที่มีความ
ยืดหยุ่นและความสามารถในการวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง  ๆ ในการช่วย
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น 
    3. การช่วยเพ่ิมพูนทักษะทางด้านภาษาและการน าเสนอ การคิดได้อย่างแจ่มแจ้ง
ชัดเจนและเป็นระบบ จะช่วยเราได้มากในการแสดงออกทางความคิดของเรา ในการเรียนรู้ที่จะ
วิเคราะห์โครงสร้างเชิงตรรกะของตัวเรา การคิดอย่างมีวิจารณญาณก็จะช่วยปรับปรุงความสามารถใน
การท าความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ 
    4. ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะได้ทางแก้ปัญหา ทางออกอย่าง
สร้างสรรค์ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับการมีความคิดใหม่ ๆ แต่ความคิดใหม่ ๆ  ที่จะก่อเกิดต้อง
สอดคล้องกับงานด้วย ในประเด็นตรงนี้นี่เองที่การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะมีบทบาทอย่างส าคัญใน
การช่วยประเมินความคิดใหม่ ๆ การคัดเลือกอันที่ดีที่สุดและก็ดัดแปลงมันหากว่าจ าเป็น 
    5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณนับว่าส าคัญต่อการสะท้อนตัวตน ในการที่เราจะมีชีวิต
อยู่อย่างมีความหมายและวางโครงสร้างชีวิตได้อย่างเหมาะสมนั้น เราจ าเป็นต้องมีความสมเหตุสมผล
และสะท้อนด้วยค่านิยมและการตัดสินใจของเรา การคิดอย่างมีวิจารณญาณนับเป็นเครื่องมือส าหรับ
กระบวนการในการประเมินตนเองของเรา 
    เราอาจสงสัยว่าท้ายที่สุดแล้วการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ผลลัพธ์อะไร ซึ่งหากเรา
ประเมินจากการให้ค านิยามต่าง ๆ ของความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็จะพบว่า การคิด
อย่างมีวิจารณญาณจะน าไปสู่การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การเรียนรู้แนวคิดใหม่ และการคิด
ใคร่ครวญอย่างมีเหตุผล 
    ลิปแมน (Lipman, 2007) เห็นว่าหากย้อนกลับไปดูความหมายเดิมจะเห็นว่าเรา
ต้องการให้เกิดภูมิปัญญา แต่หากถามว่าภูมิปัญญาได้มาได้อย่างไร ก็อาจจะเข้าใจจากความหมายที่ว่า
ภูมิปัญญาก็คือ การใช้ดุลยพินิจอย่างชาญฉลาด (Intelligent  Judgment) หรือการมีดุลยพินิ จที่ ดี 
   ค าถามก็คือว่าเราจะแยกได้อย่างไรว่าระหว่างดุลยพินิจที่ดีกับดุลยพินิจที่ธรรมดา 
หลายเรื่องเราอาจแยกได้อย่างชัดเจนไม่ยาก เช่น คนที่ร้องเพลงดีกับคนที่ร้องเพลงไม่ดี การจะตัดสิน
เรื่องนี้อาจต้องดูถึงคนแต่ละวิชาชีพที่อาจแตกต่างกันไป อาทิ แพทย์ พยาบาล สถาปนิก หรือทนาย 
ทุกคนตอ้งใช้ดุลยพินิจ การใช้ดุลพินิจได้ดีต้องเป็นผู้มีวิชาชีพที่ดีจึงจะใช้ดุลยพินิจที่ดีได้   
    ดุลยพินิจจึงเป็นเครื่องพิจารณาถึง การคิด การกล่าว การกระท าหรือการสรรค์สร้าง
แม้กระทั่งท่าทาง (การโบกมือ) ก็นับว่าเป็นเรื่องการใช้ดุลยพินิจ หรือแม้แต่สูตร E= mc2 ก็เป็นการใช้
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ดุลยพินิจ ดังนั้นดุลยพินิจที่ดีจึงเป็นผลผลิตของการกระท าอย่างมีทักษะอย่างยิ่ง (Skill Fully Performed 
Acts) ซึ่งจะต้องน าทางหรืออ านวยการโดยเครื่องมือและขั้นตอนอันเหมาะสมเท่านั้น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณนับว่าเป็นการคิดเชิงประยุกต์ จึงไม่ใช่เป็นแต่เรื่องที่เป็นแค่กระบวนการ แต่จะต้องเป็น
การผลิตอะไรออกมาสักอย่างและมากไปกว่าแค่การท าความเข้าใจ แต่ต้องให้ได้อะไรมาทั้งอาจจาก
การพูดและการกระท า มันจึงเกี่ยวข้องกับการน าความรู้ไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล  
โดยที่อย่างน้อยให้ได้มาซึ่งดุลยพินิจและอย่างมากท่ีสุดคือ น าดุลยพินิจนั้นไปสู่การปฏิบัติการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณจึงเกี่ยวข้องกับการตีความและการแปลความหมายด้วยโดยนัยนี้    ลิปแมน (Lipman, 
2007) เห็นว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเกี่ยวข้องกับการอ านวยการเกิดดุลยพินิจ โดยที่จะต้อง
พ่ึงพิงอยู่กับหลักเกณฑ์และเป็นการปรับแก้ตนเองรวมทั้งการอ่อนไหวต่อบริบทที่มีด้วย    
    สรุปได้ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นทักษะ
การคิดทั่วไปที่ส าคัญท าให้มีความสามารถในการคิดได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและมีเหตุผล มี
ความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจฐานความรู้ใหม่ ความรู้ เศรษฐกิจระดับโลก ช่วยเพ่ิมพูนทักษะ
ทางด้านภาษาและการน าเสนอ การคิดได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและเป็นระบบ ช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะได้ทางแก้ปัญหา ทางออกอย่างสร้างสรรค์ และนับเป็นเครื่องมือส าหรับ
กระบวนการในการประเมินตนเองของเราที่จะต้องมีอยู่ในตัวผู้บริหารสถาบันการศึกษาเพราะต้องใช้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2.1.4 คุณลักษณะของคนท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   กรมวิชาการ (2544) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็น
บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    1. ด้านการระบุประเด็นส าคัญ บุคคลควรมีการแสดงออกดังต่อไปนี้ 
     1.1 ตระหนักถึงความส าคัญของการระบุหรือก าหนดความหมายของค าท่ีชัดเจน 
     1.2 ระบุหรือก าหนดประเด็นปัญหา ที่ชัดเจนได้ 
    2. ด้านการรวบรวมข้อมูล บุคคลควรมีการแสดงออก ดังต่อไปนี้ 
     2.1 สังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นปรนัย 
     2.2 วินิจฉัยตัดสินการรายงานการสังเกตได้ 
     2.3 เลือกข้อมูลที่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาและรู้จักหาข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น 
      
       3. ด้านการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล บุคคลควรมีการแสดงออก ดังต่อไปนี้ 
      3.1 เห็นความส าคัญของความรู้ที่เชื่อถือได้ ไม่ใช้การเดาในการหาข้อเท็จจริง 
      3.2 แสดงถึงข้อจ ากัดของข้อมูลได้ 
     4. ด้านการแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล บุคคลมีการแสดงออก ดังต่อไปนี้ 
      4.1 จ าแนกความแตกต่าง / ประเภทของข้อมูลได ้
      4.2 ชี้ให้เห็นแนวคิดท่ีซ่อนอยู่เบื้องหลัง ข้อตกลงเบื้องต้นที่ปรากฏอยู่ได้ 
     5. ด้านการตั้งสมมติฐาน บุคคลควรมีการแสดงออกดังต่อไปนี้ 
      5.1 ให้ความส าคัญกับการตั้งสมมติฐานในการแก้ปัญหา 
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      5.2 มองหาทางเลือกหลาย ๆ ทาง 
     6. ด้านการลงข้อสรุปโดยการใช้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย บุคคลควรมีการแสดงออก
ดังต่อไปนี้ 
      6.1 มีความรู้ทันสมัย ใจกว้าง และแสวงหาเหตุผลอยู่เสมอ 
       6.2 ตัดสินใจสรุปเมื่อมีเหตุผลพอเพียง 
      6.3 สรุปจากข้อมูลที่ให้ไว้ได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล 
      6.4 มีความสามารถในการใช้เหตุผล และใช้ค าถามท่ีเป็นการอธิบายได้ 
      6.5 มีความสามารถในการสังเกต ควบคุม และแก้ไขกระบวนการคิดของตน 
      6.6 สามารถคิดอย่างมีเหตุผลจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วสรุปเป็นประโยคประเด็น
หรือกฎเกณฑ์ได้ 
     7. ด้านการประเมินผล บุคคลควรมีการแสดงออกดังต่อไปนี ้
      7.1 ยืนยันข้อสรุป เมื่อมีหลักฐานและเหตุผลพอเพียง 
      7.2 พิจารณาข้อสรุปใหม่ เมื่อมีหลักฐานหรือเหตุผลเพิ่มเติม 
     ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืน ๆ (2540) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ที่มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้ 
     1. สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดได้อย่างถูกต้อง 
     2. สามารถระบุประเด็นในการคิดได้อย่างชัดเจน 
     3. สามารถประมวลข้อมูล ทั้งด้านข้อเท็จจริงและความคิดเห็น 
     4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกข้อมูลที่จะใช้ในการคิดได้ 
     5. สามารถประเมินข้อมูลได ้
     6. สามารถใช้หลักเหตุและผลเพ่ือพิจารณาและเสนอค าตอบหรือทางเลือกท่ีสมเหตุสมผล 
     7. สามารถเลือกทางเลือก หรือลงความเห็นในประเด็นที่คิดได้ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) กล่าวว่าบุคคลที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนั้นจะมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
     1. สามารถก าหนดเป้าหมายในการติดอย่างถูกทาง 
     2. สามารถระบุประเด็นในการติดได้อย่างเจน 
     3. สามารถประมวลข้อมูลทั้งทางด้านข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่คิดทั้งทางกว้าง ลึก และไกล 
     4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกข้อมูลที่จะใช้ในการคิดได้ 
     5. สามารถประเมินข้อมูลได ้
     6. สามารถใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อมูลและเสนอค าตอบหรือทางเลือกที่สมเหตุสมผล 
     7. สามารถเลือกทางเลือก หรือลงความเห็นในประเด็นที่คิดได้ 
    อุษณีย์  โพธิสุข และคนอ่ืนๆ (2544) กล่าวถึงคุณลักษณะของคนที่มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ว่าประกอบด้วย คุณลักษณะ ดังนี้ 
     1. มีความสามารถในการนิยามปัญหา โดยการก าหนดปัญหา ข้อโตแย้งหรือข้อมูลที่
คลุมเครือให้ชัดเจน และเข้าใจความหมายของค า ข้อความหรือแนวคิด 
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     2. มีความสามารถในการคิดรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อโต้แย้ง หรือข้อมูลที่คลุมเครือ แสวงหาข้อมูลที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ถามและพิจารณาทัศนะของคนอ่ืนและแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย 
     3. มีความสามารถในการจัดระบบข้อมูล โดยแสวงหาแหล่งที่มีของข้อมูลวินิจฉัย
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลพิจารณาความพอเพียงของข้อมูลระบุข้อตกลงเบื้องต้นของข้อความ 
จัดระบบข้อสนเทศต่าง ๆ เช่น จ าแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูลที่คลุมเครือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อเท็จจริงกับความคิดเป็นความคิดเห็น
ด้วยอารมณ์กับความคิดเห็นด้วยเหตุผลพิจารณาข้อมูลที่แสดงถึงความล าเอียงและการโฆษณาชวน
เชื่อ พิจารณาและตัดสินความขัดแย้งของข้อความและเสนอข้อมูลได้ 
     4. มีความสามารถในการตั้งสมมติฐาน โดยการก าหนดสมมติฐานจากความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
มองหาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแก้ปัญหาและเลือกสมติฐานได้ 
     5. มีความสามารถในการสรุปอ้างอิง โดยพิจารณาและตัดสินว่ามีเหตุผลเพียงพอ
ที่สรุปได้หรือไม่ จ าแนกข้อสรุปที่สัมพันธ์กับสถานการณ์และข้อสรุปโดยใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัญหาหรือข้อขัดแย้งและสรุปเป็นกฎเกณฑ์ได้ 
     6. มีความสามารถในการประเมินการสรุปอ้างอิงโดยพิจารณาและตัดสินข้อสรุป
ว่าสรุปตามข้อมูลหรือหลักฐานหรือไม่พิจารณาความคลุมเครือของการสรุปเหตุผล บอกเหตุผลที่ไม่
เป็นไปตามตรรกศาสตร์จ าแนกข้อสรุปที่มีเหตุผลหนักแน่นและน่าเชื่อถือเมื่อพิจารณาและตัดสินความ
เกี่ยวข้องกับข้อมูลและประเด็นปัญหา พิจารณาผลที่เกิดจากการตัดสินใจโดยยืนยันการสรุปเดิม ถ้ามี
เหตุผลและหลักฐานเพียงพอ และพิจารณาการสรุปใหม่ถ้าการสรุปไม่มีเหตุผลมีข้อมูลหรือเหตุผล
เพ่ิมเติมและพิจารณาและตัดสินการน าข้อสรุปไปประยุกต์ใช้ 
    วนิช  สุธารัตน์ (2547) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ใช้ปัญญา หรือ
ใช้ความคิดน าพฤติกรรม ผู้ที่คิดวิเคราะห์เป็น จึงสามารถใช้ปัญญาน าชีวิตได้ในทุก ๆ สถานการณ์ เป็น
บุคคลที่ไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง มีเหตุผล ไม่มีอคติ มีความยุติธรรม และ
พร้อมที่จะสร้างสันติสุขในทุกโอกาส การคิดวิเคราะห์จะต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญสองเรื่อง คือ 
เรื่องความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้องกับเทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือใช้ในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง
ทั้งสองเรื่องมีความส าคัญต่อการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง มีรายละเอียดดังนี้  
      1. ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง การที่จัดให้เรื่องของการให้
เหตุผลอย่างถูกต้องว่ามีความส าคัญก็เนื่องจากในเรื่องของการคิดการใช้ปัญญาทั้งหลายนั้น เรื่องของ
เหตุผลจะต้องมีความส าคัญ ถ้าเหตุผลที่ให้ในเบื้องแรกไม่ถูกต้อง หรือมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนแล้ว 
กระบวนการคิดก็จะมีความไม่ชัดเจนตามไปด้วยการเชื่อมโยงสาระต่าง ๆ เข้าด้วยกันย่อมไม่สามารถ
กระท าได้ และมีผลสืบเนื่องต่อไปคือ ท าให้การสรุปประเด็นที่ต้องการทั้งหลายขาดความชัดเจน หรือ
อาจผิดพลาดตามไปด้วย ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้องประกอบด้วย (Center for 
Critical Thinking, 1996) 
       1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการให้เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การให้เหตุผลต้องมีความชัดเจนโดยปกติการให้เหตุผลในเรื่องต่าง  ๆ บุคคลจะต้องให้เหตุผลที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเรื่องนั้น เช่นในการเขียนเรียงความ งานวิจัย การ
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อภิปราย ฯลฯ ถ้าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้มีความชัดเจน การให้เหตุผลก็จะเป็นเรื่อง
ง่าย แต่ถ้าไม่ชัดเจน หรือมีความสลับซับซ้อน จะต้องท าให้ชัดเจนการให้เหตุผลก็จะเป็นเรื่องง่าย หรือ
อาจจะต้องแบ่งแยกออกเป็นข้อย่อย ๆ เพ่ือลดความสลับซับซ้อนลง และนอกจากนี้เป็นเป้าหมาย
จะต้องมคีวามส าคัญและมองเห็นว่าสามารถจะท าให้ส าเร็จได้จริง ๆ 
       1.2 ความคิดเห็นหรือกรอบความจริงที่น ามาอ้าง เมื่อมีการให้เหตุผล ต้องมี
ความคิดเห็นหรือกรอของความจริงที่น ามาสนับสนุน ถ้าสิ่งที่น ามาอ้างมีข้อบกพร่อง การให้เหตุผลก็
จะผิดพลาดหรือบกพร่องตามไปด้วย ความคิดเห็นที่แคบเฉพาะตัว ซึ่งอาจเกิดจากอคติหรือการ
เทียบเคียงท่ีผิด ท าให้การให้เหตุผลท าได้ในขอบเขตอันจ ากัด เที่ยงตรง และมีเสถียรภาพ 
       1.3 ความถูกต้องของสิ่งที่อ้างอิง การอ้างอิงข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ หรือ
สิ่งต่าง ๆ มีหลักการอยู่ว่า สิ่งที่น ามาอ้างจะต้องมีความชัดเจน มีความสอดคล้อง และมีความถูกต้อง
แน่นอนถ้าสิ่งที่น ามาอ้างผิดพลาดการสรุปผลหรือการสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องย่อม
ผิดพลาดด้วย สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ ต้องเข้าใจข้อจ ากัดของข้อมูลต่าง ๆ ลองหาข้อมูลอ่ืนๆที่มี
ลักษณะตรงกันข้าม หรือขัดแย้งกับข้อมูลที่เรามีอยู่บ้างว่ามีหรือไม่และก็ต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้อ้างนั้น
มีความสมบูรณ์เพียงพอด้วยข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีความถูกต้อง มีการบิดเบือนหรือการน าเสนอเพียง
บางส่วนและปิดบังหรือมีเจตนาปล่อยปละละเลยในบางส่วน ท าให้การน าไปอ้างอิงหรือเผยแพร่ขาด
ความสมบูรณ์ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลองค์การหรือสังคม
ได้ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทุก  ๆ
เรื่องจึงเป็นเรื่องที่ควรจะกระท าด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง 
       1.4 การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอด การให้เหตุผลจะต้องอาศัยการสร้าง
ความคิดหรือความคิดรวบยอด ซึ่งมีตัวประกอบที่ส าคัญคือทฤษฎี กฎ หลักการ อันเป็นตัวประกอบ
ส าคัญของการสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดถ้าหากเข้าใจผิดพลาดในเรื่องของทฤษฎี กฎ หรือ
หลักการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดก็จะผิดพลาด การให้เหตุผล
ก็จะไม่ถูกต้องด้วย ดังนั้นเมื่อสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดขึ้นมาได้แล้ว จะต้องแสดงหรือ
อธิบาย เพ่ือบ่งบอกออกมาให้ชัดเจน ลักษณะของความคิดรวบยอดที่ดีจะต้องมีความกระจ่างมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์มีความลึกซึ้ง และมีความเป็นกลางไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง 
       1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับสมมติฐาน การให้เหตุผลขึ้นอยู่กับสมมติฐาน
เมื่อใดมีการก าหนดสมมติฐานขึ้นมาในกระบวนการแก้ปัญหา ต้องแน่ใจว่าสมมุติฐานนั้น ก าหนดขึ้น
จากสิ่งที่เป็นความจริงและจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ ความบกพร่องในการให้เหตุผลสามารถเกิดขึ้นได้
เมื่อบุคคลไปติดยึดในสมติฐานที่ตั้งขึ้น จนท าให้ความคิดเห็นโน้มเอียงหรือผิดไปจากสภาพที่ควรจะ
เป็น สมมติฐานที่ดีจะต้องมีความชัดเจน สามารถตัดสินใจ และมีเสถียรภาพเช่นเดียวกัน 
       1.6 การลงความเห็น การให้เหตุผลในทุก ๆ เรื่อง จะต้องแสดงถึงความ
เข้าใจด้วยการสรุปและให้ความหมายของข้อมูล ลักษณะการให้เหตุผลนั้นโดยธรรมชาติจะเป็น
กระบวนการต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างเหตุกับผล เช่นเพราะว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น หรือ
เพราะว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้จึงเป็นอย่างนั้น ถ้าความเข้าใจในข้อมูลเบื้องต้นผิดพลาด
การให้เหตุผลย่อมผิดพลาดด้วย ทางออกที่ดีก็คือ การลงความเห็นจะท าได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานบ่งบอก
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อย่างชัดเจน จะต้องตรวจสอบความเห็นนั้นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อไหนและมี
อะไรเป็นตัวชี้น าอยู่อีกบ้าง ซึ่งอาจท าให้การลงความเห็นผิดพลาด 
       1.7 การน าไปใช้ เมื่อมีข้อสรุปแล้วจะต้องมีการน าไปใช้หรือมีผลสืบเนื่อง จะต้องมี
ความคิดเห็นประกอบว่าข้อสรุปที่เกิดขึ้นนั้น สามารถน าไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ควรจะน าไปใช้
ลักษณะใดจึงจะถูกต้อง ลักษณะใดไม่ถูกต้อง โดยพยายามคิดถึงทุกสิ่งที่อาจเป็นผลต่อเนื่องที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การคิดวิเคราะห์ที่ดีหรือมีมาตรฐาน ในอันดับแรกจะต้องรู้จักการให้
เหตุผลที่ถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง     
    2. เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือการคิดวิเคราะห์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญพอ ๆ  กับความสามารถ
ในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง การตั้งค าถามที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การใช้เหตุผลเป็นไปด้วยความสะดวก มี
ระบบและช่วยแก้ปัญหาได้ นักคิดวิเคราะห์ต้องมีความสามารถในการตั้งค าถามหลาย ๆ แบบ ค าถาม
ที่ต้องการค าตอบกว้าง ๆ ต้องการหลาย ๆ ค าตอบ ค าถามต้องการค าตอบเดียวแต่มีความลึกซึ้ง 
ลักษณะค าถามที่จะช่วยให้คิดหาเหตุผลในระดับลึก หรือมีเหตุผลจากการใช้ปัญญาของการคิด
วิเคราะห์นั้น จะต้องมีคุณสมบัติ 8 ประการ (Center for Critical Thinking, 1996 อ้างถึงใน วนิช  
สุธารัตน์, 2547) ดังต่อไปนี้ 
       2.1 ความชัดเจน (Clarity) ความชัดเจนของปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของ
การคิด เช่น ตัวอย่างของปัญหาที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบความชัดเจน เช่นยังมีเรื่องอะไรอีกในส่วนนี้ที่
เรายังไม่รู้สามารถยกตัวอย่างมาอ้างอิงได้หรือไม่ สามารถอธิบายขยายความส่วนนั้นให้มากขึ้นได้
หรือไม ่
       2.2 ความเที่ ยงตรง (Accuracy) เป็นค าถามที่บอกว่าทุกคนสามารถ
ตรวจสอบได้ถูกต้องตรงกันหรือไม่ เช่น จริงหรือ เป็นไปได้หรือ ท าไมถึงเป็นไปได้ สามารถตรวจสอบ
ได้หรือไม่ตรวจสอบอย่างไร เราจะหาข้อมูลหลักฐานได้อย่างไร ถ้าตรงนั้นเป็นเรื่องจริงเราจะทดสอบ
มันได้อย่างไร 
       2.3 ความกระชับ ความพอดี (Precision) เป็นความกะทัดรัด ความเหมาะสม ความ
สมบูรณ์ของข้อมูล เช่น จ าเป็นต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องนี้อีกหรือไม่ ท าให้ดูดีกว่านี้ได้อีกหรือไม่ ท าให้
กระชับกว่านี้ได้อีกหรือไม่ 
       2.4 ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) เป็นการตั้งค าถามเพ่ือคิดเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธ์ เช่น สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างไร มันเกิดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นตรงนั้นได้อย่าง ผลที่เกิดขึ้นตรงนั้น 
มันมีที่มาอย่างไร ตรงส่วนนั้นช่วยให้เราเข้าใจอะไรได้บ้าง 
       2.5 ความลึก (Depth) หมายถึงความหมายในระดับที่ลึกความคิดลึกซึ้ง การตั้ง
ค าถามที่สามารถเชื่อมโยงไปยังการคิดหาค าตอบที่ลึกซึ้ง ถือว่าค าถามนั้นมีคุณค่ายิ่ง เช่น ตัวประกอบ
อะไรบ้างที่ท าให้ตรงนี้เป็นปัญหาส าคัญ อะไรที่ท าให้ปัญหาเรื่องนี้มันซับซ้อน สิ่งใดบ้างที่เป็นความล าบาก
หรือความยุ่งยากที่เราจะต้องพบ 
       2.6 ความกว้างของการมอง (Breadth) เป็นการทดลองเปลี่ยนมุมมอง โดยให้ผู้อ่ืน
ช่วยเช่น จ าเป็นจะต้องมองสิ่งนี้จากด้านอ่ืน คนอ่ืน ด้วยหรือไม่ มองปัญหานี้โดยใช้วิถีทางอ่ืน ๆ บ้างหรือไม่ 
ควรจะให้ความส าคัญของความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนหรือไม่ ยังมีข้อมูลอะไรในเรื่องนี้อีกหรือไม่ที่ไม่น ามา
กล่าวถึง 
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       2.7 หลักตรรกวิทยา (Logic) มองในด้านของความคิดเห็นและการใช้เหตุผล เช่น
ทุกเรื่องที่เรารู้ เราเข้าใจตรงกันหมดหรือไม่ สิ่งที่พูดมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่ สิ่งที่สรุปนั้นเป็นเหตุผลที่
สมบูรณ์หรือไม่ สิ่งที่กล่าวอ้างมีขอบข่ายครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดหรือไม่ 
      2.8 ความส าคัญ (Significance) ซึ่งหมายถึง การตั้งค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าสิ่ง
เหล่านั้นมีความส าคัญอย่างแท้จริงหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งพบว่า ความส าคัญเป็นสิ่งที่เรา
ต้องการจะให้เป็นมากกว่าเป็นความส าคัญจริง ๆ เช่น ส่วนไหนของความจริงที่ส าคัญที่สุด ยังมีเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญอยู่อีกหรือไม่ นี่คือปัญหาที่ส าคัญที่สุดในเรื่องนี้ใช่หรือไม่ ตรงนี้เป็นจุดส าคัญที่
ควรให้ความสนใจหรือเปล่า 
   ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2553) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ประกอบด้วย 5 ลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
      1. เป็นผู้มีใจกวา้ง คือ ยอมรับฟังและพิจารณา ความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดมั่นในความคิด
ของตนเองเป็นหลัก ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบเพียงพอ การมีใจกว้างขวางจะ
ท าให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวาง หลากหลาย มากพอต่อการใช้ในการตัดสินใจได้ดีมากขึ้น 
     2. มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน การมีความรู้สึกที่ไวจะท าให้สามารถรับรู้
สถานการณ์ ความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีกว่า 
     3. เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยู่ได้ ถ้ามีข้อมูลที่มีเหตุผลมากว่า 
     4. กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้ การมีข้อมูลและความรู้มาก ท าให้การตัดสินใจ
ย่อมถูกต้องและแม่นย า การคิดวิจารณญาณต้องการข้อมูล ความรู้มาก ๆ เพ่ือประกอบในการตัดสินใจ 
แม้ว่าบางข้อมูลอาจมีประโยชน์น้อยก็ตาม 
 
     5. เป็นผู้มีเหตผุล ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตัดสินใจ การยอมรับข้อมูลใด ๆ หรือ
การตัดสินใจใด ๆ จะไม่เชื่อมั่นในตัวบุคคลหรืออารมณ์ ข้อมูลที่มีเหตุผลจะท าให้การตัดสินใจดีกว่า 
    บรรจง อมรชีวิน (2556) กล่าวว่า คุณลักษณะของนักคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีว่า 
คนที่คิดอย่างมีวิจารณญาณจะไม่ได้มีเพียงทักษะเดียว แต่จะมีทักษะที่สะสมกันมาหลายด้านที่จะช่วย
เสริมซึ่งกันและกัน  
     บอนนี่ (Bonnie, 1994) ได้กล่าวไว้ว่าคุณลักษณะที่ส าคัญในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี 
3 คุณลักษณะ นั่นคือ 
     1. การสร้างทางเลือกหลากหลาย (Building Categories) 
     2. การส ารวจปัญหา (Finding Problem) 
     3. การส ารวจสิ่งอ้างอิงเพ่ิมเติม (Enhancing the Environment) 
    แดเนียล (Daniel, 2000 อ้างถึงใน ชอบกิจ กนกหงส์, 2547) ได้แบ่งลักษณะของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยได้รวมทักษะที่ซับซ้อนเข้าไว้ด้วยกัน ตามคุณลักษณะหลัก ๆ ดังนี้ 
     1. ความมีเหตุผล (Rationality) คนเราจะมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณเมื่อ 
      1.1 อาศัยเหตุผลค่อนข้างมากกว่าอารมณ์ 
      1.2 เรียกร้องหาหลักฐาน หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ปรากฏหลักฐาน ยึดมั่นในหลักฐาน 
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      1.3 เกี่ยวข้องมากกว่ากับการค้นหาข้ออธิบายที่ดีที่สุดมากกว่าที่จะเป็นการ
วิเคราะห์ สิ่งที่ปรากฏอย่างสับสนและการซักถามข้อสงสัย 
     2. ความตระหนักในตนเอง (Self–awareness) คนเราจะมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เมื่อ 
      2.1 การหยั่งอิทธิพลของการให้แรงจูงใจต่าง ๆ และอุปทาน ความล าเอียง 
      2.2 การเอาใจใส่ต่อข้อตกลงเบื้องต้น ความรังเกียจเดียดฉันท์ ความล าเอียง 
หรือภาพที่เดน่ชัด 
     3. ความซื่อตรง (Honesty) คนเราจะมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณเมื่อ ตระหนักถึง
แรงกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ แรงจูงใจจากการเห็นแก่ตัว จุดมุ่งหมายที่ไม่ดีหรือหมวดอ่ืน ๆ ของ
การเข้าใจผิดในตนเอง (Self-deception) 
     4. มีใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน (Open–mindness) คนเราจะมี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเม่ือ 
      4.1 ประเมินสิ่งที่อ้างถึงทั้งหมดอย่างมีเหตุผล 
      4.2 พิจารณาความหลากหลายในแง่ของความเป็นไปได้ ทัศนวิสัยต่าง ๆ 
      4.3 เปิดเผยสิ่งที่เหลืออยู่เพื่อการตีความอย่างเป็นนามธรรม 
      4.4 ยอมรับฟังข้ออธิบาย แบบจ าลอง หรือการสาธิตใหม่ ๆ เพราะอาจจะ
สามารถอธิบายหลักฐานยืนยันได้ดีกว่า หรือธรรมดากว่า หรือมีความสอดคล้องภายในหรือครอบคลุม
ข้อมูลมากกว่า 
      4.5 ยอมรับในข้อค้นพบใหม่ ๆ ในการตอบสนองต่อการประเมินอีกครั้งของ
หลักฐานหรือการประเมินอีกครั้งของความสนใจต่าง ๆ อย่างจริงจัง 
     5. การท าตามระเบียบข้อบังคับ (Discipline) คนเราจะมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เมื่อ 
      5.1 มีความละเอียดรอบคอบ พิถีพิถัน มีความเข้าใจและมีความถ้วนถี่ 
      5.2 ต่อต้านการจัดท าและการดึงดูดอย่างไม่มีเหตุผล 
      5.3 หลีกเลี่ยงการด่วนตัดสินใจ 
     6. การพิจารณาตัดสิน (Judgment) คนเราจะมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณเม่ือ 
      6.1 ตระหนักถึงความสัมพันธ์และหรือคุณค่าของข้อตกลงเบื้องต้นเชิง
นามธรรมและเก่ียวกับทัศนวิสัย 
       6.2 ตระหนักถึงขอบเขตและน้ าหนักของหลักฐานยืนยัน 
    เอนนิส (Ennis, 1991 อ้างถึงใน จีรนันท์ วัชรกุล, 2545) ได้เสนอว่าลักษณะของผู้ที่
มีความคิดวิจารณญาณไว้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะที่แสดงออก และความสามารถ โดยมี
สาระส าคัญแต่ละด้าน ดังนี้ 
     ด้านลักษณะที่แสดงออก 
      1. พูด เขียนหรือสื่อความเข้าใจโดยมีความหมายชัดเจน 
     2. ก าหนดประเด็นปัญหาที่แน่นอน 
     3. พิจารณาสถานการณ์รวมทั้งหมด 
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     4. แสวงหาเหตุผลและให้เหตุผล 
     5. เป็นผู้ที่มีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 
     6. มองหาทางเลือกหลาย ๆ ทาง 
     7. แสวงหาความถูกต้องแม่นย าให้มากท่ีสุดตามสถานการณ์ที่ต้องการ 
     8. ตระหนักถึงความเชื่อพ้ืนฐานของตนเอง 
     9. เปิดใจกว้างพิจารณาทรรศนะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากแนวคิดของตน 
         10. ไม่ด่วนตัดสินใจกรณีท่ีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ 
          11. ยืนยันจุดยืนหรือเปลี่ยนจุดยืนเมื่อมีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ 
         12. ใช้การคิดวิจารณญาณของตนเอง 
     ด้านความสามารถ มีดังนี้ 
      1. บอกได้ชัดเจนว่าประเด็นนั้นเป็นการอ้างเหตุผลปัญหาหรือข้อสรุป 
     2. วิเคราะห์การให้เหตุผลได้ 
     3. ถามหรือตอบค าถามเก่ียวกับความชัดเจนและความถูกต้องตามกฎหมาย 
     4. ให้นิยามหรือแนวคิดท่ีมีความหมายก ากวมให้กระจางได้ 
     5. ชี้ให้เห็นแนวคิดท่ีซ้อนอยู่เบื้องหลังที่ไม่อาจจะแสดงให้ชัดเจน 
     6. วินิจฉัยความน่าเชื่อถือของที่มาของแนวคิดและเหตุผลต่าง ๆ ได ้
     7. สังเกตและวินิจฉัยรายงานการสังเกตได้ 
     8. ตัดสินใจด้วยการใช้กฎต่าง ๆ ได้และประเมินการวินิจฉัยนั้นได้ด้วย 
     9. คิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่มีอยู่ แล้วสรุปเป็นกฎเกณฑ์ และประเมินค่า 
       10. กระบวนการคิดหาเหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปได้ 
       11. วินิจฉัยตัดสินค่านิยมต่าง ๆ  และประเมินการวินิจฉัยตัดสนิคุณค่าของค่านิยม
นั้นได้ 
       12. พิจารณาและให้เหตุผลโดยอาศัยหลักฐาน เหตุผล ข้อสันนิษฐาน แนวคิดที่เป็น
จุดยืนของข้อความท่ีตนเองไม่เห็นด้วย 
       13. ผสมผสานความสามารถและพฤติกรรมอ่ืน ๆ  ในการติดสินใจ และการเสนอ
ผลการตัดสินใจให้เป็นที่ยอมรับ 
      14. ด าเนินการตามระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ท าตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการแก้ปัญหา สังเกตการคิดของตนเอง และใช้เกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการคิด 
      15. ไวต่อความรู้สึก ระดับความรู้ และความเป็นผู้รู้ของบุคคลอื่น 
      16. ใช้วิธีพูดที่เหมาะสมในการอภิปรายและเสนอความเห็น 
      17. ใช้หรือมีปฏิกิริยาต่อแนวความคิดหรือความเชื่อที่ผิด ๆ  ด้วยกิริยาทีเ่หมาะสม 
    ฟาซิโอน และฟาซิโอน (Facione and Facione, 1998) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
ผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีไว้ว่าประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
     1. มีการคิดแสวงหาความจริง (Truth Seeking) มีความปรารถนาอย่างกล้าหาญ
ส าหรับความรู้ในสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ถึงแม้ความรู้เหล่านั้นจะล้มเหลวในการสนับสนุนหรือลบล้าง
ความรู้ ความเชื่อหรือความสนใจในตัวเองที่มีมาก่อน 
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     2. มีใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน (Open–mindedness) ใจกว้างต่อ
มุมมองที่หลากหลาย การควบคุมตนเองส าหรับความล าเอียงอันอาจจะเกิดขึ้น 
     3. มีความคิดจ าแนกแยกแยะ (Analyticity) ความต้องการการประยุกต์ใช้ส าหรับการ
ให้เหตุผลและสิ่งยืนยัน รวดเร็วต่อสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เบี่ยงเบนต่อผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 
     4. คิดอย่างเป็นระบบมีกฎเกณฑ์ (Systematicity) มีการตั้งเกณฑ์ประเมินคุณค่า 
จุดสนใจและความมาดมั่นที่จะเข้าถึงปัญหาที่มีความซับซ้อนทุกระดับ 
     5. คิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง (Critical Thinking self – 
confidence) เชื่อมั่นในทักษะการให้เหตุผลของตนเองและค้นหาตัวของตัวเองเสมือนเป็นนักคิดที่ดี 
     6. มีความอยากรู้อยากเห็น (Inquisitiveness) อยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นที่จะ
ได้มาซึ่งข้อความรู้และค าอธิบายการเรียนรู้นั้น ถึงแม้เม่ือการประยุกต์ใช้ส าหรับความรู้จะไม่ปรากฏให้
เห็นในทันที 
     7. มีวุฒิภาวะทางปัญญา (Cognitive Maturity) มีความรอบคอบในการสร้าง 
การหยุดชั่วคราว หรือการแก้ไขการพิจารณาตัดสิน ตระหนักถึงว่าการแก้ปัญหามีอย่างหลากหลายที่
สามารถยอมรับได้ การเห็นคุณค่าของความต้องการที่จะได้มาซึ่งข้อยุติ ถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้ที่
สมบูรณ์ 
    เวด (Wade, 1995) ได้จ าแนกคุณลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณออกเป็น 
8 คุณลักษณะดังนี้ คือ 
     1. คุณลักษณะของการซักถามข้อสงสัย 
     2. คุณลักษณะของการนิยามปัญหา 
     3. คุณลักษณะของการตรวจสอบหลักฐาน 
     4. คุณลักษณะของการวิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้นและความล าเอียง 
     5. คุณลักษณะของการหลีกเลี่ยงเหตุผลโดยอารมณ์ 
     6. คุณลักษณะของการหลีกเลี่ยงการแก้ไขที่ง่ายเกินไป 
     7. คุณลักษณะของการพิจารณาการตีความหมายอื่น ๆ 
     8. คุณลักษณะของการอดทนต่อความมีสองนัย 
    วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1994 อ้างใน จีรนันท์  วัชรกุล, 2545) 
ได้สรุปลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ดังนี้ 
     1. เป็นผู้ที่มีความสามารถจ าแนกความน่าจะเป็นของข้อสรุป ที่คาดคะเนจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดไว้ 
     2. สามารถจ าแนกวา่ ข้อความใดเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่ต้องยอมรับก่อนมีการโต้แย้ง 
     3. สามารถจ าแนกวา่ ข้อสรุปใดเปน็ผลมาจากความสัมพันธ์ของสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
     4. สามารถจ าแนกวา่ ข้อสรุปใดเปน็ลักษณะหรือคุณสมบัติทั่วไปที่ได้จากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ 
     5. สามารถจ าแนกได้ว่า การอ้างเหตุผลใดมีความหนักแน่นน่าเชื่อถือได้ หรือไม่หนัก
แน่นเมื่อพิจารณาตามความส าคัญและความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา 
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   สรุปได้ว่า จากคุณลักษณะของคนที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่กล่าวมาข้างต้น 
พอที่จะระบุได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารที่จะต้องมีเพ่ือใช้ในการบริหารอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์การ  
  2.1.5 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   ในการศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ด าเนินการศึกษาแนวคิดของ
นักวิชาการ และศึกษาจากแบบวัดมาตรฐาน ดังนี้ 
   ซัททัน และเอนนิส (Sutton and Ennis, 1985) ได้กล่าวถึงทักษะของการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณดังนี้ 
   1. การวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง 
    1.1 การสรุปอ้างอิง 
    1.2 การเข้าใจโครงสร้างข้อโต้แย้ง 
   2. การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
    2.1 การประยุกต์เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ 
    2.2 การให้น้ าหนักและความสอดคล้องของเกณฑ์กับสถานการณ์ 
   3. การสังเกตและการตัดสินรายงานที่เกิดจากการสังเกต 
    3.1 การใช้เกณฑ์ของความน่าเชื่อถือ 
    3.2 การใช้เกณฑ์อ่ืน ๆ 
   4. การนิรนัยและการตัดสินการนิรนัย 
    4.1 หลักการเบื้องต้น 
    4.2 เนื้อหาสาระ 
    4.3 ความซับซ้อน 
   5. การอุปนัยและการตัดสินการอุปนัย 
    5.1 การสรุปอ้างอิงทั่ว ๆ ไป 
    5.2 การอธิบายข้อสรุปและสมมุติฐานที่ดีที่สุด 
   6. การตัดสินคุณค่า 
    6.1 ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
    6.2 ผลที่จะตามมา 
    6.3 การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น 
   7. การนิยามและการตัดสินค าจ ากัดความ 
    7.1 รูปแบบการใช้ 
    7.2 หน้าที่ของค าที่ใช้ 
   8. การระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
    8.1 เหตุผลที่ไม่ได้น ามาอ้างอิง 
    8.2 ข้อตกลงเบื้องต้นที่จ าเป็น 
    8.3 ข้อสมมุติล่วงหน้า 
   9. การอภิปราย 
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    9.1 ความกระจ่างในการใช้ค าถาม 
    9.2 การแสดงจุดยืน 
    9.3 การให้เหตุสนับสนุนหรือคัดค้าน 
    9.4 การมีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น 
    10. การน าเสนอข้อโต้แย้งทั้งการพูดและการเขียน 
    10.1 การมุง่จุดสนใจที่ผู้ฟัง 
    10.2 รูปแบบการน าเสนอ 
    นอกจากนี้ เอนนิส (Ennis, 1957) ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีทักษะความสามารถที่
ส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าควรประกอบด้วย 12 ทักษะ ดังต่อไปนี้ 
     1. ความสามารถก าหนดหรือระบุประเด็นค าถามหรือปัญหา 
    2. ความสามารถคิดวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง 
    3. ความสามารถถามด้วยค าถามท่ีท้าทาย และการตอบค าถามได้ชัดเจน 
    4. ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
    5. ความสามารถสังเกตและตัดสินผลข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเอง 
    6. ความสามารถนิรนัยและตัดสินผลการนิรนัย 
    7. ความสามารถอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัย 
    8. ความสามารถตัดสินคุณค่าได้ 
    9. ความสามารถในการให้ความหมายค าต่าง ๆ และตัดสินความหมาย 
     10. ความสามารถในการระบุข้อสันนิษฐานได้ 
        11. ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อน าไปปฏิบัติได้ 
      12. การมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องต่าง  ๆ อย่างพิจารณา 
    แนวคิดของ ปีเตอร์ เอ ฟาซิโอน (Peter A. Facione, 1990) ได้สรุปไว้ในรายงาน 
การคิดวิจารณญาณ: แถลงการณ์จากของผู้เชี่ยวชาญในวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการศึกษา และ
แนวการด าเนินการ จากการประเมินผลโครงการเดลฟาย (Delphi Report) พบว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มี ทักษะ 6 ประการ คือ 
   1. การตีความเพ่ือเข้าใจและบอกความหมายหรือความส าคัญในความหมายหรือ ค า
จ ากัดความที่กว้างและหลากหลาย ในด้านประสบการณ์ สถานการณ์ ข้อมูลเหตุการณ์ การตัดสิน 
การประชุม ความเชื่อ กฎ พฤติกรรม หรือกฎเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น 
    1.1 การจัดหมวดหมู่  
      1.1.1 เพ่ือเข้าใจและแยกแยะล าดับขั้นของกฎเกณฑ์ความชัด เจน 
โครงสร้างส าหรับความเข้าใจ การพรรณนาหรือการแสดงข้อมูลคุณลักษณะ 
      1.1.2 เพ่ือพรรณนา ประสบการณ์ สถานการณ์ ความเชื่อ สถานการณ์ 
เพ่ือให้เข้าใจความหมาย ความเหมาะสม ความชัดเจนของ กลุ่ม หรือโครงสร้าง 
    1.2 การแปลความหมาย 
      เพ่ือสืบค้นรวบรวม และอธิบาย แหล่งข้อมูล ความหมายด้านความรู้สึก 
ค าสั่งท างาน ความตั้งใจ แรงจูงใจ จุดประสงค์ ความส าคัญทางสังคม คุณค่า ความเห็น กฎ 
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พฤติกรรม กฎเกณฑ์ หรือความสัมพันธ์ของการประชุมระบบการสื่อสาร เช่น ภาษา พฤติกรรมทาง
สังคม การวาด เลข กราฟ ตาราง แผนภูมิ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ 
    1.3 การท าความหมายให้ชัดเจน 
      1.3.1 เพ่ือถอดความ หรือท าให้ชัดเจน การระบุ พรรณนา การเปรียบเทียบ
หรือการอุปมา อธิบายเนื้อความ ระเบียบแบบแผน หรือความหมายของค า แนวความคิด ความคิด
รวบยอด แถลงการณ์ พฤติกรรม การบรรยาย จ านวน เครื่องหมาย แผนภูมิ กราฟ สัญลักษณ์ กฎ 
เหตุการณ์หรือพิธีการ 
      1.3.2 เพ่ือใช้การระบุ ค าพรรณนา การเปรียบเทียบหรือการแสดงออกเชิง
อุปมาเพ่ือขจัดความยุ่งยาก ความคลุมเครือท่ีไม่ตั้งใจหรือก ากวม หรือเพ่ือออกระเบียบการกระท า 
   2. การวิเคราะห์ เพ่ือระบุความสัมพันธ์ระหว่าง แถลงการณ์ ค าถาม แนวความคิด 
ค าพรรณนาหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ของการน าเสนอที่ต้องการให้ เกิดความเชื่อใน การตัดสินใจ 
ประสบการณ์ เหตุผล ค าแนะน า หรือความเห็น 
    2.1 การตรวจสอบความคิด 
      2.1.1 เพ่ือก าหนดการแสดงออกต่าง ๆ บทบาทการเล่นหรือได้ความตั้งใจใน
เนื้อความของการอภิปราย การให้เหตุผลหรือความคิดเห็น 
      2.1.2 เพ่ือก าหนดข้อตกลง 
      2.1.3 เพ่ือเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงความคิด แนวความคิด หรือ
แถลงการณ ์
      2.1.4 เพ่ือระบุประเด็นหรือปัญหาและก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ และยัง
ระบุความสัมพันธ์ของแนวคิดขององค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือทั้งหมด 
    2.2 การระบุข้อโต้แย้ง 
      ให้ชุดของแถลงการณ์ ค าพรรณนา ค าถามหรือการน าเสนอ เพ่ือก าหนดสิ่ง
ที่บอกว่าใช่ หรือไม่ หรือได้ความตั้งใจที่จะบอก เหตุผลในสนับสนุนหรือโต้แย้งการเรียกร้อง ความเห็น
หรือจุดส าคัญ 
    2.3 การวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง 
      ให้เหตุผลเพ่ือสนับสนุนหรือโต้แย้ง ข้อเสนอ ความเห็นหรือจุดส าคัญ เพ่ือ
ระบุความแตกต่างกัน 
   3. การประเมินผล เพ่ือก าหนดความน่าเชื่อถือ แถลงการณ์หรือการน าเสนออ่ืน ๆ
ค าอธิบายหรือ การรับรู้ของบุคคล ประสบการณ์ สถานการณ์ การตัดสิน ความเชื่อ หรือความเห็น 
และเพ่ือก าหนดความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ แถลงการณ์ การอธิบาย ค าถามหรือรูปแบบอ่ืน  ๆ
ของการน าเสนอ 
    3.1 การประเมินข้ออ้าง 
      3.1.1 เพ่ือรับรองประเด็นหรือระดับความน่าเชื่อถือในเหตุผลของข้อมูล
หรือความเห็น 
      3.1.2 เพ่ือก าหนดประเด็นค าถาม ค าแนะน า หลักการ กฎ หรือทิศทางของ
พฤติกรรม 
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      3.1.3 เพ่ือก าหนดการยอมรับ ระดับความเชื่อมั่นของความน่าจะเป็นหรือ
ความจริงของการน าเสนอประสบการณ์ สถานการณ์ การตัดสิน ความเชื่อหรือความเห็น 
    3.2 การประเมนิข้อโต้แย้ง 
      3.2.1 เพ่ือตัดสินการโต้เถียงที่ได้แสดงว่าถูกต้อง ยอมรับว่าเป็นจริง แค่ไหน 
      3.2.2 เพ่ือคาดว่าค าถามหรือการทักท้วง จะมีจุดอ่อนในการโต้แย้งหรือ
ประเมินค่า 
      3.2.3 เพ่ือก าหนดหรือคาดการว่าข้อโต้แย้งนั้นมีผลกระทบอย่างไร 
      3.2.4 เพ่ือตัดสินระหว่างเหตุผล กับความผิดพลาดในการลงความเห็น 
      3.2.5 เพ่ือตัดสินความเป็นไปได้ของข้อโต้แย้ง 
      3.2.6 เพ่ือก าหนดและตัดสินข้อโต้แย้ง 
      3.2.7 เพ่ือก าหนดขอบเขตของความเป็นไปได้ของจุดเด่นและด้อยของข้อ
โต้แย้ง 
   4. การสรุปอ้างอิง เพ่ือระบุและสร้างความมั่นใจในการสรุปเหตุผลจากสมมุติฐาน
ค าแนะน าตรง และข้อมูล แถลงการณ์ หลักการ พยานหลักฐาน การตัดสิน ความเชื่อ ความเห็น 
แนวความคิด ค าอธิบาย ค าถาม หรือการน าเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ 
    4.1 การสงสัยในหลักฐาน  
      4.1.1 รายละเอียด การสนับสนุน ยุทธศาสตร์ และการประชุม ค าแนะน า 
      4.1.2 การตัดสินค าแนะน านั้นตรงประเด็นเพ่ือการตัดสินใจ สามารถรับได้ 
มีเหตุผล หรือคุณค่าความเกี่ยวข้องของหัวข้อที่ให้ ค าถาม ปัญหา ทฤษฎี สมมติฐาน หรือข้อมูลที่
ต้องการ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ 
    4.2 การคาดคะเนทางเลือก 
      4.2.1 เพ่ือก าหนดหัวข้อการสรุปหลักฐานข้อสมมุติ เกี่ยวกับค าถาม 
สมมุติฐานของเหตุการณ์ 
      4.2.2 เพ่ือสรุปสมมุติฐานและแสดงผลที่เป็นไปได้ของการตัดสินใจต าแหน่ง 
นโยบาย ทฤษฎี หรือความเชื่อ 
    4.3 การลงข้อสรุป 
      4.3.1 เพ่ือใช้สติปัญญาในการก าหนดต าแหน่ง ความคิด การมองเห็น ของ
เรื่องราวหรือปัญหา 
      4.3.2 ให้ชุดของข้อมูลค าพรรณนาค าถามหรือรูปแบบของการน าเสนออ่ืน ๆ 
ให้เหมาะสมกับระดับเหตุผล ความสัมพันธ์ และผลที่ตามมาหรือ สมมุติฐาน ที่สนับสนุน การ
รับประกัน ความเห็นหรือการวางเงื่อนไข 
      4.3.3 เพ่ือใช้เหตุผลที่ส าเร็จเป็นแนวทางในการสรุป เหตุผลที่คล้ายกัน
ความสมเหตุ สมผล ทางตัวเลข ท้องถิ่น ทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  
      4.3.4 เพ่ือการลงข้อสรุปที่ เป็นไปได้หลายทาง โดยการสนับสนุนจาก
หลักฐานที่พบ  
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   5. การอธิบาย การเล่าเหตุผลของคนอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงว่าถูกต้องตาม แนวคิด ทฤษฎี 
หลักเกณฑ์ และการพิจารณาอธิบายเนื้อความ บนพื้นฐานผลของการ 
    5.1 การระบุที่เกิดขึ้น 
      เพ่ือการสรุปผลที่แน่นอน การอธิบายหรือการน าเสนอผลลัพธ์จากการ
วิเคราะห์ การประเมินผล ลงความเห็น หรือแสดงผลลัพธ์ 
    5.2 การให้เหตุผลในกระบวนการ เพ่ือแสดงผลอย่างชัดแจ้งใน แนวคิด ทฤษฎี 
การพินิจพิเคราะห์ และการพิจารณาค าอธิบายเนื้อความ ซึ่งบุคคลใช้ในการตีความวิเคราะห์ ประเมิน
ค่า หรือแสดง เพ่ือให้การบันทึก ประเมินค่า อธิบาย หรือการตัดสิน กระบวนการเหล่านั้น หรือเพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องทั่วไป ท าให้กระบวนการเหล่านั้นส าเร็จ 
    5.3 การเสนอข้อโต้แย้ง 
      5.3.1 เพ่ือให้เหตุผลส าหรับการยอมรับข้ออ้าง 
      5.3.2 เพ่ือการพบทฤษฎี แนวความคิด หลักฐาน กฎเกณฑ์หรือข้อมูล 
วิเคราะห์แยกแยะหรือประเมินค่าการตัดสิน 
   6. การควบคุมตนเอง การควบคุมตนเองเพ่ือแสดงความรู้ความเข้าใจ ในกิจกรรม 
และผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการประยุกต์ความช านาญในการวิเคราะห์และประเมินค่าการ
ตัดสินกับมุมมอง กับการถาม การยืนยัน การใช้ได้ หรือความถูกต้องของเหตุผล หรือ ผลลัพธ์ 
     6.1 การตรวจสอบตนเอง 
      6.1.1 เพ่ือสะท้อนเหตุผลและพิสูจน์ ทั้ง ผลลัพธ์และความถูกต้องของการ
ใช้เหตุผลและความเก่ียวพันกันของความรู้ 
      6.1.2 เพ่ือสร้างวัตถุประสงค์และการประเมินความรู้ของตนเองอย่างมี
เหตุผล 
      6.1.3 เพ่ือตัดสินความมีอิทธิพลทางความคิดของบุคคลหนึ่งที่มีต่อความรู้
ของอีกคนหนึ่ง หรือโดยข้อความที่เลียนแบบมา ความล าเอียง อารมณ์หรือปัจจัยอ่ืนใดซึ่งมีผลต่อ
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
      6.1.4 เพ่ือสะท้อนแรงจูงใจ ค่านิยม ทัศนคติและความสนใจกับมุมมอง ที่
ไม่ล าเลียงไม่เข้าข้าง เป็นธรรม ความรังเกียจ วัตถุประสงค์ ให้ความนับถือของความจริง มีเหตุผลและ
เหตุผลจากการวิเคราะห์ การตีความ ประเมินค่า การแสดง หรือการแสดงออก 
     6.2 การแก้ไขด้วยตัวเอง 
    นอกจากนี้ บอส (Boss, 2010) ได้กล่าวว่า ทักษะที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีอยู่ในคนที่มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีดังนี้ 
    1. ทักษะในการวิเคราะห์        
     ผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณต้องสามารถวิเคราะห์และมีตรรกะสนับสนุนต่อความ
เชื่อมากกว่าจะยืนยันอยู่บนความเห็นของตนแต่โดยง่าย การวิเคราะห์นี้ยังนับว่าจ าเป็นต่อการใช้
ประเมินข้อโต้เถียงของผู้อื่น โดยที่จะไม่เป็นการรับเอาเหตุผลที่ผิด ๆ เข้ามา 
    2. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 
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     การคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องอาศัยการรู้ข่าวสารและการรู้หนังสือ ทักษะการ
สื่อสารจึงเกี่ยวข้องกับการฟัง การพูด และการเขียน ทั้งต้องตระหนักในสไตล์การสื่อสารและความ
แตกต่างในวัฒนธรรมการสื่อสาร แม้กระท่ังในระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย 
    3. มีทักษะการถามและการวิจัย 
     การที่จะเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ได้ต้องมีการถามและการวิจัย ซึ่งก็คือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การประเมิน และการสังเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อสนับสนุนในเชิงประจักษ์ การช่วยหา
ข้อสรุปในประเด็นที่มีความซับซ้อนหรือประเด็นที่ต้องมีการตัดสินใจที่ส าคัญ 
    4. ความยืดหยุ่นและอดทนต่อความคลุมเครือ  
     การค้นหาบางอย่างที่จะเป็นข้อกล่าวอ้างและหลักฐานเชิงประจักษ์ในฐานะนัก
คิดย่อมต้องเผชิญกับช่วงของความคลุมเครือท่ียังไม่มีความชัดเจนด้วยความอดทน คนจ านวนมากอาจ
มีจุดยืน ข้อยึดถือที่แตกต่างและมีความสามารถในการประเมินมุมมองที่ขัดแย้งไม่เหมือนกัน การจะ
เป็นคนตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล จึงควรต้องมีความยืดหยุ่นและเผชิญกับความคลุมเครือใน
ช่วงแรก ๆ ได้ แล้วปรับตัวไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
    5. มีใจเปิดกว้างต่อข้อสงสัย 
     การคิดจะต้องเอาชนะความมีอคติและความเอนเอียง ต้องเริ่มด้วยการมีใจเปิด
กว้างพร้อมรับฟังข้อสงสัย ไม่ใช่ลักษณะของการปกป้องจุดยืนของตน แต่ต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่าง
มีวิจารณญาณบนรากฐานของข้อสมมติฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือมองได้หลาย  ๆ มุม ใน
ประเด็นพิจารณาดังกล่าวก่อนที่จะน าไปสู่บทสรุปสุดท้ายในการที่จะกระท าอย่างนี้ได้ก็จะต้องเป็นผู้
คิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะสร้างความสมดุลแยกแยะระหว่างความเชื่อและ
ความสงสัย 
    6. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     ความสามารถในการมองปัญหาในหลากหลายมุมก่อนนั้นจะท าให้ได้มาซึ่ง
ทางออกหรือทางแก้ อาจใช้การจินตนาการในการดูความเป็นไปได้ รวมทั้งปัญหาที่เป็นไปได้ในอนาคต 
และการพัฒนาแผนเพ่ือรับมือกับภาพจ าลองอันนี้ ค าว่าสร้างสรรค์ยังหมายรวมการพร้อมรับความ
เสี่ยง การจัดการกับสิ่งที่ไม่ได้คาดหวัง ยินดีรับกับความท้าทาย หรือแม้กระทั่งความล้มเหลวก่อน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเข้าใจอะไรใหม่ ๆ และอย่างลึกซึ้ง 
    7. ตั้งใจ ใส่ใจ และใคร่รู้ 
     นักคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือผู้ที่กระหายใคร่รู้ในทางปัญญา มีความตั้งใจและ
ใส่ใจต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยความคิดของเขาเอง นักคิดที่ดีจึงไม่ควรปฏิเสธอะไรโดยปราศจากเหตุผล
หรือว่ามีมุมมองที่ไม่เหมือนกับเรา แต่ควรเคารพต่อความหลากหลายและประสงค์ที่จะพิจารณา
มุมมองที่แตกต่างกันไป 
    8. การเรียนรู้ร่วมกัน 
     การคิดอย่างมีวิจารณญาณล้วนเกิดขึ้นในบริบทชีวิตจริงและการคาดการณ์
ปฏิกิริยาจากผู้อ่ืน แน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่เราล้วนมีความเชื่อมโยงกับคนอ่ืน  ๆ ดังนั้นจึง
ต้องเรียนรู้ที่จะต้องร่วมมือกันมากขึ้นด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันในชุมชน หากเราจะ
ตัดขาดตนเองออกจากผู้อื่นหรือชุมชน ย่อมจะน าไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ 
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   สรุปได้ว่า จากทักษะดังกล่าวสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ ในองค์การ ต้องมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยสรุปคือ ทักษะการตีความ 
การวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การนิรนัยและการตัดสินการนิรนัย 
การอุปนัยและการตัดสินการอุปนัย การตัดสินคุณค่า การประเมินผล การสรุปอ้างอิง การอธิบาย 
และการอภิปราย 

2.1.6 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนประกอบด้วยการรับรู้ การ

ระลึกถึงความรู้ ที่สะสมอยู่การผสมผสานความรู้ด้วยการย่อยข้อมูลและสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ เพ่ือหา
ค าตอบว่าความหมายของสิ่งที่คิดคืออะไร ซึ่งกระบวนการคิดผสมผสานความรู้จ าเป็นต้องใช้
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมาและทักษะเฉพาะหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน (ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ และ
อุษา  ชูชาติ, 2544) กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ์ (2537) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิจารณญาณของ
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เพื่อน าไปพัฒนารูปแบบการคิดวิจารณญาณส าหรับนักศึกษาครู ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

  1. การระบุประเด็นปัญหา (Identify Problem) คือ ความสามารถในการระบุ
ประเด็นปัญหาจากข้อความหรือสถานการณ์ท่ีก าหนด 

  2. การรวบรวมข้อมูล (Collection Information) คือความสามารถในการสังเกต
เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การสอบถาม หรือ การค้นคว้าข้อมูลเพื่อความกระจ่างในเรื่องนั้น 

  3. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Credibility of Source of Information) คือ 
ความสามารถเกี่ยวกับการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูล 

  4. การระบุลักษณะของข้อมูล (Identify Information) คือ ความสามารถเกี่ยวกับ
การจ าแนกประเภทของข้อมูลและการระบุแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลที่ปรากฏ 

  5. การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) คือ ความสามารถในการคิดถึงความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลระหว่างข้อมูลที่มีอยู่เพื่อระบุทางเลือกท่ีเป็นไปได้ สามารถเสนอทางเลือกจากข้อมูลที่มีอยู่ 

  6. การลงข้อสรุป (Conclusion) คือ ความสามารถในการสรุป 2 ลักษณะดังนี้ 
   6.1 ความสามารถในการสรุปแบบอุปนัย (Induction) คือ ความสามารถสรุป

หลักการหรือกฎเกณฑจ์ากการรวบรวมข้อเท็จจริง 
   6.2 ความสามารถในการสรุปแบบนิรนัย (Deduction) คือ ความสามารถในการ

สรุปเหตุการณ์เฉพาะ จากกฎเกณฑห์รือหลักการ 
  7. การประเมินผล (Evaluation) คือ ความสามารถในการยืนยันข้อสรุป และ

ความสามารถในการท านายผลที่คาดว่าน่าจะเกิดตามมา  
  กรมวิชาการ (2534 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี  และคนอ่ืน ๆ, 2544) สรุปว่า

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถทางกระบวนการทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู้ ความจ า ความเข้าใจ จนถึงขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ตามแนวคิดของบลูม 
(Bloom) อีกแนวคิดหนึ่งเป็นแนวคิดของแก๊กเน่ (Gagne) ที่เป็นกระบวนการเริ่มสัญลักษณ์ทางภาษา
จนโยงเป็นความคิดรวบยอด เป็นกฎเกณฑ์และการน ากฎเกณฑ์ไปใช้ การพัฒนากระบวนการคิด
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พ้ืนฐานนี้ สามารถใช้เทคนิคดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับเป็นขั้น  ๆ อาจเลือกใช้เทคนิคใด
ก่อนหลังก็ได้ ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนผ่าน
ขั้นตอนย่อยทุกขั้นตอน ได้แก่ 

  1. การสังเกต เน้นการท ากิจกรรมรับรู้แบบปรนัยจนเกิดความเข้าใจ ได้ความคิดรวบ
ยอด สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ และสรุปเป็นใจความส าคัญครบถ้วนตามหลักฐาน
ข้อมูล 

  2. การอธิบาย ให้ผู้เรียนตอบค าถามแสดงความคิดเห็นเชิงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับสิ่งที่ก าหนด เน้นการใช้เหตุผลด้วยหลักการ กฎเกณฑ ์หรือหลักฐานข้อมูลประกอบให้น่าเชื่อถือ 

  3. การรับฟัง ให้ผู้เรียนได้ฟังความคิดเห็น ได้ตอบค าถาม วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนที่
มีต่อความคิดของตน เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดเดิมของตนตามเหตุผลหรือข้อมูล โดยไม่ใช้อารมณ์
หรือดื้อแพ่งต่อความคดิเห็น 

  4. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงของสิ่งต่าง ๆ ให้สรุปจัดกลุ่มสิ่งที่เป็นพวกเดียวกัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เชิงสาเหตุและผล หา
กฎเกณฑก์ารเชื่อมโยงในลักษณะอุปมาอุปไมย 

  5. การวิจารณ์ จัดกิจกรรมให้วิเคราะห์เหตุการณ์ ค ากล่าว แนวคิด หรือการกระท า
แล้วให้จ าแนกหาจุดเด่น-จุดด้อย ส่วนดี-ส่วนเสีย ส่วนส าคัญ-ไม่ส าคัญ ด้วยการยกเหตุผลหลักการมา
ประกอบค าวิจารณ์ 

  6. การสรุป จัดกิจกรรมให้พิจารณาส่วนประกอบของการกระท าหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่
เชื่อมโยงเก่ียวข้องกัน แล้วให้สรุปผลอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องตามหลักฐานข้อมูล  
    ทิศนา แขมมณี (2544) มีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิจารณญาณ สรุปได้ดังนี้ 
     1. ขั้นตอนวิธีคิด ประกอบด้วย 
      1.1 ตั้งเป้าหมายในการคิด 
      1.2 ระบุประเด็นในการคิด 
      1.3 ประมวลข้อมูลทั้งที่เป็นจริงและเท็จ ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในทุกมิต ิ
      1.4 วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะข้อมูล จัดหมวดหมู่ และเลือกข้อมูลที่จะ
น าไปใช้ 
      1.5 ประเมินข้อมูลที่จะใช้ในแง่ความถูกต้อง ความเพียงพอและน่าเชื่อถือ 
      1.6 ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาถึงผลที่จะตามมา และคุณค่าหรือ
ความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้น 
     1.7 ชั่งน้ าหนัก ผลได้ ผลเสีย คุณและโทษ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
      1.8 ไตร่ตรอง ทบทวนอย่างรอบคอบ 
      1.9 ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด 
    2. คุณสมบัติของผู้ที่มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ มีดังนี้ 
      2.1 สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดได้อย่างถูกทาง 
      2.2 สามารถระบุประเด็นในการคิดอย่างชัดเจน 
      2.3 สามารถประมวลข้อมูลทั้งทางด้านข้อเท็จจริง ความคิดเห็นทีเ่กี่ยวข้องในทุกมิต ิ
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      2.4 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกข้อมูลที่จะใช้ในการคิดได้ 
      2.5 สามารถประเมินข้อมูลได ้
      2.6 สามารถใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูล เสนอค าตอบ ทางเลือกที่สมเหตุผล 
      2.7 สามารถเลือกทางเลือก ลงความเห็นในประเด็นที่คิดไว้ได้ 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้เสนอว่า กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณประกอบด้วยกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

   1. การนิยามปัญหา หมายถึง การก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจกับปัญหาโดย
พิจารณาเพ่ือก าหนดปัญหาข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่คลุมเครือ รวมทั้งการนิยามความหมายของค าหรือ
ข้อความ ปัญหาเป็นสิ่งเร้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

   2. การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อโต้แย้งหรือ
ข้อมูลที่คลุมเครือจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการดึงข้อมูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาใช้ 
ดังนั้นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้แก่ การสังเกต ทั้งการสังเกต
ด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลจาการรายงานผลการสังเกตของผู้อ่ืน 

   3. การจัดระบบข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลพิจารณา
ความเพียงพอ ของข้อมูล และการจัดระบบของข้อมูล ขณะเดียวกันก็ต้องประเมินความถูกต้องและ
ความเพียงพอของข้อมูลที่รวบรวมได้ว่าจะน าไปสู่การอ้างอิงได้หรือไม่ มีการจัดระบบข้อมูลที่รวบรวม
ได้โดยแยกแยะความแตกต่างของข้อมูลคือ จ าแนกความแตกต่าง ระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูลที่
คลุมเครือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา การระบุข้อตกลงเบื้องต้น เพ่ือน ามาจัด
กลุ่ม และจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน 

   4. การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอ้างอิงของปัญหาข้อ
โต้แย้งโดยการน าข้อมูลที่มีการจัดระบบแล้วมาพิจารณาเชื่อมโยง หาความสัมพันธ์ เพ่ือก าหนดแนว
ทางการสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ว่า จากข้อมูลที่ปรากฏสามารถเป็นไปได้ในทิศทางใดบ้าง เพ่ือที่จะได้
พิจารณาเลือกแนวทางท่ีเป็นไปได้มากที่สุด 

   5. การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาเลือกแนวทางที่
สมเหตุสมผลที่สุดจากข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ การใช้เหตุผลเป็นทักษะวิธีการคิดที่จ าเป็นต่อการ
ตัดสินใจสรุป และเป็นทักษะการคิดที่ส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงจ าเป็นต้องใช้เหตุผลที่ดีเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลและคุณลักษณะของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กับการใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์หรือใช้เหตุผลแบบอุปมาน
และอนุมาน 

   6. การประเมินสรุปอ้างอิง หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุป
อ้างอิงหลังจากการตัดสินใจสรุปโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ จะต้องประเมินข้อสรุปอ้างอิงว่าสมเหตุสมผล
หรือไม่รวมทั้งพิจารณาว่าข้อสรุปนั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร  ถ้า
ข้อมูลที่ได้รับมีการเปลี่ยนแปลงและค้นพบข้อมูลเพ่ิมเติมต้องกลับไปรวบรวม ข้อมูลที่มีอยู่อีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือตั้งสมมติฐานและข้อสรุปอ้างอิงใหม่  สรุปได้ว่า กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
กระบวนการที่ผสมผสานความสามารถในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือท าความเข้าใจกับปัญหาโดย
พิจารณาเพ่ือท าความชัดเจนว่าอะไร คือปัญหาที่แท้จริง ข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่คลุมเครือ การหา การ
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รวบรวมประเด็นปัญหา ท าความชัดเจนว่าอะไรเป็นตัวปัญหาที่แท้จริง การจัดล าดับปัญหา การก าจัด
ปัญหาที่อาจไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงออกไป การแยกประเด็นปัญหา รวมทั้งการนิยามความหมายของค า
หรือข้อความ การนิยามปัญหาเป็นกระบวนการที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็น
การกระตุ้นให้บุคคลเริ่มต้นคิด เมื่อตระหนักว่ามีปัญหาหรือข้อโต้แย้งหรือได้รับข้อมูลข่าวสารที่
คลุมเครือ จะพยายามหาค าตอบที่เหมาะสม สมเหตุสมผลเพ่ือท าความเข้าใจกับปัญหานั้นโดย
สามารถสรุปเป็นรูปแบบการสอนโดยทฤษฎีระบบ ดังนี้ 

 
ตัวป้อน    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ     ผลผลิต 
- ปัญหา       1. ความสามารถในการนิยามปัญหา    ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล 
- ข้อโต้แย้ง     2. ความสามารถในการเลือกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหา 
- ข้อมูลที่คลุมเครือ   3. ความสามารถในการตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น 

   4. ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมุติฐาน 
    5. ความสามารถในการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล 
 
  ปรีชา วงศ์ชูศิริ และคนอ่ืน ๆ (2545) ได้กล่าวว่า การคิดวิจารณญาณมีขั้นตอนการคิด 

ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2 ขั้นตอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ที่มา : ปรีชา วงศ์ชูศิริ และคนอ่ืน ๆ (2545)    
 

ความคิดเห็น 
ความรู้  
ข้อมูล 

- การตัดสินใจ 
- การแก้ปัญหา 
- แนวทางปฏิบัต ิ
- ข้อเสนอแนะ ฯลฯ ที่
รอบคอบสมเหตุสมผล 

ปัญหา 
เป้าหมายในการคิด 
ประเด็นในการคิด 

การพิจารณา 
กลั่นกรอง 
ไตร่ตรอง 

และประเมิน 

กระบวนการคิด 

ข้อมูลความรู้ความคิดเห็น 
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   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547ข) กล่าวว่า สามารถจัดล าดับขั้นของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ 5 ขั้นตอน อันได้แก ่
    1. เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวัง (Trigger Event) เมื่อสมมติฐานที่เราคาดหวัง
ว่าน่าจะ เกิดข้ึนไม่สอดคล้องกับความจริงที่ประสบ ท าให้เรารับรู้ถึงความผิดปกติไปจากสิ่งที่ 
ควรจะเป็นหรือเกิดการกระท าในทางตรงกันข้าม ก่อให้เกิดความไม่สบายใจสับสน ส่งผลให้เราเริ่ม
เปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้ที่จะคิดในเชิงโต้แย้ง 
     2. การประเมินสถานการณ์ (Appraisal) โดยตรวจสอบด้วยตนเองอย่างละเอียดว่าเกิดสิ่ง
ใดข้ึนเพื่อจะประเมินค่าว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างไร 
    3. การวินิจฉัยตรวจสอบอย่างละเอียด (Exploration) เริ่มยอมรับความขัดแย้งและ
พยายามหาทางอธิบายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพ่ือลดความรู้สึกไม่สบายใจ อันน าไปสู่ขั้นที่สี่ ท าให้เกิด
การค้นหาทางเลือกใหม่ ค าตอบใหม่ แนวคิดใหม่ ๆ การจัดระเบียบโลกทัศน์ใหม่ เป็นต้น 
     4. พัฒนามุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม (Development of Alternative Perspectives) 
เมื่อพบว่าสิ่งที่เคยเชื่อ เคยยึดถือ ไม่สามารถเป็นจริงได้อีกต่อไป จึงพยายามทางทางเลือกใหม่ มุมมอง
ใหม่และพัฒนามุมมองใหม่เหล่านั้นในทางปฏิบัติโดยคิดว่าจะต้องดีกว่าเดิม 
     5. บูรณาการวิธีคิดและพฤติกรรมใหม่ที่เกิดข้ึน (Intergration) โดยคิดว่าสิ่งนั้น
ถูกต้องและเหมาะสม ขั้นนี้เป็นล าดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายที่ท าให้เกิดโลกทัศน์ใหม่ 
ทัศนคติใหม่ สมมติฐานใหม่และเริ่มเกิดความคุ้นเคยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
    เดอคาโรลี (Decaroli, 1973) เสนอกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
     1. การนิยาม เป็นการก าหนดปัญหา ท าความตกลงเกี่ยวกับความหมายของค าและข้อความ 
และการก าหนดเกณฑ์ 
     2. การก าหนดสมมติฐาน การคิดถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หาทางเลือกและการ
พยากรณ ์
     3. การประมวลผลข่าวสาร เป็นการระบุข้อมูลที่จ าเป็นรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หาหลักฐานและจัดระบบข้อมูล 
     4. การตีความข้อเท็จจริง และการสรุปอ้างอิงจากหลักฐาน 
     5. การใช้เหตุผล โดยระบุเหตุ และผลความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
     6. การประเมินผล โดยอาศัยเกณฑ์ความสมเหตุสมผล 
     7. การประยุกต์ใช้ หรือน าไปปฏิบัติ 
    แดเนียล และคนอ่ืๆ (Danial  et al., 1984) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ไว้ว่า ประกอบด้วย 
     1. การวิเคราะห์ปัญหา และก าหนดทางแก้ (มากกว่าการด่วนสรุป) 
     2. การใช้ความรู้เก่าในสถานการณ์ใหม่ 
     3. การใช้กระบวนการขจัดกรณี (Method of Elimination) ชี้น าสู่ข้อสรุป 
     4. เห็นความขัดแย้ง และความไม่คงเส้นคงวา 
     5. การให้เหตุผลเชิงนิรนัย 
     6. ตัดสินได้ว่าข้อมูลมีเพียงพอต่อการตัดสินใจหรือไม่ 
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     7. จ าแนกได้ว่าการอ้างอิงเป็นไปได้ อาจเป็นไปได้หรือจ าเป็นต้องเป็นไปตามนั้น 
     8. การให้เหตุผลเชิงอุปนัย 
     9. เรียนรู้ว่าการแก้ปัญหามีได้หลายทาง 
        10. สามารถหาจุดเริ่มต้นในลักษณะเข้าเค้าของเหตุผลในปญัหาที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ได้ 
        11. สามารถจัดระบบข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้ 
        12. เห็นแบบแผนการตรรกวิทยา 
        13. พิสูจน์โดยวิธีใช้ข้อขัดแย้ง 
        14. ตระหนักว่าปัญหาหนึ่ง ๆ อาจจะมีทางแก้หรือค าตอบมากกว่าหนึ่งค าตอบ 
        15. การให้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย 

        16. รู้จักลองวิธีอะไรบางอย่างในกรณีท่ีตรรกวิทยาช่วยอะไรไม่ได้ในการหาทาง 
แก้ปัญหา 
        17. ชั่งใจว่าสารสนเทศท่ีได้ควรเชื่อหรือไม่  
   นีดเลอร์ (Kneedler, อ้างถึงใน กรมวิชาการ, 2544) ได้เสนอกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ ดังนี้ 
     1. การนิยามและท าความกระจ่างปัญหา ประกอบด้วย 
     1.1 การระบุเรื่องราวที่ส าคัญหรือการระบุปัญหา 
     1.2 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ คน ความคิด วัตถุ
สิ่งของ หรือผลลัพธ์ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป 
     1.3 การตัดสินระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูลที่คลุมเครือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้อง ข้อมูลที่จ าเป็นกับไม่จ าเป็น 
     1.4 การตั้งค าถามที่จะน าไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องราว
หรือสถานการณ ์
    2. การพิจารณาตัดสินข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับปัญหา ประกอบด้วย 
     2.1 การจ าแนกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และการตัดสิน
อย่างมีเหตุผล 
     2.2 การตัดสินว่า ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ก าหนดให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับบริบททั้งหมดหรือไม ่
     2.3 การระบุข้อสมมติฐานที่ไม่ได้กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล 
     2.4 ระบุความคิดที่คนยึดติด หรือความคิดดั้งเดิมเก่ียวกับคน กลุ่มคน 
     2.5 ระบุความมีอคติ ปัจจัยด้านอารมณ์ การโฆษณา การเข้าข้างตนเอง 
      2.6 ระบุความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างระบบค่านิยม และอุดมการณ์
ที่แตกต่าง 
    3. การแก้ปัญหา/ การลงข้อสรุป ประกอบด้วย 
     3.1 ระบุความเพียงพอของข้อมูล 
     3.2 พยากรณ์ผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ 
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 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิจารณญาณ พบว่าองค์ประกอบ
ของการคิดวิจารณญาณมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศได้กล่าวไว้ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

  เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ์ (2537) กล่าวถึงองค์ประกอบและกระบวนการของการ
คิดวิจารณญาณไว้ โดยองค์ประกอบของการคิดวิจารณญาณนั้นประกอบด้วยดังนี้ 
    1. สิ่งที่จะคิด เป็นการคิดท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเกิดปัญหาความไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อความ 
ข้อโต้แย้ง หรือข้ออ้างจากข้อมูล หรือสถานการณ์ท่ีปรากฏ 
    2. จุดมุ่งหมายในการคิด เป็นการคิดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลตาม
ข้อมูลที่มีอยู่ 
    3. กระบวนการคิด เป็นการคิดที่อาศัยกระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียด
รอบคอบเกี่ยวกับที่มีอยู่และในด้านกระบวนการของการคิดวิจารณญาณนั้นประกอบด้วยกระบวนการ
ดังนี้ 
     3.1 การระบุหรือการท าความเข้าใจกับปัญหา 
     3.2 การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 
    3.3 การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
    3.4 การระบุลักษณะข้อมูล 
    3.5 การตั้งสมมติฐานเพื่อก าหนดขอบเขต 
     3.6 การลงข้อสรุป 
    3.7 การประเมินข้อสรุป 
   อุษณีย์ โพธิสุข และคนอ่ืน ๆ (2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิจารณญาณ 
ดังนี้ 
   1. การก าหนดปัญหา 
   2. การรวบรวมข้อมูล 
   3. การจัดระบบข้อมูล 
   4. การตั้งสมมตฐิาน 
   5. การสรุปอ้างอิง 
   6. การประเมินและสรุป 
    วัยญา  ยิ้มยวน (2547) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สรุปได้ว่าประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 
    1. การก าหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหา ประกอบด้วย การท าความเข้าใจเรื่องราว 
การระบุประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
    2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การสืบเสาะ ค้นหาแหล่งข้อมูล การจ าแนกและ
คัดเลือกข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล การจัดระบบข้อมูล 
    3. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การเปรียบเทียบข้อมูล การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
การแปลความหมาย การอธิบาย 
    4. การสรุปข้อมูล ประกอบด้วย การสรุปใจความส าคัญ การสรุปข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล 



48 
 

    5. การประเมินข้อมูล ประกอบด้วย การทบทวนข้อมูล การวิพากย์วิจารณ์ข้อมูล 
การตัดสินคุณค่าข้อมูล 
    6. การน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย การน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา 
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 
    1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพ่ือแปลความของสิ่ง
นั้นขึ้นกับความรู้ประสบการณ์และค่านิยม 
    2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ 
    3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของค าถาม ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์จะ
ยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ท าไม (Why) 
อย่างไร (How) 
    4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (ค าถาม) ค้นหาค าตอบได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุให้
เรื่องนั้นเชื่อมกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไรมีองค์ประกอบ
ใดบ้างที่น าไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการ ขั้นตอนการท าให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 
ถ้าท าเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ล าดับเหตุการณ์นี้ดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาท าสิ่งนี้ได้อย่างไร สิ่ง
นี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร 
    สุคนธ์  สินธพานนท์ และคนอ่ืน ๆ (2551 อ้างถึงใน เพ็ญพิชชา มั่นคง, 2554) ได้
แยกองคป์ระกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 10 ประการ คือ 
    1. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและความรู้สึกหรือความคิดเห็น 
    2. การพิจารณาความเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูล 
    3. การพิจารณาความถูกต้องตามข้อเท็จจริงของข้อความนั้น 
    4. การแยกความแตกต่างระหว่าข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือเหตุผลที่เกี่ยวข้องและไม่ 
เกี่ยวของกับเหตุการณ์นั้น 
    5. การคนหาสิ่งที่เป็นอคติหรือความล าเอียง 
    6. การระบุถึงข้ออ้างข้อสมมติที่ไม่กล่าวไว้ก่อน 
   7. การระบุถึงข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งที่คลุมเครือ 
   8. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อคิดเห็นที่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ 
   9. การตระหนักในสิ่งที่ไม่คงที่ตามหลักการและเหตุผล 
      10. การพิจารณาความมั่นคงหนักแน่นในข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็น 
    นิธิภัทร  บาลศิริ (2553) ได้นิยามองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยแบ่ง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อยคือ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking Skills) และคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Dispositions) มี
รายละเอียด ดังนี้ 
    1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) ได้แก่ 
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      1.1) การก าหนดหรือระบุประเด็นค าถามหรือปัญหา เป็นการระบุปัญหาได้ชัดเจน 
ระบุเกณฑ์เพ่ือตัดสินใจ 
     1.2) การคิดวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง เป็นการระบุข้อมูลที่มีเหตุผลหรือน่าเชื่อถือ ระบุ
ความเหมือนและความแตกต่างของความคิดเห็นหรือข้อมูลและสรุป 
      1.3) การถามด้วยค าถามที่ท้าทายและตอบค าถามได้อย่างชัดเจน 
      1.4) การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล เป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 
ไม่มีข้อโต้แย้ง ได้รับการยอมรับ ให้เหตุผลว่าเชื่อถือได้ 
      1.5) การสังเกตและตัดสินผลข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตัวเอง 
     1.6) การนิรนัยและการตัดสินผลนิรนัย สามารถน าหลักการใหญ่ไปแยกเป็น
หลักการย่อย ๆ ได้ หรือน าหลักการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
     1.7) การอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัย เป็นการสรุปอ้างอิงไปยังประชากร 
เก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง มีข้อมูลเพียงพอต่อการสรุป 
      1.8) การตัดสินคุณค่า สามารถพิจารณาทางเลือกโดยมีข้อมูลเพียงพอชั่ง
น้ าหนักว่าดีหรือไม่ดี เป็นผลดีหรือผลเสียก่อนตัดสินใจ 
     1.9) การให้ความหมายค าและตัดสินความหมาย สามารถบอกค าเหมือน ค าที่
มีความหมายคล้ายกัน จ าแนก จัดกลุ่ม ให้ค านิยามเชิงปฏิบัติการ ยกตัวอย่างท่ีใช้และไม่ใช้ได้ 
     1.10) การระบุข้อสันนิษฐาน 
     1.11) การตัดสินใจเพ่ือนน าไปปฏิบัติ เป็นการก าหนดปัญหา การเลือกเกณฑ์
ตัดสินใจ การก าหนดทางเลือกที่หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติ การทบทวนทางเลือก
อย่างมีเหตุผล 
     1.12) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
    2) คุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Dispositions) 
ได้แก่ 
     2.1) ความใจกว้าง คือยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดมั่น
ถือมั่นในความคิดของตนเองเป็นหลัก และตัดสินใจด้วยข้อมูลที่สนับสนุนเพียงพอ 

     2.2) การไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นและและเข้าใจผู้อ่ืน 
     2.3) การปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้ ถ้ามีข้อมูลที่มีเหตุผลมากกว่า 
     2.4 ความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้ และ 
     2.5) ความมีเหตุมีผล 

    ศิวภรณ์  สองแสน (2557) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยรูปแบบ MAPLE ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการนิยามปัญหา ด้านการพิจารณาข้อมูล ด้านการ
สมมติฐาน ด้านการตีความ ด้านการประเมินผล   
    เบเยอร์ (Bayer, 1985) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการคิดวิจารณญาณว่ามี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 6 คุณลักษณะ ดังนี้ 
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    1. การก าหนด (Dispositions) 
    2. เกณฑ ์(Criteria) 
    3. การโต้แย้ง (Argumment) 
    4. การให้เหตุผล (Reasoning) 
    5. แง่คิดหรือความเห็น (Point of View) 
    6. วิธีการประยุกต์ใช้เกณฑ์ (Procedures of Applying Criteria) 
   เดอคาโรลี (Decaroli, 1973 อ้างถึงใน อุษณีย์ โพธิสุข และคนอ่ืน ๆ, 2544) ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิจารณญาณ ดังนี้ 
    1. การนิยาม เป็นการก าหนดปัญหา ท าความตกลงเกี่ยวกับความหมายของค า 
ข้อความและการก าหนดกฎเกณฑ์ 
    2. การก าหนดสมมติฐาน การคิดถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หาทางเลือกและการ
พยากรณ ์
     3. การประมวลผลข่าวสาร เป็นการระบุข้อมูลที่จ าเป็น รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง
หาหลักฐานและจัดระบบข้อมูล 
    4. การตีความข้อเท็จจริง และการสรุปอ้างอิงจากหลักฐาน 
     5. การใช้เหตุผล โดยระบุเหตุ และผลความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ 
     6. การประเมินผล โดยอาศัยเกณฑ์ความสมเหตุสมผล 
     7. การประยุกต์ใช้หรือการน าไปปฏิบัติ 
    เอนนิส (Ennis, 1957) กล่าวไว้ว่าการคิดวิจารณญาณเป็นการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 องค์ประกอบ 
     1. จุดมุ่งหมาย 
    2. ประเด็นค าถาม 
     3. ข้อมูลสารสนเทศ 
     4. ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ 
     5. แนวการคิดอย่างมีเหตุผล 
     6. ข้อสันนิษฐาน 
     7. การน าไปใช้และผลที่ตามมา 
    เอนนิส (Ennis, 1989 อ้างถึงใน นิธิภัทร บาลศิริ, 2553) องค์ประกอบของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมี 3 องค์ประกอบ คือ  

1. การนิยาม 
2. การตัดสินข้อมูล 
3. การมีข้อมูลอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

   พอล (Paul, 1984 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) กล่าวว่า 
การคิดวิจารณญาณเป็นการคิดอย่างมีเหตุผล  ซึ่งองค์ประกอบของการคิดอย่างมีเหตุผลนั้นมี  7 
ประการ ได้แก่ 
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    1. จุดหมาย คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการคิด ได้แก่ การคิดเพ่ือหา
แนวทางแก้ปัญหา หรือคิดเพ่ือหาความรู้ 
    2. ประเด็นค าถาม คือ ปัญหาหรือค าถามที่ต้องการรู้ หมายถึง ความสามารถระบุ
ค าถามของปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งระบุปัญหาส าคัญที่ต้องการแก้ไข หรือค าถามส าคัญที่ต้องการรู้
ค าตอบ 
     3. สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข้อความต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการคิด ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้มาควรมีความกว้าง ลึก ชัดเจน และมีความถูกต้อง 
    4. ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ข้อมูลที่ได้มานั้นต้องมีความน่าเชื่อถือ ความชัดเจน 
ถูกต้องและมีความเพียงพอต่อการใช้เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล 
    5. แนวคิดอย่างมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายที่มีอาจรวมถึงกฎ ทฤษฎี หลักการ 
ซึ่งจ าเป็นส าหรับการคิดอย่างมีเหตุผล และแนวคิดที่ได้มานั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือ
ค าถามท่ีต้องการค าตอบและต้องเป็นแนวคิดท่ีถูกต้องด้วย 
    6. สันนิษฐาน เป็นองค์ประกอบส าคัญของทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เพราะผู้
คิดต้องมีความสนใจในการตั้งข้อสันนิษฐานให้มีความชัดเจน สามารถตัดสินได้ เพ่ือประโยชน์ในการ
หาข้อมูลมาใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล 
    7. การน าไปใช้และผลที่ตามมา เป็นองค์ประกอบส าคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล 
ซึ่งผู้คิดต้องค านึงถึงผลกระทบ ต้องมีความคิดไกล มองถึงผลที่ตามรวมกับการน าไปใช้ได้หรือไม่ 
เพียงใด 
    พอล (Paul, 1995 อ้างถึงใน บรรจง อมรชีวิน, 2556) กล่าวว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณมีข้อบ่งชี้ที่จะใช้ในการประเมินว่าเรามีระดับความคิดที่พัฒนาสูงขึ้นมากน้อยเพียงใด โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
     1) องค์ประกอบของความคิด (Elements of Thought)  
     2) ความสามารถ 
     3) ความรู้สึก 
     4) มาตรฐานทางปัญญา 
    1) องค์ประกอบของความคิด (Elements of Thought) องค์ประกอบการคิดมี 8 
ประการที่จะช่วยในการคิด คือ 
     1.1) จุดมุ่งหมาย เป้าประสงค์ หรือมุมมองสุดท้าย 
       ในยามที่เราให้เหตุผลในเรื่องใดก็จะต้องยึดโยงกับวัตถุประสงค์อะไร
บางอย่าง หรือไม่ก็ต้องการให้ได้อะไรบางอย่างตามที่ต้องการ ปัญหาของการให้เหตุผลจึงเกี่ยวกับว่า
เป้าประสงค์นั้น ๆ มีความเป็นจริงแค่ไหน หรือการมีเป้าหมายที่ขัดแย้งกัน มีความสับสนหรือว่ายังมั่ว
กันอยู่ 
     1.2) ค าถามต่อประเด็น หรือปัญหาที่จะแก้ไข 
       ในการที่เราจะให้เหตุผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สิ่งที่จะต้องท าก็คือ จะต้องตั้ง
ค าถามต่อประเด็นในเรื่องนั้นว่าคืออะไร 
     1.3) มุมมองหรือกรอบอ้างอิง 
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       ในยามใดก็ตามที่เราต้องให้เหตุผล เราก็จะต้องให้เหตุผลภายใต้กรอบ
อ้างอิงบางอย่าง หากว่ามุมมองหรือกรอบอ้างอิงมีความไม่ครบถ้วนหรือเหมาะสม ย่อมท าให้เป็น
ปัญหาต่อการให้เหตุผล ปัญหาก็คือการที่อาจจะมีมุมมองที่คับแคบเกินไป การมีมุมมองที่จ ากัดหรือ
อาจด้วยการมีมุมมองที่ผิดหรือไขว้เขว รวมทั้งการที่มีมุมมองที่ขัดแย้งกัน 
     1.4) มิติของเหตุผลในเชิงประจักษ์ 
       ในยามที่เราให้เหตุผลเราต้องมีปัจจัยประกอบของการให้เหตุผลของเราซึ่ง
อาจเป็นประสบการณ์ ข้อมูล หลักฐาน หรือวัตถุดิบต่าง ๆ ความไม่สมบูรณ์และความไม่ถูกต้อง 
บกพร่องย่อมท าให้การให้เหตุผลของเราบกพร่องได้ 
     1.5) มิติของเหตุผลเกี่ยวกับแนวคิด 
       ทุกการใช้เหตุผลต้องใช้ความคิด แนวคิด ซึ่งแนวคิด (Concept) ดังกล่าว
รวมถึง ทฤษฎี หลักการ กฎแห่งความจริง ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์หรือสัจพจน์ (Axiom) และกฎ 
ระเบียบ แต่สิ่งดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นปัญหาได้  
     1.6) ข้อสมมติฐาน  
       ทุกการให้เหตุผลต้องเริ่มต้นจากที่ใดที่หนึ่งด้วยการตั้งข้อสมมติฐาน แต่ถ้ า
หากว่าข้อสมมติฐานมีข้อบกพร่องหรือการหาข้อสรุปเบื้องต้นที่ไม่ถูกต้องย่อมเกิดปัญหาแน่นอน 
     1.7) ข้อบ่งชี้และผลสืบเนื่อง 
       ไม่ว่าเราจะยุติการให้เหตุผลของเราอย่างใดก็ตาม สิ่งที่จะตามมาอย่าง
แน่นอนก็คือข้อบ่งชี้และผลสืบเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามข้อบ่งชี้และผลสืบเนื่องที่ตามมาอาจมีความ
บกพร่องได ้
     1.8) การอนุมาน (Inference) 
       การอนุมานเป็นการประมาณว่าเพราะด้วยเหตุนี้จึงท าให้ได้สิ่งนี้ตามมา 
หรือหากว่าเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็จะท าให้เป็นอย่างนั้น แต่การอนุมานแบบนี้ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ 
    2) ความสามารถ 
     นอกจากองค์ประกอบความคิดดังกล่าวในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่จะต้อง
พิจารณาในเรื่องของการแก้ไขปัญหา แก้ปมประเด็นที่เคลือบแคลง การตัดสินใจ และประเด็นที่
ซับซ้อนต่าง ๆ มีความจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถในการคิดในทักษะดังต่อไปนี้ 
     2.1) มีความสามารถในการกลั่นกรอง การสรุปรวบยอด และหลีกเลี่ยงการสรุปอะไร
ที่ง่ายเกินไป 
     2.2) มีความสามารถในการเปรียบเทียบ การอุปมาสถานการณ์ต่าง ๆ การเปลี่ยน
ผ่านจากการหยั่งลึกไปสู่บริบทใหม่ 
     2.3) การพัฒนามุมมอง การสรรค์สร้าง หารือการส ารวจหาข้อบ่งชี้ของความเชื่อ 
ข้อโต้เถียงหรือทฤษฎีต่าง ๆ 
     2.4) การสร้างความกระจ่างในประเด็นต่าง ๆ ข้อสรุปหรือความเชื่อ 
     2.5) การสร้างความกระจ่างและการวิเคราะห์ความหมายของค าและวลี 
     2.6) การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผล การสร้างความกระจ่างในเรื่องคุณค่า
และมาตรฐาน 
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     2.7) การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
     2.8) การใช้ค าถามเชิงลึก การหยิบยกและการด าเนินการให้เห็นถึงรากหรือความส าคัญ
ของค าถาม 
     2.9) การวิเคราะห์และประเมินเกี่ยวกับข้อโต้เถียง การตีความ ความเชื่อหรือทฤษฎี 
     2.10) การก่อให้เกิดหรือการประเมินทางแก้ปัญหา 
     2.11) การวิเคราะห์หรือการประเมินในการกระท าหรือนโยบาย 
     2.12) การใหเ้หตุผลยามสนทนา : การเปรยีบเทียบมุมมอง การตีความ หรือทฤษฎีต่าง ๆ  
     2.13) การให้เหตุผลในการโต้เถียงด้วยเหตุผล (Dialectically) การประเมินมุมมอง การ
ตีความ หรือทฤษฎีต่าง ๆ  
     2.14) การอ่านอย่างใช้วิจารณญาณ : การตีความได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจใน
องค์ประกอบของความคิด และการประเมินรวมทั้งเหตุผลที่ให้ในต าราหรือบทความ 
     2.15) การฟังอย่างมีวิจารณญาณ : การตีความได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจใน
องค์ประกอบของความคิด การประเมินและการให้เหตุผลการสื่อสารด้วยค าพูด 
     2.16) การเขียนอย่างมีวิจารณญาณ : การพัฒนา การสร้างความกระจ่าง และ
การส ารวจในรูปแบบการเขียน ตรรกะการคิดของเรา 
     2.17) การพูดอย่างมีวิจารณญาณ : การสรรค์สร้าง การพัฒนา การท าความกระจ่าง 
และการส ารวจในรูปแบบของการพูด แสดงตรรกะความคิดของเรา 
    3) มิติด้านความรู้สึก (Affective Dimension)  
     การคิดในระดับสูงต้องการทักษะการคิดที่มากไปกว่านี้อีก ต้องใช้ความสามารถที่
มากขึ้นไปอีกในการที่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่รวมไปถึง
ทัศนคติบางอย่าง เรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก หรือลักษณะของจิต สิ่งเหล่านี้หรือมิติเหล่านี้นับว่ามี
ความส าคัญอย่างมากต่อการคิดในระดับสูงขึ้นในสภาพที่เป็นจริง 
     มิติเก่ียวกับความรู้สึกนี้ประกอบด้วย 
     1. การคิดได้อย่างอิสระ 
     2. การคิดด้วยใจที่เที่ยงธรรม 
     3. การพัฒนาไปสู่การคิดอย่างหยั่งลึกโดยปราศจากอัตตาและการคิดแบบถือพวก 
     4. การพัฒนาสู่การมีความถ่อมตนทางปัญญา และรู้จักการไม่ด่วนใช้ดุลยพินิจ 
     5. การพัฒนาสู่การมีความกล้าหาญทางปัญญา 
     6. การพัฒนาสู่การมีความซื่อสัตย์และการยึดมั่นในทางปัญญา 
     7. การพัฒนาสู่การมีความบากบั่นทางปัญญา 
     8. การพัฒนาสู่การมีความม่ันใจในเรื่องของเหตุผล 
     9. การส ารวจลึกถึงความคิดภายใต้ความรู้สึกและความรู้สึกภายใต้ความคิด 
       10. การพัฒนาสู่การมีความกระหายใคร่รู้ทางปัญญา 
     4) มาตรฐานทางปัญญา 
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     ในการที่ใครจะมีความคิดที่ดี มีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจในมาตรฐานทาง
ปัญญาที่จะเป็นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกว่าเราอยู่ในจุดนั้นหรือยัง มาตรฐานทางปัญญาจะช่วยให้เรา
สามารถที่จะคิดได้อย่างดีและมีเหตุผล ประกอบด้วยหลัก 9 ประการ ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้    
     1) ความชัดเจน (Clarity) คือความเข้าใจได้ ปราศจากความสับสนหรือคลุมเครือ 
ความชัดเจนเปรียบเหมือนช่องทางสู่มาตรฐานอันอ่ืน เพราะหากว่าข้อความที่จะพิจารณาขาดความ
ชัดเจน เราก็ไม่อาจพิจารณาต่อไปได้ว่ามีความถูกต้อง ความสอดคล้อง การคิดนั้นควรจะต้องมีความ
ชัดเจน มีเนื้อหารายละเอียด เห็นภาพ มีตัวอย่าง  
     2) ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง การปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง 
หรือปราศจากการบิดเบี้ยว 
     3) ความแม่นย า (Precision) หมายถึง ความเหมาะพอดีระดับรายละเอียดและ
ความเฉพาะ 
     4) ความสอดคล้อง (Relevance) หมายถึง ความเชื่อมโยงกับประเด็นที่พิจารณา 
มีความเชื่อมโยงในเชิงตรรกะ ความส าคัญต่อประเด็นที่พิจารณา 
     5) ความลึก (Depth) ประกอบไปด้วยความซับซ้อนและความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
บ่งชี้ถึงการคิดแจ้งตลอด ผ่านตัวแปรจ านวนมาก หรือสถานการณ์ บริบท ความคิดและค าถาม 
     6) ความกว้าง (Breadth) หมายถึงการพิจารณาอย่างหลากหลายมุมมอง การมี
มุมมองอย่างครอบคลุม อย่างเปิดกว้าง และมีมุมมองอย่างเปิดใจกว้าง 
     7) มีตรรกะ (Logic) หมายถึงส่วนที่ท าให้ดูมีเหตุผล ไม่ขัดแย้งกัน การรักษาซึ่ง
หลักการที่มีดุลยพินิจและมีเหตุผล 
     8) ความส าคัญ (Significance) หมายถึงการมีความส าคัญ ความเกี่ยวเนื่อง การ
มีดุลยพินิจหรือความหมายที่มีสารัตถะ 
     9) ความเที่ยงธรรม (Fairness) หมายถึงปราศจากอคติ ปราศจากความไม่
ซื่อสัตย์หรือความชมชอบ เห็นแก่ตัวและประโยชน์ตนเอง ความหลอกลวงหรือความไม่ยุติธรรม 
    วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1980 อ้างถึงใน จุฑาทิพย์ ศิรินภาดล และ
คนอ่ืน ๆ, 2550) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิจารณญาณท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
    1. ทัศนคติในการแสวงหาความรู้ คือ การมีทัศนคติที่ดีในการตั้งค าถาม รู้ว่าอะไร
เป็นปัญหา และยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อ้างว่าเป็นจริง 
    2. ความรู้ ในวิธีการของการส ารวจหาและใช้ข้อมูล คือ มีความรู้ต่อข้ออ้างอิง 
และสรุปจากหลักฐานหลาย ๆ อย่างที่น ามาใช้ 
    3. ทักษะในการประยุกต์ใช้ทั้งความรู้และทัศนคติ 
      นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทักษะที่ส าคัญของการคิดวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
     3.1 การอุปมานหรือการสรุปอ้างอิง เป็นความสามารถในการตัดสินจ าแนกความ
น่าจะเป็นของข้อสรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ 
     3.2 การระบุข้อตกลงเบื้องต้น เป็นความสามารถในการจ าแนกว่าข้อความใด
เป็นข้อตกลงเบื้องต้นหรือไม่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น 
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     3.3 การนิรนัย เป็นความสามารถในการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้ออ้าง 
โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ เพ่ือสรุปว่าข้อสรุปในแต่ละข้อสรุปนั้นเป็นไปตามข้ออ้างนั้น ๆ หรือไม ่
     3.4 การตีความเป็นความสามารถในการลงความเห็นและอธิบายความเป็นไป
ได้ของข้อสรุปว่าข้อสรุปในแต่ละข้อใช่หรือไม่ใช่ข้อสรุปที่จ าเป็นของสถานการณ์นั้น ๆ 
     3.5 การประเมินข้อโต้แย้ง เป็นความสามารถในการตอบค าถามและอ้างเหตุ
ผลได้อย่างสมเหตุสมผลและตัดสินว่าค าตอบใดมีความส าคัญเก่ียวข้องโดยตรงกับค าถามหรือไม่ 
    ศูนย์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Center for Critical Thinking) (Sonoma State 
University, 1996) ได้กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา คือการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะส าคัญของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ต้องใช้การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งองค์ประกอบของการคิดอย่าง
มีเหตุผลนั้น ประกอบด้วย 8 ประการ ดังนี้ 
             1. จุดหมาย คือ เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการคิด คือ คิดเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา
หรือคิดเพ่ือหาความรู้ 
             2. ประเด็นค าถาม คือ ปัญหาหรือค าตอบที่ต้องการรู้ คือ ผู้คิดสามารถระบุปัญหา
ค าถามต่าง ๆ รวมทั้งระบุปัญหาส าคัญที่ต้องการแก้ได้ หรือค าถามส าคัญท่ีต้องการรู้ 
             3. สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข้อความรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการคิด ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้มาควรมีความกว้าง ลึก ชัดเจน ยืดหยุ่นได้และมีความถูกต้อง 
             4. ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ข้อมูลที่ได้มานั้นต้องเชื่อถือได้ มีความชัดเจนและถูกต้อง
และมีความเพียงพอต่อการใช้เป็นพ้ืนฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล 
             5. แนวคิดอย่างมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายที่มี อาจรวมถึงกฎ ทฤษฎี หลักการซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวมีความจ าเป็นส าหรับการคิดอย่างมีเหตุผลและแนวคิดที่ได้มานั้นต้องมีความเกี่ยวข้อง
กับปญัหาหรือค าถามท่ีต้องการหาค าตอบ และต้องเป็นแนวคิดท่ีถูกต้องด้วย 
             6. ข้อสันนิษฐาน เป็นองค์ประกอบส าคัญของทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลเพราะผู้คิด
ต้องมีความสามารถในการ ตั้งข้อสันนิษฐานให้มีความชัดเจน สามารถตัดสินได้เพ่ือประโยชน์ในการหา
ข้อมูลมาใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล 
             7. การน าไปใช้และผลที่ตามมา เป็นองค์ประกอบส าคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งผู้
คิดต้องค านึงถึงผลกระทบ คือ ต้องมีความสามารถคิดไกล คือ มองถึงผลที่ตามมารวมกับการน าไปใช้
ได้หรือไม่เพียงใด 
    มูลนิธิเพ่ือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Foundation for Critical Thinking, 1996) 
ได้กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบย่อยคือ ทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) และจิตลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking Dispositions) มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่  
     1.1) การตีความเป็นการท าความเข้าใจ แปลความหมายข้อความ หรือสถานการณ์ มี
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล 
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     1.2) การวิเคราะห์ เป็นการสรุปประเด็นปัญหาหรือข้อโต้แย้งให้ชัดเจนและมีเหตุผล 
     1.3) การประเมิน เป็นการจ าแนกการอ้างเหตุผลว่าหนักแน่น 
     1.4) การสรุปอ้างอิง  เป็นการจ าแนกความเปน็ไปได้ของข้อสรุป พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อสรุปกับข้อมูล หลักฐานหรือสถานการณ์ 
     1.5) การอธิบาย เป็นการบรรยายความหมายของข้อมูลอย่างมีเหตุผล จากความสัมพันธ์
ของข้อมูล 
     1.6) การควบคุมตนเองด้านการคิด (Meta-Cognition Self-Regulation) เป็น
การก ากับ ติดตาม สะท้อนความคิด และแก้ไขข้อบกพร่องในการคิดของตนเองได้อย่างมีเหตุผล 
    2) จิตลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Dispositions) หมายถึง
ลักษณะส่วนบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในวิธีการคิด การให้เหตุผล การตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เป็นลักษณะของบุคคลที่คนอ่ืนรับรู้ เป็นลักษณะที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทางปัญญา ได้แก่ 
     2.1) การชอบค้นหาความจริง (Truth-Seeking) คือลักษณะนิสัยที่ต้องการค้นคว้า 
แสวงหาความจริง คอยตั้งค าถามถามตนเองอยู่เสมอ มีเป้าหมายติดตามสืบเสาะอย่างไม่ลดละความ
พยายาม และมีการประเมินซ้ าตลอดเวลาเมื่อมีข้อมูลใหม่ 
     2.2) การเปิดใจกว้าง (Open-Mind) คือลักษณะนิสัยอดทน ไม่แสดงพฤติกรรมที่
บอกถึงการมีอคติต่อผู้ที่มีมุมมองแตกต่างไปจากตน ไวต่อความรู้สึกการมีอคติของตนเอง 
     2.3) การคิดวิเคราะห์ (Analyticity) คือลักษณะนิสัยที่หมั่นวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
ดูความส าคัญของข้อมูลอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการตีความหมายของข้อมูล  การคาดการณ์
สถานการณ์ การเชื่อมโยงสิ่งที่สังเกตได้กับความรู้ตามทฤษฎี 
     2.4) การมีระบบระเบียบ (Systematicity) คือลักษณะนิสัยที่มีการท างานอย่างมี
ระบบ มีแผนงาน มีล าดับขั้นตอนของการกระท า และมีโครงสร้างของแผนงานที่ชัดเจน 
     2.5) ความมั่นใจในตนเองด้านการคิดอย่างมวีิจารณญาณ (Critical Thinking Self-
Confidence) คือ ลักษณะนิสัยที่มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิดกล้าตัดสินใจเมื่อรู้สึกม่ันใจในเหตุผล
ของตนเอง สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดหมายความสามารถของตนเอง
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้พอเหมาะ ไม่สูงหรือต่ าเกินไปจากความเป็นจริง 
     2.6) ความอยากรู้อยากเห็นทางวิชาการ (Inquisitiveness) คือลักษณะนิสัยที่มี
ความกระตือรือร้น อยากรู้อยากค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากมีความสนใจเรื่องใดก็จะค้นคว้าในเรื่อง
นั้นอย่างจริงจัง แม้ว่าความรู้ในเรื่องนั้นยังไม่มีการรวบรวมและปรากฏให้เห็นชัดเจน 
     2.7) การมีวุฒิภาวะ (Maturity) คือลักษณะนิสัยที่มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยพิจารณา
มากกว่าหนึ่งแนวทาง ประกอบกับมีการค านึงถึงมาตรฐานและคุณธรรมจริยธรรม    
    สรุป องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมีองค์ประกอบที่หลากหลาย มีทั้งองค์ประกอบที่สอดคล้องกันและแตกต่างกัน ผู้วิจัย
สามารถสังเคราะห์ได้ร่างเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลดังนี้ มูลนิธิเพ่ือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Foundation for Critical 
Thinking, 1996); ศูนย์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Center for Critical Thinking, 1996); บรุนนิ่ง, 
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เซบบรอว์ และรอนนิ่ง (Bruning, Sebraw and Ronning, 1987 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2540); เดรสเซล และเมย์ฮิว (Dressel and Mayhew, 1957); เอนนิส (Ennis, 
1985); วัตสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964); วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and 
Glaser, 1980); วัตสัน (Watson, 2011); เบเยอร์ (Bayer, 1995); เดอคาโรลี (Decaroli, 1973); 
พอล (Paul, 1984); ศิวภรณ์  สองแสน (2557); นิธิภัทร บาลศิริ (2553); สุคนธ์  สินธพานนท์และ
คณะ (2551) ); อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ (2551); ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548); 
วัยญา ยิ้มยวน (2547); กัลยาณี จิตต์การุณ และคนอ่ืน ๆ (2546); เพ็ญศิริ อาจจุฬา (2546); อุษณีย์ 
โพธิสุข และคนอ่ืน ๆ (2544); เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ (2537) ในงานวิจัยเรื่องนี้ได้สรุปองค์ประกอบ
ด้วยมีรายละเอียด ดังนี้ ดังตารางที่ 2.1 
  1) ความสามารถในการสรุปอ้างอิง หมายถึง ความสามารถในการตัดสินจ าแนกความน่าจะ
เป็นของข้อสรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ในการลงสรุปอ้างอิงข้อมูลที่ก าหนดให้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ท างานในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  
 2) ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ข้อตกลง
เบื้องต้น หรือข้อความสมมติที่ก าหนดในประโยค โดยสามารถจ าแนกได้ว่าข้อความใดเป็นข้อตกลง
เบื้องต้นหรือไม่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น เพ่ือใช้ประกอบพิจารณาและให้เหตุผลในการท างาน 
 3) ความสามารถในการนิรนัย หมายถึง ความสามารถในการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล
จากข้ออ้าง โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ โดยการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง  ๆ ที่ก าหนดให้ เพ่ือ
สรุปว่าข้อสรุปในแต่ละข้อสรุปนั้นเป็นไปตามข้ออ้างนั้น ๆ หรือไม่ หรือตัดสินลงสรุปข้อความที่เป็นไป
ได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องของเนื้อหา 
  4) ความสามารถในการตีความ หมายถึง ความสามารถในการลงความเห็นและอธิบายความ
เป็นไปได้ของข้อสรุปว่าข้อสรุปในแต่ละข้อใช่หรือไม่ใช่ข้อสรุปที่จ าเป็นของสถานการณ์นั้น ๆ เพ่ือใช้
ในการตัดสินใจในการท างาน 
 5) ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง หมายถึง ความสามารถในการประเมินน้ าหนัก
ข้อมูลเพ่ือตัดสินว่าเข้าประเด็นกับเรื่องหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ควรหรือไม่ควร ตอบค าถาม
และอ้างเหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลและตัดสินว่าค าตอบใดมีความส าคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับค าถาม
หรือไม่ เพ่ือใช้ในการอธิบายหรือมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ตารางที่ 2.1  สรุปผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบนัการศึกษา
พยาบาล 
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1. ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 
(2549) 

    √ √    √    √  

2. ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(2548) 

    √ √  √   √  √   

3. เพ็ญพิศุทธิ์   
เนคมานุรักษ์ (2537) 

√ √ √ √ √ √  √ √ √    √ √ 

4. วิจิตร์พร  
หล่อสุวรรณกุล 
(2544) 

    √   √      √ √ 

5. อุษณีย์  โพธิสุข 
และคนอ่ืน ๆ  (2544)  

√ √ √ √ √ √         √ 

6. วัยญา  ยิ้มยวน 
(2547) 

    √ √ √   √    √ √ 

7. สุคนธ์            
สินธพานนท์ และคน
อื่น ๆ  (2551) 

    √ √  √  √   √  √ 

8. นิธิภัทร  บาลศิริ 
(2553) 

√ √  √ √ √ √ √   √ √   √ 
 

9. Ennis (1985) √ √ √  √ √     √ √  √  
10. Paul (1984)  √ √ √  √ √ √ √    √ √ √ 
11. Watson and 
Glaser (1980) 

    √ √  √      √ √ 

12. Center for Critical 
Thinking  (1996) 

 √ √   √ √  √ √   √  √ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ)  
 

แนวคิด ทฤษฎี 
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13. Foundation 
for Critical 
Thinking (1996) 

    √ √  √   √ √ √  √ 

14. Peter A. 
Facione (1990) 

    √   √       √ 

15. Decaroli 
(1973) 

    √ √ √ √  √    √ √ 

16. Bruning, 
Sebraw and 
Ronning (1995) 

 √   √ √         √ 

17. Dressel & 
Mayhew (1957) 

√ √ √ √ √ √  √  √    √ √ 

18. Bayer (1995)      √ √ √       √ √ 
รวม 5 8 6 5 16 16 6 11 3 7 4 4 5 10 15 

 
  จากตารางที่ 2.1 สรุปได้ว่าองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย  
   1. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
   2. ความสามารถในการนิรนัย 
   3. ความสามารถในการตีความ 
   4. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 
   5. ความสามารถในการอุปนัย 
  ผลจากการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า องค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการตีความ ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง และ
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ความสามารถในการอุปนัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวัตสัน และเกลเซอร์ ((Watson and Glaser, 
1980) 
  2.1.7 การพัฒนาการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
   ศูนย์อินโนเทค (INNOTECT อ้างถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543) เป็นศูนย์ฝึกอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เสนอกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะการคิด
วิจารณญาณ ได้แก่ 
     1. ฝึกคิดเกี่ยวกับรายละเอียดขององค์ประกอบของกิจกรรม สิ่งของ สถานที่ และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
     2. ฝึกแยกแยะองค์ประกอบที่ท าให้กิจกรรมล้มเหลว หรือเลวร้ายของสถานการณ์ 
     3. ฝึกแยกแยะความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือคล้ายกันของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลว่า
แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 
     4. ฝึกแยกแยะหรือจ าแนกข้อมูลที่เป็นจริง และที่เป็นเพียงความคิดเห็นออกจากกัน 
     5. ฝึกแยกแยะข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากสื่อมวลชน และแหล่งข้อมูลอ่ืนว่ามีความ
เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
     6. ฝึกแยกแยะข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เห็นว่าสมเหตุสมผลและไม่สมเหตุสมผล 
     7. ฝึกสร้างเกณฑ์ในการตัดสินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความดี และความงามของ
สิ่งของ 
     8. ฝึกหาข้อมูลที่จะน ามาใช้สนับสนุนความคิดเห็น และข้อเท็จจริงที่ตนต้องการ
กล่าวอ้าง 
     9. ฝึกแยกแยะข้อคิดเห็นในเชิงท าลายและสร้างสรรค์ของนักเรียน นักการเมือง 
และนักวิเคราะห์วิจารณ์ 
      10. ฝึกแยกความเห็นย่อยๆที่เป็นอยู่ในบทความ ค าบรรยายของบุคคลต่าง ๆ 
      11. ฝึกเลือกเกณฑ์ท่ีตนน ามาใช้ในการตัดสินสิ่งต่าง ๆ  
      12. ฝึกตรวจสอบสมมติฐานที่ตนตั้งข้ึน 
      13. ฝึกตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความเหน็ที่คล้าย ๆ กันของกลุ่มบุคคล 
      14. ฝึกท านายผลดีผลร้ายที่จะตามมาจากเหตุการณ์ 
      15. ฝึกจัดล าดับความส าคัญของเหตุการณ์ 
      16. ฝึกสรุปประเด็นการสนทนา การอภิปราย และการเสนอข้อคิดเห็น 
      17. ฝึกสรุปผลจากข้อมูลที่วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ไว้ 
      18. ฝึกท านายและพยากรณ์เหตุการณ์ 
      19. ฝึกตัดสินการสรุปที่ถูกต้อง และท่ีผิดพลาดของบุคคลจากข้อมูลที่ก าหนดให้ 
      20. ฝึกอธิบายข้อความจากข้อมูล 
      21. ฝึกให้เหตุผลประกอบข้อสรุปของตน 
      22. ฝึกจัดหมวดหมู่ข้อมูลและความคิดเห็น 
      23. ฝึกเสนอข้อมูลในรูปทรงแผนภูมิและรูปภาพ 
      24. ฝึกมองหาข้อล าเอียงของตนในเรื่องต่าง ๆ 
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      25. ฝึกหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
      26. ฝึกตีความการ์ตูนและรูปภาพ 
      27. ฝึกมองหาเหตุและผลของปรากฏการณ์และกิจกรรม 
      28. ฝึกสรุปผลโดยยึดข้อเท็จจริง 
    สุมน อมรวิวัฒน์ (2532 อ้างถึงใน กรมวิชาการ, 2544) ใช้หลักโยนิโสมนสิการเพ่ือ
พัฒนาการคิดวิจารณญาณ โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
     1. เสนอปัญหา 
    2. แนะแหล่งข้อมูล 
    3. รวบรวมข้อมูล 
    4. ท ากิจกรรมการคิด 
    5. สรุปประเด็น 
    6. เลือกและตัดสินใจ 
    7. ปฏิบัติเพื่อพิสูจน์การเลือก 
     เบเยอร์ (Bayer, 1985) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการคิดวิจารณญาณในการเรียน
การสอนไว้ดังนี้ 
    1. แนะน าทักษะที่จะฝึก 
    2. ให้ผู้เรียนทบทวนกระบวนการด้านทักษะกฎและความรู้ที่เก่ียวข้อง 
    3. ให้ผู้เรียนใช้ทักษะเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด 
    4. ให้ผู้เรียนนึกทบทวนสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองขณะท ากิจกรรมรวมทั้ง
เหตุผลที่ท าขั้นท่ี 2 
    5. ระบุทักษะที่ผู้เรียนคาดหวัง 
    6. บรรยายกระบวนการและกฎที่เขาวางแผนจะใช้ขณะที่ใช้ทักษะ 
    7. ท านายผลการใช้ทักษะของตนเอง 
    8. ตรวจสอบกระบวนการที่เขาใช้ ขณะปฏิบัติกิจกรรม 
    9. ประเมินผลการใช้ทักษะและวิธีการใช้ทักษะ   
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  2.2.1 ความหมายของตัวบ่งชี้ 
    ตัวบ่งชี้ในภาษาอังกฤษ ตรงกับค าว่า “Indicator” ในภาษไทยมีค าที่ใช้เรียกหลาย
ค า ได้แก่ ตัวชี้วัด ดัชนี ตัวชี้น า และตัวบ่งชี้ ได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่าตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
    นงลักษณ์  วิรัชชัย (2551) ได้สรุปความหมายของตัวบ่งชี้ไว้ว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัว
แปรประกอบหรือองค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของสภาพที่ต้องการศึกษา ณ จุด
เวลาหรือช่วงเวลาหนึ่ง ค่าของตัวบ่งชี้แสดง/ระบุ/บ่งบอกถึงสภาพที่ต้องการศึกษาเป็นองค์รวมอย่าง
กว้าง ๆ แต่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพ่ือประเมินสภาพที่
ต้องการศึกษาได้และใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เพ่ือประเมินสภาพที่ต้องการศึกษาได้
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และใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างจุดเวลา/ช่วงเวลาที่ต่างกันเพ่ือให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพที่ต้องการศึกษาได้ 
    ศักดิ์ชาย เพชรช่วย (2541) ได้กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชี้หมายถึง สารสนเทศที่บ่งบอก
สภาพการณ์หรือสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซึ่งสารสนเทศดังกล่าวอยู่ใน
รูปของค่าที่สังเกตได้เป็นตัวเลข ข้อความ องค์ประกอบ ตัวแปร หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง 
โดยการน าตัวแปร หรือข้อเท็จจริงสัมพันธ์กันเพ่ือให้เกิดคุณค่า ซึ่งสามารถที่จะชี้ให้เห็นถึงสภาพการณ์
การด าเนินงานที่ต้องการศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
    เอมอร  จังศิริพรปกรณ์ (2542) ได้กล่าวถึง ดัชนีบ่งชี้ไว้ว่า หมายถึง สารสนเทศเชิง
ปริมาณ หรือตัวประกอบ ตัวแปรที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ หรือสถานการณ์ที่สะท้อน
ลักษณะการด าเนินงาน ท าให้สามารถวินิจฉัยชี้ภาวะและช่วยชี้บทบาทหน้าที่ ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคของการด าเนินงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
    รุ้งรังสี  วิบูลย์ชัย (2544) ให้ความหมายว่า ตัวบ่งชี้ เป็นสารนิเทศอย่างหนึ่งที่ได้มา
จากการประมวลผลโดยใช้มาตรการทางสถิติค านวณข้ึน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 
    ศิริชัย  กาญจนวาสี (2552) ได้ให้ความหมายว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึงตัวประกอบ ตัว
แปรหรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะของทรัพยากรการด าเนินงานหรือ
ผลการด าเนินงาน 
    ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2546) กล่าว
ว่า ตัวบ่งชี้เป็นสารสนเทศเชิงปริมาณหรือสารสนเทศเชิงคุณภาพ บ่งบอกถึงสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ 
เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือปทัสถานที่แสดงไว้ เพ่ือแสดงว่าสูงหรือต่ าประการใด ซึ่งเป็นการ
สะท้อนลักษณะหรือการด าเนินงาน ท าให้สามารถวินิจฉัย ช่วยชี้บทบาทหน้าที่ ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
    สุทธิธัช  คนกาญจน์ (2547) ได้สรุปว่า ตัวบ่งชี้ น่าจะให้ความหมายที่ส าคัญอย่าง
น้อย 2 ประการ คือ 1) ต้องก าหนดเป็นประมาณหรือคิดเป็นตัวเลขได้มิใช่เป็นการบรรยายข้อความ 
และในการตีความหมายค่าตัวเลขของตัวบ่งชี้แต่ละตัวต้องน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่จัดไว้มิฉะนั้น
จะไม่สามารถบอกได้ว่าค่าตัวเลขที่ได้นั้นสูงหรือต่ า 2) ค่าของตัวบ่งชี้จะบอกความหมายในตัวเอง 2 
นัย คือ ความหมายที่บ่งบอกโดยมีเงื่อนไขของเวลาก ากับ จะบ่งบอกเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวแปรหรือข้อมูลว่าจัดเก็บในช่วงเวลาใด และระยะเวลาที่จะน าข้อมูลมาใช้ในการแปล
ความหมาย และความหมายที่บ่งบอกโดยมีเงื่อนไขสถานที่ก ากับ กล่าวคือ ค่าตัวบ่งชี้จะบอก
ความหมายเฉพาะในเขตพ้ืนที่หรือ บริเวณ หรือส่วน ใดส่วนหนึ่งของระบบที่ต้องการตรวจสอบขึ้นอยู่
กับข้อมูลหรือตัวแปรที่จัดเก็บ 
    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548) ได้ให้ความหมาย ตัวบ่งชี้ 
หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลขที่บอกจ านวนปัจจัยน าเข้า ผลผลิต และผลการด าเนินการของ
กระบวนการ ผลผลิต บริการ และผลการด าเนินการของส่วนราชการโดยรวม ตัวบ่งชี้อาจเป็นแบบ
ง่าย ๆ ที่ได้จากการวัดแต่ละครั้ง หรือแบบหลายตัวประกอบกัน 
    อภิชาต  พงษ์ศรีหดุลชัย (2550) ให้ความหมายตัวบ่งชี้ว่าเป็นเครื่องมือหรือสิ่งที่บ่ง
บอกถึงความก้าวหน้าความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือน ามา
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เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ
ประสิทธิผล 
    พิสณุ  ฟองศรี (2550) ได้ให้ความหมายตัวบ่งชี้ หมายถึง สิ่งที่บอกคุณลักษณะใน
เชิงปริมาณหรือคุณภาพของสิ่งที่จะวัด โดยน าไปเก็บรวบรวมจากสภาพจริง 
    สุพรรณศิริ  องค์สุริยานนท์ (2550) ได้ให้ความหมาย ตัวบ่งชี้ หมายถึง สารสนเทศ
หรือค่าที่สังเกตได้เชิงปริมาณหรือเป็นสารสนเทศเชิงคุณภาพซึ่งใช้บ่งบอกสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัด หรือ
สะท้อนลักษณะ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานอย่างกว้าง ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
    กมล  ตราชู (2553) สรุปว่าตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวแปรองค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึง
ลักษณะหรือปริมาณของสภาพที่ต้องการศึกษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นค่าที่สังเกตได้ทั้งเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพที่บอกความหมายหรือสภาพที่ต้องการศึกษาเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ โดยอาจมี
เงื่อนไขของเวลาหรือสถานที่ก ากับ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน
การบริหารงาน การติดตามผลการด าเนินงานและการจัดล าดับการพัฒนาของหน่วยงานได้ 
    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) ได้ก าหนดค า Indicator เป็น
ภาษาไทยว่า ตัวชี้วัด หมายถึง เครื่องมือหรือดัชนีที่ ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุ
เป้าประสงค์ ซึ่งจะต้องสามารถวัดและก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จได้โดยทุกเป้าประสงค์ จะต้อง
มีตัวชี้วัดเพ่ือให้เห็นถึงความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
    กรองทอง  เขียนทอง (2555) สรุปว่าตัวบ่งชี้ หมายถึง สารสนเทศที่ใช้บ่งบอก
คุณลักษณะเชิงปริมาณหรือคุณภาพของสิ่งที่จะวัดในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่จ าเป็นต้องบ่งบอก
สภาวะที่เจาะจง แต่บ่งบอกหรือสะท้อนภาพเชิงสรุปทั่วไป 
    จอหน์สโตน (Johnstone, 1981) กล่าวไว้ว่า ดัชนีบ่งชี้  หรือตัวบ่งชี้  หมายถึง  
สารสนเทศที่บ่งบอกปริมาณเชิงสัมพันธ์หรือสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัดในเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่
จ าเป็นต้องบ่งบอกสภาวะที่เจาะจงหรือชัดเจนแต่บ่งบอกหรือสะท้อนภาพของสถานการณ์ที่เราสนใจ
เข้าไปตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ หรือให้ภาพเชิงสรุปโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 
    เบอร์สไตน์ โอคส์ และกีตัน (Burstein, Oakes & Guiton, 1992) ได้ให้ความหมาย
ของดัชนีบ่งชี้ไว้ว่า ดัชนีบ่งชี้ เป็นค่าสถิติที่ ให้สารสนเทศเกี่ยวกับสถานะ คุณภาพ หรือผลการ
ปฏิบัติงานของระบบการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นค่าสถิติเฉพาะเรื่องหรือค่าสถิติรวมก็ได้ โดยจะต้องมี
เกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตัดสินใจ   
    พจนานุกรมลองแมน (Longman Dictionary, 1995) ได้ให้ความหมาย Indicator 
คือ บางสิ่งที่สามารถใช้เป็นสัญลักษณ์ซึ่งจะแสดงให้ทราบว่าสถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างไร   
    จึงสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวแปรองค์ประกอบย่อย ๆ ที่แสดงค่าออกมาถึง
คุณลักษณะเชิงปริมาณหรือคุณภาพของของสภาพที่ต้องการศึกษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้องการประเมินได้ และสามารถเปรียบเทียบสภาพความเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ที่ต้องการศึกษาได้ 
  2.2.2 ลักษณะของตัวบ่งชี้ 
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    จอห์นสโตน (Johnstone, 1981 อ้างถึงใน กมล  ตราชู, 2553) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ที่ส าคัญของตัวบ่งชี้ไว้ ดังนี้ 
      1) ตัวบ่งชี้ต้องให้สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่ศึกษาอย่างกว้าง ตัวบ่งชี้ต้องให้
สารสนเทศที่ถูกต้องแม่นย าไม่มากก็น้อย (More or Less Exactness) แต่ไม่จ าเป็นต้องถูกต้อง
แม่นย าแน่นอนอย่างละเอียดถี่ถ้วน (Precise) ตามความหมายนี้ ตัวบ่งชี้มีความหมายเทียบเคียงได้กับ
กระดาษลิตมัสซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์บ่งชี้สภาพความเป็นกรดหรือด่าง ในวิชาเคมี กระดาษลิตมัสสีแดง
จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินในสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง และกระดาษลิตมัสสีน้ าเงินจะเปลี่ยนเป็นสีแดงใน
สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรด ดังนั้นนักเคมีจึงสามารถตรวจสอบสภาวะความเป็นกรดหรือด่างได้โดยใช้
อินดิเคเตอร์กระดาษลิตมัส โดยไม่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการทดสอบความเป็นกรดหรือด่างทางเคมี
ด้วยวิธีการที่ซับซ้อนซึ่งให้ผลการวัดอย่างละเอียดถูกต้องแน่นอน  
    2) ตัวบ่งชี้แตกต่างจากตัวแปร ถึงแม้ว่าตัวบ่งชี้จะให้สารสนเทศแสดงคุณลักษณะเกี่ยวกับ
สิ่งหรือสภาพที่ศึกษา เหมือนตัวแปรซึ่งให้ค่าที่แสดงถึงปริมาณลักษณะของสิ่ง หรือปรากฏการณ์ที่
นักวิจัยสนใจศึกษา แต่ตัวบ่งชี้ก็ไม่เหมือนตัวแปรเพราะตัวแปรจะให้สารสนเทศของสิ่งหรือสภาพที่
ต้องการศึกษาเฉพาะเพียงด้านเดียว ไม่สามารถสรุปสภาพโดยรวมได้ แต่ตัวบ่งชี้เป็นการรวมตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกันน าเสนอเป็นภาพรวมกว้าง ๆ ของสิ่งหรือสภาพที่ต้องการศึกษา โดยความหมายนี้ ตัวบ่งชี้
จึงเป็นตัวแปรประกอบ (Composition variable) หรือ องค์ประกอบ (Factor) ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีตัว
เดียว ตัวบ่งชี้อาจมี 20-30 ตัวที่สร้างจากตัวแปรหลายร้อยตัวก็ได้ในการศึกษาระบบการศึกษา  
    3 ) ค่าของตัวบ่งชี้ (Indicator Value) แสดงถึงปริมาณ (Quantity) ตัวบ่งชี้ต้องแสดงสภาพที่
ศึกษาเป็นค่าตัวเลข หรือเป็นปริมาณเท่านั้น ไม่ว่าสิ่งที่ศึกษาจะเป็นสภาพเชิงปริมาณหรือคุณภาพ และ
การแปลความหมายค่าของตัวบ่งชี้ต้องแปลความหมายเปรียบเทียบเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้
แล้วตอนสร้างตัวบ่งชี้  มีการก าหนดความหมายและเกณฑ์ที่ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ความหมายของตัวบ่งชี้ในประเด็นนี้แยกตามความแตกต่างระหว่างตัวแปรและตัวบ่งชี้ออกจากกันได้
ชัดเจนขึ้น การวัดตัวแปรต้องได้ค่าที่มีความหมาย แต่มีการก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานควบคู่กันกับ
การแปลความหมาย  
    4) ค่าของตัวบ่งชี้แสดงสารสนเทศ ณ จุดเวลาหรือช่วงเวลา (Time Point/Time Period) 
ตัวบ่งชี้แสดงค่าของสิ่งหรือสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะจุดหรือช่วงเวลาที่ก าหนด บางตัวอาจให้
สารสนเทศเฉพาะปีใด ปีหนึ่ง หรือเดือนใดเดือนหนึ่งแลบางตัวอาจให้สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพการ
พัฒนาหรือการด าเนินงานในช่วงเวลา 5 เดือน หรือ 3 ปีก็ได้ นอกจากนี้ตัวบ่งชี้อาจให้สารสนเทศ
ประกอบด้วยค่าหลายค่าเป็นอนุกรมเวลา (Time Series) เมื่อน าตัวบ่งชี้ได้จากจุดเวลา หรือช่วงเวลา
ต่างกันมาเปรียบเทียบกัน จะแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ต้องการศึกษาได้  
    5) ตัวบ่งชี้เป็นหน่วยพ้ืนฐาน (Basic unit) ส าหรับการพัฒนาทฤษฎี ซึ่งการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทฤษฎีใหม่มีการด าเนินงานที่ส าคัญเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับตัวแปร ได้แก่ การบรรยายสภาพ
ปรากฎการณ์ที่ศึกษาวิจัย การนิยามสังกัปหรือแนวคิดของปรากฏการณ์ที่ศึกษาวิจัย หรือการให้นิยาม
เชิงทฤษฎีเป็นภาพกว้าง การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของปรากฏการณ์วัดได้จากตัวแปรและ
วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล และการสร้างตัวแปรปรากฏการณ์ที่ศึกษาวิจัย จะเห็นว่าในการด าเนินงาน
ทั้งสี่ขั้นตอนนี้ การก าหนดนิยามเชิงทฤษฎี และการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ควรจะต้องสอดคล้อง
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และตรงกัน แต่ในความเป็นจริงมีความแตกต่างระหว่างนิยามทั้งสองแบบ นิยามเชิงทฤษฎีบอก
ความหมายของสังกัปอย่างกว้าง ๆ แต่นิยามเชิงปฏิบัติการบอกความหมายที่ชัดเจนของตัวแปรเมื่อ
นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและพบความสัมพันธ์นักวิ จัยมักจะ
อนุมานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้จึงไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงเสนอแนะ
ให้นักวิจัยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้เป็นหน่วยพ้ืนฐานส าหรับการ
วิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี 
    สรุป ลักษณะตัวบ่งชี้จะมีลักษณะที่ส าคัญคือ 1) จะพิจารณาอย่างครอบคลุม จะไม่
บอกหรือชี้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างแม่นย า แต่จะมีลักษณะเป็นตัวแทน 2) แตกต่างจากตัวแปรคือ ตัว
แปรจะแสดงสารสนเทศของสิ่งที่จะศึกษาเพียงด้านเดียว แต่ตัวบ่งชี้เป็นการรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
แล้วน าเสนอเป็นภาพรวม 3) แสดงค่าเป็นเชิงปริมาณได้ 4) เป็นสิ่งชั่วคราว จะใช้เพียงจุดใดจุดหนึ่ง
หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 5) เป็นหน่วยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎี  
    จากข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะตัวบ่งชี้ ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น าไปใช้ในการ
คัดเลือกองค์ประกอบตามลักษณะตัวบ่งชี้ที่ดี เพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุด ถูกต้องและเหมาะสมกับการ
น าไปใช้เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลต่อไป 
  2.2.3 คุณภาพของตัวบ่งชี้ 
    นอกจากลักษณะหรือธรรมชาติที่ส าคัญ ๆ ของตัวบ่งชี้แล้ว ในการพิจารณาว่าตัว
บ่งชี้นั้น ๆ จะสามารถบ่งชี้สรรพสิ่งได้ดีมากน้อยปานใด ก็อาจพิจารณาจากคุณสมบัติที่ดีหรือความมี
คุณภาพของตัวบ่งชี้ ซึ่งได้มีนักวิชาการมีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของตัวบ่งชี้ ดังนี้  
    นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้สรุปให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพนั้นควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้  
     1) ควรมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เหมาะสมกับเวลาและสถานที่  
     2) ตรงกับความต้องการหรือจุดมุ่งหมายของการใช้งาน ดังเช่นตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้น
เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายไม่ควรมีลักษณะเป็นแบบเดียวกับตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการบรรยาย
สภาพระบบ  
     3) ตัวบ่งชี้ควรมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของการวัดคือมีความเที่ยง ความตรง
ความเป็นปรนัย และใช้ปฏิบัติได้จริง คุณสมบัติข้อนี้มีความส าคัญมาก  
     4) ควรมีเกณฑ์การวัด (Measurement Rules) ที่มีความเป็นกลาง มีความเป็น
ทั่วไปและให้สารสนเทศเชิงปริมาณท่ีใช้เปรียบเทียบกันได้ในทุกระดับ  
    ฟิทซ์ – กิบบอน (Fiz – Gibbon, 1996 อ้างถึงใน นิตยา  ส าเร็จผล, 2547) ได้เสนอ
หลักในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ไว้ดังนี้  
    1) มีความสอดคล้อง (Relevant) เป้าหมายเป็นประชามติ ตัวบ่งชี้บอกถึงผลลัพธ์ที่
เป็นค่านิยมของหน่วยงานนั้น  
    2) ให้ข้อมูลสื่อความหมาย (Informative) ตัวบ่งชี้ที่เป็นไปตามบริบทและท่ีให้ผลย้อนกลับ
ไปยังหน่วยการจัดการ  
    3) ยอมรับได้ (Acceptable) ตัวบ่งชี้ที่มีความยุติธรรม เข้าถึงได้ อธิบายได้ ไม่บิดเบือนได้ 
ตรวจสอบได้ และต้องบอกการเปลี่ยนแปลง  
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    4) มีประโยชน์ (Beneficial)  
    5) ความคุ้มค่า (Cost effective)  
   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวบ่งชี้ที่จะน ามาใช้ได้ต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ 
    1. มีความเท่ียงตรง และความเชื่อม่ัน 
    2. มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
    3. มีความครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการวัด 
    4. มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อหน่วยงานที่ต้องการน าตัวบ่งชี้นั้นไปใช้ 
    5. มีความเหมาะสมกับเวลา และสถานที่ 
    อิเวล และโจน (Ewell and Jones, 1994) ได้กล่าวถึงตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้  
     1) สามารถน าไปใช้ในเชิงนโยบายได้  
     2) สามารถแปลความได้ถูกต้อง 
     3) สามารถวัดได้ครอบคลุมทั้งหมด  
     4) มีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบที่เหมาะสม  
     5) มีความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน  
     6) สามารถวัดได้จริง    
    ศิริชัย  กาญจนวาสี (2552) กล่าวว่าความมีคุณภาพของตัวบ่งชี้จะต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     1) ความตรง (Validity) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องบ่งชี้ได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการวัด
อย่างถูกต้องแม่นย า ตัวบ่งชี้ที่สามารถชี้ได้แม่นย า ตรงตามคุณลักษณะที่มุ่งวัดนั้นมีลักษณะ ดังนี้ 
       (1) มีความตรงประเด็น (Relevant) ตัวบ่งชี้ต้องชี้วัดได้ตรงประเด็น มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุ่งวัด เช่น กระดาษลิสมัสเป็นตัวบ่งชี้สภาพ
ความเป็นกรด ด่างของสารละลาย GPA ใช้เป็นตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไป เป็นต้น 
       (2) มีความเป็นตัวแทน (Representative) ตัวบ่งชี้ต้องมีความเป็นตัวแทน
คุณลักษณะที่มุ่งวัด หรือมีมุมมองที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของคุณลักษณะที่มุ่งวัดอย่าง
ครบถ้วน เช่น อุณหภูมิร่างกาย เป็นตัวบ่งชี้สภาวะการมีไข้ของผู้ป่วย คุณภาพของผู้ท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ สามารถชี้วัดด้วยลักษณะการใช้สารสนเทศ ความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ต้องการ ลักษณะการพูดจา สีหน้าท่าทางของการให้บริการ เป็นต้น 
     2) ความเที่ยง (Reliability) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องบ่งชี้คุณลักษณะที่มุ่งวัดได้อย่าง
น่าเชื่อถือคงเส้นคงวา หรือบ่งชี้ได้คงท่ีเมื่อท าการวัดซ้ าในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวบ่งชี้ที่สามารถชี้ได้อย่าง
คงเส้นคงวาเมื่อท าการวัดซ้ านั้น มีลักษณะดังนี้ 
       (1) มีความเป็นปรนัย (Objectivity) ตัวบ่งชี้ต้องชี้วัดได้อย่างเป็นปรนัย การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับค่าของตัวบ่งชี้ควรขึ้นอยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่หรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นมากกว่าที่จะ
ขึ้นอยู่กับความรู้สึกตามอัตวิสัย เช่น การรับรู้ประสิทธิภาพของหลักสูตรกับอัตราการส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตรต่างเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งของคุณภาพหลักสูตร แตอั่ตราการส าเร็จการศึกษา
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ตามระยะเวลาของหลักสูตรจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ วัดได้อย่างมีความเป็นปรนัยมากกว่าการรับรู้
ประสิทธิภาพของหลักสูตร 
       (2) มีความคลาดเคลื่อนต่ า (Minimum Error) ตัวบ่งชี้วัดได้อย่างมีความ
คลาดเคลื่อนต่ า ค่าที่ได้จะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ
กับคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการตอบตามปฏิกิริยาหรือสังเกตอย่างไม่เป็นทางการต่างเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่ง
ของความส าเร็จของการฝึกอบรม แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบจะเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือหรือ
มีความคลาดเคลื่อนจากการวัดต่ ากว่า 
       3) ความเป็นกลาง (Neutrality) ตัวบ่งชี้ของสิ่งใดต้องแสดงความเป็นกลาง 
ปราศจากความล าเอียง (Bias) ไม่โน้มเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ชี้น าโดยการเน้นการบ่งชี้เฉพาะ
ลักษณะความส าเร็จ หรือความล้มเหลว หรือความไม่ยุติธรรม 
       4) ความไว (Sensitivity) ตัวบ่งชี้ต้องมีความไวต่อคุณลักษณะที่มุ่งวัด สามารถ
แสดงความผันแปรหรือความแตกต่างระหว่างหน่วยวัดที่มีความละเอียดเพียงพอ เช่น ตัวบ่งชี้ระดับ
การปฏิบัติไม่ควรผันแปรที่แคบ เช่น ไม่ปฏิบัติ (0) และปฏิบัติ (1) แต่ควรมีระดับของการปฏิบัติที่มี
การระบุความแตกต่างของคุณภาพอย่างกว้างขวางและชัดเจน เช่น ระดับ 0 ถึง 10 เป็นต้น 
       5) สะดวกในการใช้ (Practically) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะสะดวกในการน าไปใช้และมีผล
โดยลักษณะดังนี้ 
       (1) เก็บข้อมูลง่าย (Availability) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องสามารถน าไปใช้วัดหรือ
เก็บข้อมูลได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตได้ง่าย 
       (2) แปลความหมายง่าย (Interpretability) ตัวบ่งชี้ที่ดีควรให้ค่าการวัดที่มี
จุดสูงสุด และค่าต่ าสุด เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตัดสินคุณภาพได้ง่าย 
    สรุป ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพ คือประกอบด้วย ความตรง ความเที่ยง ความเป็นกลาง 
ความไว และสะดวกในการน าไปใช้  
  2.2.4 ประเภทของตัวบ่งชี้ 
    ในการแบ่งประเภทตัวบ่งชี้ ได้มีการแบ่งประเภทของตัวบ่งชี้หลายวิธี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วิธีและเกณฑ์ในการแบ่ง อาทิ แบ่งโดยอาศัยเกณฑ์วิชาการ เกณฑ์ตามลักษณะสเกลการวัด หรือ
เกณฑ์วิเคราะห์เชิงระบบ เป็นต้น  
    รัตนะ  บัวสนธ์ (2550 อ้างถึงใน กรองทอง  เขียนทอง, 2555) ได้ใช้เกณฑ์ในการแบ่ง
ออกเป็น 7 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มประกอบด้วยตัวบ่งชี้ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) จ าแนกตามวิธีการสร้าง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ประเภท ได้แก่ 
     (1) ตัวบ่งชี้ตัวแทน (Representative Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่นิยมใช้กันมาก
ในระยะแรกส าหรับการท าวิจัยการบริหารและการวางแผน ตัวบ่งชี้ประเภทนี้จะเลือกใช้เพียงตัวแปร
ใดตัวแปรหนึ่งเพ่ือสะท้อนหรือบ่งชี้ถึงระบบการศึกษา เช่น อัตราส่วนการเข้าศึกษาต่อ เปอร์เซ็นต์
ค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์รวมของชาติต่อการศึกษา และอัตราส่วนการรู้หนังสือ เป็นต้น แต่ปัจจุบันนี้ตัว
บ่งชี้ประเภทนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้มากนักเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับความตรงและความเที่ยง เพราะ
เหตุว่าการเลือกใช้เพียงตัวบ่งชี้ตัวเดียวไม่สามารถไม่สามารถสะท้อนหรือบ่งชี้ถึงสิ่งนั้น  ๆ ได้อย่าง
แท้จริง 
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     (2) ตัวบ่งชี้เดี่ยว (Disaggregatate Indicators) ตัวบ่งชี้เดี่ยวเป็นตัวบ่งชี้ที่อาศัย
การนิยามตัวแปรแต่ละตัวที่เป็นอิสระจากกัน และแต่ละตัวก็บ่งชี้ลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาเพียง
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง การจะใช้ตัวแปรเหล่านี้บ่งชี้ถึงสิ่งใดนั้นก็จะต้องใช้ตัวแปรย่อย  ๆ เหล่านี้
รวมกันทั้งชุดเพ่ือบ่งชี้ถึงสิ่งดังกล่าว ดังนั้น การวิเคราะห์และน าเสนอตัวบ่งชี้ประเภทนี้ค่อนข้างยุ่งยาก 
เนื่องจากการมีจ านวนตัวแปรย่อยมาก นอกจากนั้น การนิยามตัวแปรย่อยเหล่านี้ก็มักจะมีปัญหา
เกี่ยวกับการนิยามที่ไม่เป็นอิสระจากกันได้จริงหรือมีความสัมพันธ์กันนั่นเอง ซึ่งก็ท าให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนในการบ่งชี้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
     (3) ตัวบ่งชี้ประกอบ (Composite Indicators) ตัวบ่งชี้ลักษณะนี้เป็นการรวมตัว
แปรทางการศึกษาหลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกันเพ่ือใช้บ่งชี้สภาพการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การรวมตัวแปร
เข้าด้วยกันจะท าการรวมตามน้ าหนักความส าคัญที่ เป็นจริงของตัวแปรเหล่านั้น ทั้ งนี้ ในการ
ตีความหมายของตัวบ่งชี้ประเภทนี้จะตีความในลักษณะเป็นภาพเฉลี่ยหรือเป็นกลาง ๆ ของตัวแปร
ดังกล่าว ตัวบ่งชี้ประเภทนี้ค่อนข้างนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะมีความตรงและความเที่ยงสูง 
นอกจากนั้นยังให้สารสนเทศที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการวางแผน ก ากับ และประเมินทาง
การศึกษา 
    2) จ าแนกตามการตีความหมายค่าตัวบ่งชี ้การจ าแนกเช่นนี้พิจารณาจากการตีความหมาย
ค่าตัวบ่งชี้ในระบบการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภทเช่นกัน ได้แก่ 
     (1) ตัวบ่งชี้แบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ใน
ระบบการศึกษาหนี่งที่ตีความหมายโดยการน าไปใช้เปรียบเทียบกับการศึกษาอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกัน 
    (2) ตัวบ่งชี้แบบอิงตนเอง (Self–Referenced Indicators) หมายถึงตัวบ่งชี้ใน
ระบบการศึกษาเดียวกันที่ตีความหมายโดยน ามาเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน    
     (3) ตัวบ่งชี้แบบอิงเกณฑ์ (Criterion–Referenced Indicators) หมายถึงตัวบ่งชี้
ที่ตีความหมาย โดยกับเกณฑ์หรือเป้าหมายในเชิงอุดมคติที่ก าหนดไว้แล้ว 
    3) จ าแนกตามลักษณะนิยามของตัวบ่งชี้ ลักษณะการนิยามตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน ท า
ให้สามารถแบ่งตัวบ่งชี้ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
     (1) ตัวบ่งชี้แบบอัตนัย (Subjective Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่มีการนิยามไว้ไม่
ชัดเจน เนื่องจากยังขาดการศึกษาหรือมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวนั้นไม่มากนัก การให้นิยามตัวบ่งชี้จึง
เป็นการให้นิยามในการศึกษาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือสื่อความกันในเรื่องนั้นโดยตรง การใช้ตัวบ่งชี้
ประเภทนี้จ าเป็นต้องพิจาณาให้รอบคอบ 
     (2) ตัวบ่งชี้แบบปรนัย (Objective Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่ได้รับการนิยามไว้
แล้วโดยชัดเจนและมักเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหรือติดตามระบบ
การศึกษาของประเทศต่าง ๆ 
    4) จ าแนกตามลักษณะค่าของตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 
     (1) ตัวบ่งชี้สัมบูรณ์ (Absolute Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ค่าของมันบอก
ปริมาณที่แท้จริงและมีความหมายในตัวเอง เช่น จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน เป็นต้น 
     (2) ตัวบ่งชี้สัมพัทธ์หรืออัตราส่วน (Relative or Ratio Indicators) หมายถึงตัว
บ่งชี้ที่ค่าเป็นปริมาณเทียบเคียงกับค่าอ่ืน ๆ เช่น จ านวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคน หรือจ านวนนิสิตระดับ
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บัณฑิตศึกษาต่ออาจารย์หนึ่งคน จะเห็นว่าตัวบ่งชี้สัมพัทธ์หรือตัวบ่งชี้อัตราส่วนก็คือตัวบ่งชี้สัมบูรณ์
สองตัวน ามาเทียบเคียงกันเพ่ือบ่งชี้ถึงลักษณะบางอย่างนั่นเอง ดังตัวอย่าง จ านวนนักเรียนต่อครูหนึ่ง
คนนั้นก็เป็นตัวบ่งชี้เพ่ือบ่งบอกถึงลักษณะความเหมาะสมของอัตราก าลังข้าราชการครู เป็นต้น 
    5) จ าแนกตามลักษณะของตัวแปรที่ใช้สร้างตัวบ่งชี้ การจ าแนกตัวบ่งชี้โดยพิจารณา
จากลักษณะของตัวแปรที่น ามาสร้างนั้น สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ และในแต่ละประเภทก็
แบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ของตัวบ่งชี้ได้ดังต่อไปนี้ 
     (1) จ าแนกตามระดับการวัดตัวแปร หากจ าแนกเช่นนี้ตัวบ่งชี้ก็จะประกอบด้วย 4 
ประเภท คือ 1) ตัวบ่ งชี้นามบัญญัติ  (Nominal Indicators) 2) ตัวบ่ งชี้ เรียงอันดับ (Ordinal 
Indicators) 3) ตัวบ่งชี้มาตราช่วงหรืออันตรภาคชั้น (Interval Indicators) และ 4) ตัวบ่งชี้อัตราส่วน 
(Ratio Indicators) โดยทั่วไปแล้ว ตัวบ่งชี้ตามระดับการวัดที่นิยมใช้ก็ได้แก่ ตัวบ่งชี้อันตรภาคชั้น ตัว
บ่งชี้อัตราส่วน และตัวบ่งชี้เรียงอันดับ 
     (2) จ าแนกตามประเภทของตัวแปร ประกอบด้วย 1) ตัวบ่งชี้สต็อค (Stock Indicators) 
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงสภาวะหรือปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่น ระบบการศึกษา) ณ จุดเวลาใด
เวลาหนึ่ง 2) ตัวบ่งชี้เลื่อนไหล (Flow Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงสภาวะหรือปริมาณของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะเป็นพลวัตร ณ ช่วงใดช่วงเวลาหนึ่ง 
     (3) จ าแนกตามคุณสมบัติค่าสถิติของตัวแปร ถ้าจ าแนกตามเกณฑ์นี้ ตัวบ่งชี้จะ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ตัวบ่งชี้ที่แจกแจง (Distribute Indicators) ซึ่งหมายถึง ตัวบ่งชี้ที่
แสดงด้วยค่าสถิติประเภทที่มีการแจกแจงหรือการกระจาย เช่น สัมประสิทธิ์การกระจายหรือพิสัย 
เป็นต้น 2) ตัวบ่งชี้ที่ไม่แจกแจง (Non-Distribute Indicators) ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่แสดงด้วยค่าสถิติที่ไม่
กระจายหรือเป็นค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน หรือร้อยละ เป็นต้น 
    6) จ าแนกตามทฤษฎีระบบ ถ้าใช้ทฤษฎีระบบเปน็เกณฑ์จ าแนกตวับ่งชี้ จะประกอบด้วย 
     (1) ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Indicators) ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับทรัพยากรใน
การด าเนินงานใดงานหนึ่ง เช่น การด าเนินงานทางการศึกษา ตัวบ่งชี้แบบนี้ก็ได้แก่ ร้อยละนักเรียนที่
บิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละงบประมาณด้านสาธารณสุขของโรงเรียน เป็นต้น 
     (2) ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ (Process Indicators) คือ ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงกิจกรรม หรือ
วิธีการด าเนินงานในขั้นต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา การจัดประชุมกรรมการ
สถานศึกษา เป็นต้น 
     (3) ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (Output Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานหรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ซึ่งหมายรวมถึงผลกระทบและผลลัพธ์ด้วย เช่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง และความพึง
พอใจของชุมชนผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน 
    7) จ าแนกตามลักษณะของการใช้ตัวบ่งชี้ การใช้ตัวบ่งชี้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน
นั้น สามารถน าไปใช้ได้สองลักษณะ ได้แก่ ใช้เพ่ือบรรยายหรือแสดงให้เห็นถึงสภาพหรือระบบใน
ปัจจุบันของสิ่งนั้น และใช้เพ่ือท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดของสิ่งนั้น ถ้าเป็นกรณีแรกก็เรียกว่า ตัว
บ่งชี้แสดงความหมาย (Expressive Indicators)  
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     จอห์นสโตน (Johnstone, 1981 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) แบ่งตัวบ่งชี้
ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ คือ   
    1) การจัดแยกประเภททฤษฎีระบบ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Indicators) 
เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงปัจจัยป้อนของระบบการศึกษา เช่น ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา 
ความเสมอภาคของการเข้ารับการศึกษา ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ (Process Indicators) เป็นตัวบ่งชี้
ที่แสดงถึงวิธีการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบการศึกษา เช่น ร้อยละของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาเทียบระดับประถมศึกษา การมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ ด้านผลผลิต 
(Output Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงผลลัพธ์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา
เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ความพึงพอใจต่อระบบการศึกษา  
    2) การจัดแยกประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้อัตนัย เป็นตัว
บ่งชี้ที่ใช้ในกรณีที่นักการศึกษายังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาไม่มากนัก หรือใช้ในสถานการณ์ที่มี
การให้นิยามตัวบ่งชี้ไว้หลวม ๆ ยังไม่ชัดเจนใช้ในการศึกษาเฉพาะเรื่องการนิยามตัวบ่งชี้แบบอัตนัยนี้มี
ส่วนที่นักการศึกษาต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาตัดสินใจ ตัวบ่งชี้แบบปรนัยเป็นตัวบ่งชี้ที่มีการให้
นิยามไว้ชัดเจน และไม่มีส่วนที่ต้องใช้วิจารณญาณของนักการศึกษาแต่อย่างใด ตัวบ่งชี้ประเภทนี้มัก
ใช้ในการประเมิน การติด ตามและการเปรียบเทียบระบบการศึกษาที่เป็นการศึกษาระดับนานาชาติ  
   3) การจัดแยกประเภทตามวิธีการสร้าง ได้แก่ ตัวบ่งชี้ตัวแทน (Representative Indicators) 
เป็นตัวบ่งชี้ที่สร้างข้ึนจากตัวแปรเพียงตัวเดียว ให้เป็นตัวแทนตัวแปรอื่น ๆ ที่บอกลักษณะหรือปริมาณ
ของสภาพที่ต้องการศึกษาได้ เช่น สัดส่วนจ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา อัตราการไม่รู้หนังสือตัว
บ่งชี้ประเภทนี้ใช้กันมากในการวิจัย การวางแผนและการบริหารการศึกษาในระยะแรก ๆ แต่ปัจจุบัน
นี้ใช้กันน้อยลง เนื่องจากตัวบ่งชี้ประเภทนี้มีความเที่ยงและความตรงต่ า เพราะเป็นการใช้ตัวบ่งชี้เพียง
ตัวเดียวแสดงลักษณะสิ่งที่ต้องการศึกษา ตัวบ่งชี้แยก (Disaggregative Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่
สถานะคล้ายกับตัวแปร หรือเป็นตัวบ่งชี้ โดยที่ตัวบ่งชี้ย่อยแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน และบ่งชี้ลักษณะ
หรือปริมาณของสภาพด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว การที่จะบ่งชี้สภาพองค์รวมจะต้องใช้ตัวบ่งชี้
ย่อยทุกตัวรวมกันทั้งชุด การวิเคราะห์และน าเสนอตัวบ่งชี้ประเภทนี้จึงค่อนข้างยุ่งยากเสี ยเวลา
เนื่องจากตัวบ่งชี้ทั้งชุดมีตัวบ่งชี้ย่อยจ านวน จึงเป็นการบ่งชี้ลักษณะซ้ าซ้อนกัน และตัวบ่งชี้รวม หรือ
ตัวบ่งชี้ประกอบ (Composite Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่ เกิดจากการรวมตัวแปรทางการศึกษา
หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน ให้น้ าหนักความส าคัญของตัวแปรตามจริง ตัวบ่งชี้ชนิดนี้ให้สารสนเทศที่มี
คุณค่า มีความเที่ยง และความตรงสูงกว่าตัวบ่งชี้สองประเภทแรกจึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
การศึกษา การก ากับ ติดตามดูแล และการประเมินการศึกษา และเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 
    4) การจัดแยกประเภทตามลักษณะตัวแปรที่ใช้สร้างตัวบ่งชี้ ได้แก่ การจัดแยกประเภทตัว
บ่งชี้การศึกษาตามระดับการวัดของตัวแปรวิธีนี้จัดแยกได้เป็นตัวบ่งชี้นามบัญญัติ ตัวบ่งชี้เรียงอันดับ 
ตัวบ่งชี้อันตรภาค และตัวบ่งชี้อัตราส่วน ถ้าตัวบ่งชี้การศึกษาสร้างจากตัวแปรระดับใด ตัวบ่งชี้
การศึกษาที่ได้จะมีระดับการวัดตามตัวแปรนั้นด้วยโดยทั่วไป ตัวบ่งชี้การศึกษาที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้อันตรภาค ตัวบ่งชี้อัตราส่วน และ ตัวบ่งชี้เรียงอันดับ การจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้การศึกษา
ตามประเภทของตัวแปร วิธีนี้จัดแยก ได้เป็น ตัวบ่งชี้สต๊อค (Stock Indicators) และตัวบ่งชี้ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา (Flows Indicators)  ตัวบ่งชี้สต๊อกแสดงถึงสภาวะ หรือปริมาณของ
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ระบบการศึกษา ณ จุดเวลาจุดใดจุดหนึ่ง ส่วนตัวบ่งชี้การเลื่อนไหลแสดงถึงสภาวะที่เป็นพลวัตรใน
ระบบการศึกษา ณ ช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง การจัดแยกประเภทตามคุณสมบัติทางสถิติของตัวแปร 
วิธีนี้จัดแยกได้เป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการแจกแจง และตัวบ่งชี้ไม่เกี่ยวกับการแจกแจง ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับ
การแจกแจงสร้างจากตัวบ่งชี้ที่เป็นค่าสถิติบอกลักษณะการกระจายของข้อมูล เช่น สัมประสิทธิ์การ
กระจาย เป็นต้น ส่วนตัวบ่งชี้ไม่เกี่ยวกับการแจกแจง สร้างจากตัวบ่งชี้ที่เป็นปริมาณ หรือค่าสถิติบอก
ลักษณะค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน หรือค่าสถิติประเภทค่าร้อยละ อัตราส่วน    
    5) การจัดแยกประเภทตามลักษณะค่าของตัวบ่งชี้ แบ่งได้เป็นตัวบ่งชี้สมบรูณ์ (Absolute 
Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ค่าของตัวบ่งชี้บอกปริมาณที่แท้จริง และมีความหมายในตัวเอง เช่น 
จ านวนโรงเรียน จ านวนครู  และตัวบ่งชี้สัมพั ทธ์หรือตัวบ่ งชี้ อัตราส่วน  (Relative or Ratio 
Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ค่าของตัวบ่งชี้เป็นปริมาณเทียบเคียงกับค่าอ่ืน เช่น จ านวนนักเรียนต่อ
ครูหนึ่งคนสัดส่วนของครูวุฒิปริญญาโท ตัวบ่งชี้ทั้งสองประเภทนี้  ตัวบ่งชี้สมบรูณ์ใช้เปรียบเทียบได้
เฉพาะระบบที่มีขนาด หรือ ศักยภาพเท่าเทียมกัน ถ้าเป็นระบบที่มีขนาดหรือศักยภาพต่างกันควรใช้
ตัวบ่งชี้สัมพันธ์ในการเปรียบเทียบ 
    6) การจัดแยกประเภทตามมาตรฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย แบ่ง
ได้เป็นตัวแปรชี้อิงกลุ่ม (Norm– Referenced Indicators) หมายถึงตัวบ่งชี้ที่มีการแปลความหมาย
เทียบกับกลุ่ม ตัวบ่งชี้อิงเกณฑ์ (Criterion–Referenced Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มีการแปล
ความหมายเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้และตัวบ่งชี้อิงตน (Self–Referenced Indicators) หมายถึงตัว
บ่งชี้ที่มีการแปลความหมายเทียบกับสภาพเดิม ณ จุด หรือช่วงเวลาที่ต่างกัน 
    7) การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใช้ตัวบ่งชี้ประเภทตัวบ่งชี้ตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ตัวบ่งชี้แสดงความหมาย (Expressive Indicators) 2) ตัว
บ่งชี้ท านาย (Predictive Indicators)  
    อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ประเภทต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดแยกประเภทที่กล่าวมา เป็นตัว
บ่งชี้ที่พบและใช้กันอยู่ในวงการศึกษา แต่ยังมีการจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้ที่ส าคัญอีกแบบหนึ่ง คือการ
จัดแยกประเภท ตัวบ่งชี้ตามสาขาวิชา หรือเนื้อหาสาระ เนื่องจากตัวบ่งชี้มีความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการในศาสตร์ทุกสาขา เมื่อจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้ตามสาขาวิชา หรือตามเนื้อหาสาระแล้ว ได้เป็น
ตัวบ่งชี้ประเภทต่าง ๆ  อีกหลายประเภท เช่น ตัวบ่งชี้การศึกษา (Education Indicators) ตัวบ่งชี้สังคม (Social 
Indicators) ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิต (Quality Of Live Indicators) ตัวบ่งชี้การพัฒนา (Development Indicators) ตัว
บ่งชี้การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education Indicators) ตัวบ่งชี้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary 
Education Indicators) ตัวบ่งชี้การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education Indicators) และตัวบ่งชี้การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (Non Formal Education Indicators) เป็นต้น ซึ่งการจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้
ตามเนื้อหาสาระนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับความสนใจ และจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาตัวบ่งชี้การที่จะก าหนดว่าตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมตัวบ่งชี้ย่อยประเภทใดต้องพิจารณา
จากการก าหนดนิยาม และการใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้เป็นหลัก   
 2.2.5 ประโยชน์ของตัวบ่งชี้  
    นงลักษณ์ วิรัชชัย (2537) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของตัวบ่งชี้ ซึ่งสรุป
ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ไว้ ดังนี้คือ  
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    1) ใช้บรรยายสภาพและลักษณะของระบบการศึกษาได้อย่างแม่นย าเพียงพอที่จะท า
ให้เข้าใจการท างานของระบบการศึกษาได้อย่างดี เปรียบเสมือนการฉายภาพระบบการศึกษา ณ จุด
เวลาใดจุดหนึ่ง  
    2) ใช้ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาใน
ช่วงเวลาช่วงหนึ่งได้อย่างถูกต้อง แม่นย า เปรียบเสมือนการศึกษาระยะยาว  
    3) ใช้ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาได้ทั้งที่เป็นการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือการเปรียบเทียบ
ระหว่างระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ หรือการเปรียบเทียบสภาพระหว่างภูมิภาคในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง 
    สรุปได้ว่าตัวบ่งชี้มีประโยชน์โดยตรงในด้านการบริหาร เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ใช้ในการวางแผน การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงาน ใช้ในการประกันคุณภาพที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป้าหมายที่
ตรวจสอบได ้ทั้งยังสามารถใช้ในการจัดล าดับและประเภทของการจัดการศึกษาได้ 
  2.2.6 กระบวนการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ 
    วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ มีอยู่หลายวิธี โดยมีนักวิชาการได้มีความเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
    จอห์นสโตน (Johnstone, 1981) กล่าวว่าวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จะเน้นการ
พิจารณาตัดสินใจใน 4 ประเด็นหลัก คือ 
     1) การก าหนดนิยามของตัวบ่งชี้ 
     2) การคัดเลือกตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มุ่งศึกษา 
     3) การก าหนดวิธีรวมตัวแปร 
     4) การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร 
    แบล็ง (Blank, 1993) ได้ เสนอกระบวนการพัฒนาระบบตัวบ่งชี้  ( Indicators 
System) เป็นส่วนประกอบของกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผน และสนับสนุนระบบตัว
บ่งชี้ได้ทั้งในระดับชาติ ระดับเขตการศึกษา หรือระดับท้องถิ่น โดยแบ่งออกได้เป็น 9 ขั้นตอน ซึ่ง
สามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมได้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
     1) การคัดเลือกตัวบ่งชี้ 
      (1) พัฒนากรอบแนวคิดโดยอาศัยผลการวิจัย และความสนใจของผู้ท านโยบายและ
นักการศึกษา 
      (2) จัดท าข้อตกลงและการประสานงานของผู้น า 
      (3) ให้ผู้จัดท านโยบาย นักการศึกษา นักวิจัย และผู้จัดการข้อมูลเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเลือก จัดล าดับความส าคัญของตัวบ่งชี้ 
      (4) เลือกตัวบ่งชี้ไว้ในจ านวนที่จ ากัด และให้มีความยุ่งยากในการรายงานน้อย
ที่สุด 
     2) จัดระบบประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      (1) ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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      (2) ท างานกับผู้ใช้ข้อมูลและผูส้นบัสนุน เพ่ือสร้างมาตรฐานส าหรับการเปรียบเทียบ
ข้อมูล 
     3) การรายงานข้อมูลในรูปตัวบ่งชี้ 
      (1) ก าหนดรูปแบบของข้อมูล และกระบวนการตรวจสอบ 
      (2) การรวบรวมและบรรณาธิกรข้อมูล 
      (3) รายงานตัวบ่งชี้ 
    สรุปว่า วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้มีขั้นตอนคล้ายกับขั้นตอนในวิธีการวัดตัวแปร แต่มี
ขั้นตอนเพ่ิมมากขึ้นในส่วนที่เก่ียวกับการรวมตัวแปรเข้าเป็นตัวบ่งชี้ และการตรวจสอบคุณภาพของตัว
บ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น ขั้นตอนในวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่นักวิชาการก าหนดไว้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีส่วน
แตกต่างกันในบางขั้นตอน (Blank, 1993; Johnstone, 1981; Burstein, Oakes, and Guiton, 
1992; Nardo, et al., 2005 อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) ซึ่งสามารถสรุปรวมเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญในการพัฒนาตัวบ่งชี้ ออกเป็น 6 ขั้นตอนใหญ่ ๆ  คือ 1) ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ 2) ขั้นการนิยามตัวบ่งชี้ 3) ขั้นการรวบรวมข้อมูล 4) ขั้นการสร้างตัวบ่งชี้ 5) ขั้นการ
ตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ 6) ขั้นจัดเข้าบริบทและน าเสนอรายงาน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็จะยัง
ประกอบด้วยขั้นย่อย ๆ รายละเอียดแต่ละข้ันตอนมีดังต่อไปนี้ 
     1) ขัน้การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้ (Statement of Purposes) 
      ขั้นตอนแรกของการพัฒนาตัวบ่งชี้ คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ นักประเมินต้องก าหนดล่วงหน้าว่าจะน าตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไร และ
อย่างไร วัตถุประสงค์ส าคัญในการพัฒนาตัวบ่งชี้ คือ เ พ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาขึ้นให้ได้ตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์  โดยที่ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ต่างกัน มี
ลักษณะแตกต่างกัน เช่น ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษา ควรเป็นตัวบ่งชี้ประเภท
อิงเกณฑ์ ตัวบ่งชี้เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ควรเป็นตัวบ่งชี้ประเภทอิงเกณฑ์ ตัว
บ่งชี้เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ควรเป็นตัวบ่งชี้ประเภทอิงตน และตัวบ่งชี้เพ่ือใช้จัด
จ าแนกระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ควรเป็นตัวบ่งชี้ประเภทอิงกลุ่ม เป็นต้น 
ด้วยเหตุนี้นักประเมินที่ต้องการพัฒนาตัวบ่งชี้จึงต้องก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้
ชัดเจนว่าจะพัฒนาตัวบ่งชี้ไปใช้ประโยชน์ท าอะไร และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างไร การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนย่อมส่งผลให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพสูง และเป็น
ประโยชน์สมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
    2) ขั้นการก าหนดนิยามของตัวบ่งชี้ (Definition)    
     หลังจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้แล้ว งานส าคัญชิ้นแรกใน
กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ คือ การก าหนดนิยามตัวบ่งชี้ เพราะนิยามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นนั้นจะเป็น
ตัวชี้น าวิธีการที่จะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ เนื่องจากตัวบ่งชี้ หมายถึง 
องค์ประกอบที่ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ๆ รวมกันเพ่ือแสดงสารสนเทศ หรือคุณลักษณะของสิ่งที่
ต้องการบ่งชี้ ดังนั้นในขั้นตอนการนิยามตัวบ่งชี้นี้ นอกจากจะเป็นการก าหนดนิยามในลักษณ ะ
เดียวกับการนิยามตัวแปรในการวิจัยทั่วไปแล้ว นักประเมินต้องก าหนดด้วยว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วยตัว
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แปรย่อยอะไร และรวมตัวแปรย่อยเป็นตัวบ่งชี้อย่างไร เบอร์สไตน์, โอคส์ และกีตัน (Burstein, 
Oakes and Guiton, 1992 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551)  ได้แยกการนิยามตัวบ่งชี้เป็น 2 ส่วน   
     ส่วนแรก คือ การก าหนดกรอบความคิดหรือการสร้างสังกัป (Conceptualization) 
เป็นการให้ความหมายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการบ่งชี้โดยการก าหนด รูปแบบหรือโมเดลแนวคิด 
(Conceptual Model) ของสิ่งที่ต้องการบ่งชี้ก่อนว่ามีส่วนประกอบแยกย่อยเป็นกี่มิติ  (Dimension) 
และก าหนดว่าแต่ละมิติประกอบด้วยสังกัป (Concept) อะไรบ้าง  
     ส่วนที่สองยังแยกได้เป็นสองส่วนย่อย คือ การพัฒนาตัวแปรส่วนประกอบ หรือตัวแปร
ย่อย (Development of Component Measures) และการสร้างและก าหนดมาตร (Construction and 
Scaling) การนิยามในส่วนนี้ เป็นการก าหนดนิยามปฏิบัติการตัวแปรย่อยตามโมเดลแนวคิด และการ
ก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเข้าเป็นตัวบ่งชี้ 
     จอห์นสโตน (Johnstone, 1981 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) อธิบายว่า
การนิยามตัวบ่งชี้นั้นสามารถท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
      1. การนิยามเชิงปฏิบัติ  (Pragmatic Definition) เป็นวิธีการนิยามที่ใช้ใน
กรณีที่มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ไว้พร้อมแล้ว ผู้วิจัยเพียงแต่
พิจารณาคัดเลือกตัวแปรจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ น ามาพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย 
และก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อย วิธีการนิยามตัวบ่งชี้วิธีนี้อาศัยการตัดสินใจ และ
ประสบการณ์ของนักวิจัยเท่านั้น ซึ่งอาจท าให้ได้นิยามที่ล าเอียงเพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎี หรือ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่อย่างใด จึงเป็นการนิยามที่มีจุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
แบบอ่ืน และไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้ ถ้าจ าเป็นต้องใช้ ผู้วิจัยควรพยายามปรับปรุงจุดอ่อนโดยการใช้
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือการใช้กรอบทฤษฎีประกอบกับวิจารณญาณในการเลือก
ตัวแปร 
      2. การนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) เป็นวิธีที่ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี
รองรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้วิจัย ใช้วิจารณญาณน้อยกว่าการนิยามแบบอ่ืน การนิยามตัวบ่งชี้
โดยใช้การนิยามเชิงทฤษฎีนี้ ผู้วิจัยอาจท าได้สองแบบ แบบแรกเป็นการใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็น
พ้ืนฐานสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่การก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการ
ก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย คือการใช้สูตรการสร้างตัวบ่งชี้ตามที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว และอีกวิธีเป็นการ
ใช้ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย่อย ส่วนในการก าหนด
น้ าหนักตัวแปรย่อยนั้นใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบในการตัดสินใจ วิธีนี้เป็น
วิธีที่ยังไม่มีผู้ใดก าหนดสูตรการสร้างตัวบ่งชี้ไว้ก่อน 
      3. การนิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) เป็นการนิยามที่ผู้วิจัย
ก าหนดว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วยตัวแปรอะไรและก าหนดรูปแบบวิธีการรวบรวมตัวแปรให้ได้ตัวบ่งชี้โดย
มีทฤษฎี เอกสาร หรืองานวิจัยเป็นพื้นฐานแต่การก าหนดน้ าหนักตัวแปรแต่ละตัวที่น ามารวมกันในการ
พัฒนาตัวบ่งชี้นั้น อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ประเด็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการนิยามเชิง
ประจักษ์ คือการก าหนดน้ าหนักตัวแปร จากความเป็นจริงมิใช่จากทฤษฎี หรือจากเอกสาร การ
ก าหนดนิยามเชิงประจักษ์นี้มีความส าคัญสองส่วนคือ การก าหนดโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ว่าตัว
บ่งชี้ประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร โดยมีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐานรองรับ โมเดลที่ได้เป็น โมเดลการวัด
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(Measurement Model) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรย่อยซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ (Observed 
Variable) กับตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวแปรแฝง (Latent Variable) ส่วนที่สองเป็นการก าหนดน้ าหนักความส าคัญ
ของตัวแปรย่อยจากข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิจัยคือผู้วิจัยต้องรวบรวมข้อมูลตามโมเดลที่พัฒนาขึ้น 
แล้วน ามาวิเคราะห์ให้ได้ค่าน้ าหนัก วิธีวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบตามหลักสถิติท าได้สองแบบ คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) และสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยพิจารณาจากความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูล เมื่อพบว่าโมเดลมีความตรง จึงน าสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรและค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อยมาสร้างตัวแปรแฝงต่อไป 
     เมื่อพิจารณาวิธีการนิยามตัวบ่งชี้ทั้ง 3 วิธีของ จอห์นสโตน (Johnstone, 1981 
อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) ที่กล่าวข้างต้นเปรียบเทียบกับวิธีการนิยามตัวแปร 2 วิธีที่ใช้ใน
การวิจัยทั่วไป จะเห็นได้ว่า จอห์นสโตน (Johnstone, 1981 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) ให้
ความส าคัญกับการนิยามระดับนามธรรมตามทฤษฎี หรือการนิยามโครงสร้างที่มีทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยเป็นพ้ืนฐานในการนิยาม วิธีการนิยามตัวบ่งชี้ทั้ง 3 วิธี โดยเฉพาะสองวิธีหลังของ จอห์นสโตน
(Johnstone, 1981 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551)  ล้วนแต่ต้องมีทฤษฎีเป็นหลักท้ังสิ้น จึงกล่าว
ได้ว่าการนิยามทุกวิธีในส่วนของการก าหนดตัวแปรย่อย และการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรเป็นนิยาม
โครงสร้างตามทฤษฎีทั้งสิ้น ส่วนการแบ่งประเภทวิธีการนิยามนั้นเป็นเพียงการแบ่งโดยใช้เกณฑ์มา
ก าหนดว่าน้ าหนักตัวแปรย่อยจะใช้ทฤษฎี หรือข้อมูลเชิงประจักษ์เท่านั้น สรุปได้ว่า  นิยามเชิง
ประจักษ์มีลักษณะเทียบเคียงได้กับนิยามเชิงทฤษฎี ต่างกันที่การก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยในวิธีแรก
ใช้ทฤษฎี ส่วนในวิธีหลังใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
      ในจ านวนวิธีการก าหนดนิยามตัวบ่งชี้ทั้ง 3 วิธีของ จอห์นสโตน (Johnstone, 
1981 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551)  ที่กล่าวข้างต้นนั้น วิธีการนิยามเชิงประจักษ์ เป็นวิธีที่นิยม
ใช้กันมากที่สุด ประเด็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการก าหนดนิยามเชิงประจักษ์ คือ การก าหนดน้ าหนักตัว
แปรย่อยนั้น ในความเป็นจริงมิใช่การก าหนดนิยามจากการศึกษาเอกสารและทฤษฎี แต่เป็นการ
ด าเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อเปรียบเทียบการก าหนดนิยามเชิงประจักษ์ซึ่งต้องใช้
การวิจัยในการนิยาม กับการวิจัยที่มีการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น    หรือโมเดล
ลิ ส เรล  (Linear Structural Relationship Model Or LISREL Model) จะ เห็ น ได้ ว่ ามี วิ ธี ก าร
สอดคล้องกัน เนื่องจากการก าหนดนิยามเชิงประจักษ์ของตัวบ่งชี้มีงานส าคัญสองส่วน คือ 
      ส่วนแรก เป็นการก าหนดโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วย
ตัวแปรย่อยอะไร และอย่างไร โดยมีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐานรองรับ โมเดลที่ได้ เป็น โมเดลการวัด 
(Measurement Model) ที่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรย่อยซึ่ งเป็นตัวแปรสังเกตได้ 
(Observed Variables) กับตัวบ่งชี้ซึ่งเป็นตัวแปรแฝง (Latent Variables) นั่นเอง  
      งานส่วนที่สอง คือ การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อยจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยการวิจัย งานส่วนนี้เป็นงานวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลนั่นเอง กล่าวคือ นักวิจัย
ต้องรวบรวมข้อมูลได้แก่ตัวแปรย่อยทั้งหลายตามโมเดลที่พัฒนาขึ้น แล้วน ามาวิเคราะห์ให้ได้ค่า
น้ าหนักตัวแปรย่อยที่จะใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ วิธีการวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ การวิเคราะห์
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องค์ประกอบ (Factor Analysis) ใช้เมื่อมีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหนักแน่นเข้มแข็ง และสามารถ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยพิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูล 
เมื่อพบว่าโมเดลมีความตรง จึงน าสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าน้ าหนัก
ความส าคัญของตัวแปรย่อยมาสร้างตัวแปรแฝง 
      จากการนิยามตัวบ่งชี้  นักประเมินจะได้  รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ าง 
(Structural Relationship Model) ของตัวบ่งชี้ เนื่องจากรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างของตัวบ่งชี้ 
คือ โครงสร้าง (Structure) ที่อธิบายว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร ตัวแปรย่อยมีความสัมพันธ์
กับตัวบ่งชี้อย่างไร และตัวแปรย่อยแต่ละตัวมีน้ าหนักความส าคัญต่อตัวบ่งชี้ต่างกันอย่างไร ดังนั้นการ
ก าหนดนิยามตัวบ่งชี้จึงประกอบด้วยการก าหนดรายละเอียด 3 ประการ  
      ประการแรก คือ การก าหนดส่วนประกอบ (Components) หรือตัวแปรย่อย 
(Component Variables) ของตัวบ่งชี้ นักประเมินต้องอาศัยความรู้จากทฤษฎี และประสบการณ์
ศึกษาตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ (Relate) และตรง (Relevant) กับตัวบ่งชี้ แล้วตัดสินใจคัดเลือก
ตัวแปรย่อยเหล่านั้น ว่าจะใช้ตัวแปรย่อยจ านวนเท่าใด ใช้ตัวแปรย่อยประเภทใดในการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
ซึ่งในการคัดเลือกตัวแปรนี้สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือ การคัดเลือกตัวแปรหลายตัวที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
กันสูงหรือตัวแปรที่มุ่งวัดคุณลักษณะเดียวกัน ถ้าเป็นเช่นนี้ไม่ควรจะเลือกหลายตัว แต่ควรจะเลือก
น ามาใช้เฉพาะตัวใดตัวหนึ ่งที ่มีความสัมพันธ์กับสิ ่งที ่มุ ่งศึกษาสูงกว่า หลังจาก นั้นจึงคัดเลือก     
ตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่มุ่งศึกษารองลงมาตามล าดับ  
     ประการที่สอง คือ การก าหนดวิธีการรวม (Combination Method) ตัวแปร
ย่อย นักประเมินต้องศึกษา และตัดสินใจเลือกวิธีการรวมตัวแปรย่อยให้ได้ตัวบ่งชี้ ซึ่งโดยทั่วไปท าได้
เป็น 2 แบบ คือ การรวมตัวแปรย่อยด้วยการบวก (Additive) และการคูณ (Multiplication) ซึ่งทั้ง 2 
วิธีมีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังนี้ (Johnstone, 1981) 
      ก. การรวมทางพีชคณิตแบบบวก (Additive) การรวมตัวแปรด้วยวิธีการนี้จะ
ท าได้เมื่อตัวแปรทุกตัวมีความส าคัญเท่ากันและสามารถใช้ทดแทนกันได้ และเมื่อน ามาใช้ทดแทนแล้ว
ก็ไม่ท าให้ค่าตัวบ่งชี้นั้นแปรเปลี่ยนไป นั่นคือถ้าตัวแปร V1 มีค่าต่ าก็สามารถใช้ตัวแปร V2 ที่มีค่าสูงมา
แทนได้ โดยไม่ท าให้ค่าตัวบ่งชี้ (I) เปลี่ยน เช่น กรณีที่ V1 = 20,  V2 = 20 จะมีผลเท่ากับกรณีที่ 2 
เมื่อ V1 = 5, V2 = 35 ตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจากการรวมตัวแปร V1 และ V2 เป็นดังสมการนี้ 
       I = V1 + V2…….(Johnstone, 1981) 
     เมื่อ  I   คือ ตัวบ่งชี้ 
       V1 คือ ค่าของตัวแปรที่ 1 
       V2 คือ ค่าของตัวแปรที่ 2 
     การรวมตัวแปรด้วยวิธีการทางพีชคณิตแบบบวกจะมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เปรียบเทียบระบบตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไปว่า ในเรื่องที่มุ่งศึกษานั้นมีความแตกต่างกันกี่หน่วย ซึ่งค่าของ
ตัวบ่งชี้ที่ได้จากสมการจะน าเสนอในรูปของสมการ ตามวิธีการรวมตัวแปรดังนี้ 
       (1) การสังเคราะห์ตัวแปรด้วยการหาค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต (Arithmatic 
Mean) ของตัวแปรองค์ประกอบ สามารถท าได้ 2 กรณี ดังสมการ 
      กรณีท่ี 1 เมือ่ก าหนดให้น้ าหนักตัวแปรเท่ากัน 
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        I  =  ( V1 + V2 + V3 + … + Vn) / n 
       กรณีท่ี 2 เมื่อก าหนดให้น้ าหนักตัวแปรต่างกัน 
        I  =  ( W1 V1 +  W2 V2 + W3 V3 + … Wn Vn) / W 
      เมื่อ W  คือ  ค่าน้ าหนักรวมของจ านวนตัวแปรเท่ากับ  n 
              n  คือ  จ านวนตัวแปร 
       (2) การสังเคราะห์โดยการอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วน ามาจัดกลุ่มตัว
แปรโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor Analysis)  เขียนสมการ
แสดงได้ดังนี้ 
        I  =  W1 Z1 + W2 Z2 + W3 Z3 + … Wn Zn) 
      เมื่อ I    คือ ค่าตัวบ่งชี้รวม 
       W  คือ ค่าน้ าหนักตัวประกอบของตัวแปร 
       Z   คือ  คะแนนมาตรฐานของตัวแปร 
 
   จากการรวมตัวแปรทั้ง 2 วิธี จะเห็นว่า วิธี (1) เป็นการรวมตัวแปรโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ก าหนดน้ าหนักของตัวแปร โดยทั่วไปจะก าหนดให้น้ าหนักตัวแปรแต่ละตัวทั้งเท่ากันและไม่เท่ากัน ซึ่ง
อาจจะได้จากการใช้แบบสอบถามอย่างง่าย ใช้เทคนิคเดลฟาย การสนทนากลุ่ม   
      ข. การรวมแบบคูณ (Multiplicative)  วิธีการรวมตัวแปรแบบนี้มีข้อตกลง
เบื้องต้นที่ส าคัญ คือการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรหนึ่งขึ้นอยู่กับอีกตัวแปรหนึ่ง โดยตัวแปรทั้งสองไม่
สามารถน ามาใช้ทดแทนกันได้ คือ ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นจะมีค่าสูงได้ก็ต่อเมื่อตัวแปรทั้งหมดมีค่าสูงและ
แต่ละตัวจะต้องเสริมซึ่งกันและกันจะส่งผลต่อค่าตัวบ่งชี้ เช่น จากกรณีตัวอย่างที่กล่าวในข้อ ก ตัว
บ่งชี้กรณีที่ 1 จะมีค่าเท่ากับ 400 ที่ได้จาก V1 * V2 (20 x 20) ส่วนกรณีที่ 2 ตัวบ่งชี้มีค่าเท่ากับ 175 
ซึ่งได้จาก V1 * V2 (5 x 35) ลักษณะเช่นนี้จะเห็นว่า V1 มีค่าต่ าในกรณีที่ 2 ไม่สามารถทดแทนด้วยค่า 
V2 ได้ ดังนั้นสมการการรวมตัวแปรแบบคูณเพ่ือสร้างเป็นตัวบ่งชี้จึงเป็นดังนี้ 
        I = V1 x V2 
       การรวมตัวแปรด้วยวิธีการนี้มักจะใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบระบบตั้งแต่ 2 
ระบบข้ึนไปว่าระบบหนึ่งมีค่าตัวบ่งชี้สูงกว่าอีกระบบหนึ่งเป็นกี่เท่า หรือคิดเป็นร้อยละเท่าใด  การรวม
วิธีนี้ ตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจะมีค่าสูงได้ก็ต่อเมื่อตัวแปรองค์ประกอบทุกตัวมีค่าสูงทั้งหมด โดยทั่วไปวิธีนี้จะ
ใช้เปรียบเทียบระบบการศึกษาสองระบบขึ้นไปว่าระบบหนึ่งมีค่าตัวบ่งชี้สูงกว่าอีกระบบหนึ่งอยู่กี่เท่า 
หรือคิดเป็นร้อยละเท่าไร  ซึ่งมีการรวมตัวแปร 2 กรณี ดังสมการ 
    กรณีท่ี 1  เมื่อก าหนดให้น้ าหนักตัวแปรเท่ากัน 
 
   I   =   n   V1 x  V2  x  V3  x … x Vn 
 
     กรณทีี่ 2  เมื่อก าหนดให้น้ าหนักตัวแปรต่างกัน 
 
   I   =   n   V1

wl x  V2
w2  x  V3

w3  x … x Vwn 
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    จาก 2 สมการข้างต้น เรียกว่า การหาค่าเฉลี่ยแบบทวีคูณ (Geometric Means)  
ซึ่งวิธีนี้ไม่นิยมใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ในการวิจัย 
     ส่วนประการที่สาม คือ การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร (weight) 
การรวมตัวแปรย่อยเข้าเป็นตัวบ่งชี้ นักประเมินต้องก าหนดน้ าหนักแทนความส าคัญของตัวแปรย่อย
แต่ละตัวในการสร้างตัวบ่งชี้โดยอาจก าหนดให้ตัวแปรย่อยทุกตัวมีน้ าหนักเท่ากัน หรือต่างกันได้  การ
ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร (weight) ท าได้ 2 วิธีคือ ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัว
แปรให้เท่ากัน (Equal Weight) และก าหนดให้แตกต่างกัน (Differential Weight) ซึ่งการก าหนด
น้ าหนักให้แตกต่างกันนี้อาจพิจารณาความส าคัญของตัวแปร โดยใช้เวลา (Time Taken) และ
ค่าใช้จ่าย (Cost) ที่เก่ียวข้องกับตัวแปรเป็นเกณฑ์พิจารณา หรืออาจใช้วิธีการอ่ืน ๆ ก็ได้ เช่น 
      ก.  การตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) การก าหนดน้ าหนักด้วย
วิธีการนี้จะให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษานั้น เสนอค่าน้ าหนักของตัวแปร
แต่ละตัวได้โดยอิสระ แล้วจึงพิจารณาหาข้อยุติ ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยหรือด้วยการอภิปรายลงความเห็น 
นอกจากนี้ หากต้องการความคิดเห็นที่หลากหลายออกไป อาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในแขนง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบดูค่าร้อยละที่ผู้ตอบเห็นด้วยกับความส าคัญของ
ตัวแปรที่ร่วมอยู่ในองค์ประกอบ หรืออาจใช้วิธีการที่เป็นระบบมากขึ้น เช่น การใช้เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มคนที่ได้คัดเลือกเป็นพิเศษ  โดยสัมภาษณ์และทดสอบความ
คิดเห็นจนได้ค าตอบที่ชัดเจน แล้วจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้หาค่าน้ าหนักของตัวแปรองค์ประกอบ
ต่อไป 
      ข. วิธีวัดความส าคัญของตัวแปร (Measurement Effort Required) วิธีการ
นี้ให้ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรโดยพิจารณาจากเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้น ๆ กล่าวคือ ถ้าตัวแปรใดใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าหรือ
น้อยกว่าอีกตัวแปรหนึ่งก็จะให้น้ าหักความส าคัญมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวแปรนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท
ของสิ่งที่ศึกษาเป็นส าคัญ  
      ค. วิธีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) วิธีการนี้จะใช้เทคนิคทาง
สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรแต่ละตัว เช่น การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้ค่าน้ าหนักของตัวแปรที่อธิบายลักษณะขององค์ประกอบ
อันหนึ่ง หรือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์การ
จ าแนก (Discriminate Analysis) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 
เป็นต้น ทั้งนี้ จอห์นสโตน (Johnstone, 1981) สนับสนุนให้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ  
       วิธีการก าหนดน้ าหนักตัวแปรแต่ละตัวที่น าเสนอมานี้ไม่มีวิธีการใดที่ดีที่สุด
หรือเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการที่ควรพิจารณาประกอบการเลือกใช้  ได้แก่ 
ธรรมชาติหรือลักษณะของตัวแปรที่จะน ามาเป็นตัวบ่งชี้ ธรรมชาติหรือลักษณะของตัวบ่งชี้ที่จะ
พัฒนาขึ้น ช่วงเวลาในการพัฒนาตัวบ่งชี้ และการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
    3) ขั้นการรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
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     เป็นการด าเนินการวัดตัวแปรย่อย ได้แก่การสร้างเครื่องมือส าหรับการทดลองใช้ 
และการปรับปรุงเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การออกภาคสนามเพ่ือใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่เป็นตัว
แปรย่อย ซึ่งน ามารวมเป็นตัวบ่งชี้ 
    4) ขั้นการสร้างตัวบ่งชี้ (Construction) 
     เป็นการสร้างสเกลตัวบ่งชี้ตามนิยามที่ได้ก าหนดไว้ว่าประกอบด้วยตัวแปรอะไร
รวมกันในลักษณะใด และมีการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรการรวมกันอย่างไร โดยการน า
ตัวแปรย่อยที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ได้ตัวบ่งชี้ใช้วิธีการรวมตัวบ่ งชี้ที่มีการก าหนด
น้ าหนักความส าคัญ 
    5) ขั้นการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ (Quality Check) 
     สิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ความส าคัญในหลักการพัฒนาตัวบ่งชี้ก็คือ การตรวจสอบ
คุณภาพของตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้
ที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรย่อย และตัวบ่งชี้ด้วย ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น 
จะมีคุณภาพดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของตัวบ่งชี้นั้นว่ามีความเหมาะสมตามเกณฑ์ต่อไปนี้
อย่างไร ได้แก่ ความเที่ยง (Reliability) ความตรง (Validity) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็น
ประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม (Appropriateness) ความเชื่อถือได้ (Credibility) ความคงเส้น
คงวา (Consistency) ความเป็นมาตรฐานที่เปรียบเทียบกันได้ (Standardization)  
      นอกจากนี้ พสุ  เดชะรินทร์ (2545) กล่าวว่า การจัดสร้างตัวบ่งชี้แต่ละตัวควรจะ
มีการทดสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ด้วย โดยแนวทางในการทดสอบตัวบ่งชี้แต่ละตัวสามารถจัดท าได้
โดยการพิจารณาตัวบ่งชี้แต่ละตัวโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ต่าง ๆ แล้วให้คะแนนคุณภาพของตัว
บ่งชี้แต่ละตัวภายใต้กฎเกณฑ์นั้น ๆ เกณฑ์ที่มักนิยมใช้ในการทดสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
      1. ความพร้อมของข้อมูล (Data Availability) โดยประเมินว่าภายใต้ตัวชี้วัด
แต่ละตัวมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ 
      2. ความถูกต้องของข้อมูล (Data Accuracy) เป็นการประเมินว่าข้อมูลที่มีอยู่
ของตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีความถูกต้องและแม่นย าเพียงใด 
      3. ความทันสมัยของข้อมูล (Timeliness of Data) เป็นการประเมินว่าข้อมูล
ที่มีอยู่ของตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีความทันสมัยหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบางครั้งข้อมูลที่มีอยู่มีพร้อมและ
ถูกต้องแตป่รากฏว่าเป็นข้อมูลของ 2 ปีที่แล้ว 
      4. ต้นทุนในการจัดหาข้อมูล (Cost of Data Collection) เป็นการประเมิน
ว่าถ้าต้องการข้อมูลมาส าหรบตัวบ่งชี้แต่ละตัวต้นทุนในการจัดหามากหรือน้อยเพียงใดและมีความคุ้ม
หรือไม่ทีจ่ะหาข้อมูลมาเพ่ือตัวบ่งชี้นั้น ๆ 
      5. ความชดัเจนของตัวบ่งชี้ (Clarity) เป็นการประเมินว่า ตวับ่งชี้นัน้ ๆ  มีความชัดเจน
เป็นที่เข้าใจร่วมกันของทุก ๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
      6. ตัวบ่งชี้นั้นสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่แท้จริงหรือไม่ (Validity) หรือ 
แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการที่จะวัดจริงหรือไม่ 
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      7. ตัวบ่งชี้นั้นสามารถน าไปใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับองค์กร 
หรือหน่วยงานอื่น หรือ กับผลการด าเนินงานในอดีตได้หรือไม่ (Comparability) 
      8. ตัวบ่ งชี้นั้นมีความสัมพันธ์กับตัวบ่ งชี้ อ่ืน  ในเชิงเหตุและผลหรือไม่  
(Relationships with other) 
     ซึ่งในข้ันตอนนี้ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 2 ประการคือ 
      1. การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพ
ไปด้วย 
      2. การตรวจสอบด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งในขั้นตอนนี้มีความส าคัญน้อยกว่า
ขั้นตอนแรกที่กล่าวมา เพราะเป็นเพียงการน าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งชี้เท่านั้น 
     จากหลักการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ คือ (วรรณี  แกมเกตุ, 2545) 
    ขั้นที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรและการคัดเลือกตัวแปร   
       ผู้พัฒนาตัวบ่งชี้จะต้องมีกรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีที่ชัดเจนและมีคุณภาพ 
มีนิยามเชิงปฏิบัติการที่ถูกต้องรัดกุม สอดคล้องกับเป้าหมายในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประโยชน์ รวมไป
ถึงลักษณะ ประเภท ระดับการวัด กรอบแนวคิดในการเลือกตัวแปร และการสร้างโมเดล และการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สารสนเทศที่ได้มีคุณภาพมากขึ้นและได้ตัว
บ่งชี้ที่มีความตรงภายใน (Internal Validity) มากขึ้น โดยมีแหล่งอิทธิพลอย่างน้อย 3 แหล่งที่จะท า
ให้ความตรงภายในลดลง หากการด าเนินการขาดการตรวจสอบหรือระมัดระวัง ได้แก่ 
       1) ความครอบคลุมในการวัดตัวแปร การวัดตัวแปรเพียงบางส่วนซึ่งไม่ครอบคลุม
มิติต่าง ๆ ของมโนทัศน์ที่ต้องการศึกษา อาจจะเกิดจากการนิยามเชิงปฏิบัติการไม่รัดกุมเพียงพอหรือ
เครื่องมือวัดไม่สามารถวัดสิ่งที่นิยามไว้ได้ 
       2) ความหมายของมโนทัศน์ที่ต้องการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
ของเวลาหรือระบบ (การศึกษา) ของแต่ละสังคม 
       3) ความเป็นตัวแทนของตัวแปร กล่าวคือ นิยามของตัวแปรที่ใช้ ไม่ได้เป็นตัว
แทนที่ดีของมโนทัศน์ที่ต้องการศึกษา 
      นอกจากนี้ยังมีประเด็นส าคัญที่ต้องตรวจสอบเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนใน
การวัดและให้ได้ข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ เช่น ความสอดคล้องระหว่างนิยามเชิงปฏิบัติการที่ก าหนดไว้
กับการนิยามเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการวัดตัวแปร กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือและ
คุณภาพของเครื่องมือ และกระบวนการจัดกระท าข้อมูล รวมไปถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของ
มโนทัศน์ต่าง ๆ ที่อาจจะมีตัวแปรบางตัวร่วมกันอยู่ เพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีความตรงมากขึ้น 
    ขั้นที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพในเรื่องการรวมตัวแปร เนื่องจากวิธีการในการรวม
หรือสังเคราะห์ตัวแปรที่มีอยู่หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีเงื่อนไขและความเหมาะสมในการน าไปใช้
ประโยชน์แตกต่างกัน การศึกษาและพิจารณารายละเอียดเหล่านี้ เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายในการน าไปใช้มากขึ้น 
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    ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพในเรื่องการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร 
แม้ว่าจะไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว แต่การเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวแปรและเป้าหมาย
ในการน าไปใช้ประโยชน์ เป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบ 
     นอกจากนี้ จอห์นสโตน (Johnstone, 1981) ได้เน้นในการตรวจสอบตัวบ่งชี้ไว้ 2 
ประเด็นคือ  
     1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงภายใน ซึ่งผู้วิจัยจะต้องควบคุมการนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (Operation Definition) ของตัวแปรที่น ามาสร้างตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน ครอบคลุมองค์ประกอบของ
สิ่งที่ต้องการวัดได้ทั้งหมดสามารถวัดได้ในสภาพจริง และตัวแปรที่น ามาเป็นตัวบ่งชี้ทั้งหมดต้องเป็น
ตัวแทนของสิ่งที่จะศึกษา  
     2) การตรวจสอบความเชื่อมั่น ตัวบ่งชี้ที่ดีนั้นต้องมีความเชื่อมั่นโดยเฉพาะความ
เชื่อมั่นแบบคงเส้นคงวาในการวัด ซึ่งผู้วิจัยต้องควบคุมกระบวนการต่าง  ๆ ที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่น
ได้แก่ การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวบ่งชี้ต้องถูกต้องชัดเจนตรงความเป็นจริง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
     6) ขั้นการจัดเข้าบริบทและการน าเสนอรายงาน (Contextualization and Presentation) 
เป็นขั้นตอนการสื่อสารระหว่างผู้พัฒนาตัวบ่งชี้ กับผู้ใช้ตัวบ่งชี้ ภายหลังจากที่ได้สร้างและตรวจสอบ
คุณภาพตัวบ่งชี้แล้ว ผู้วิจัยหรือผู้สร้างตัวบ่งชี้จะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ค่าของตัวบ่งชี้ที่
เหมาะสมกับบริบทในการน าไปใช้ เช่น ถ้าเป็นตัวบ่งชี้ทางการศึกษาก็อาจจะท าการวิเคราะห์ จ าแนก
ตีความหมายตัวบ่งชี้ตามระดับเขตการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน หรือจ าแนกตามประเภท
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์ตีความในระดับมหภาคก็ได้ หลังจากนั้นจึงรายงานน าเสนอ
ค่าตัวบ่งชี้ให้กับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้ตัวบ่งชี้ได้ทราบเพ่ือจะได้น าไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องตามความ
ต้องการต่อไป 
  2.2.7 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ 
     ความตรงเชิงโครงสร้างเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือรวบรวมข้อมูล หรือแบบวัดที่
สามารถวัดได้ตรงตามทฤษฎีหรือแนวความคิดเรื่องนั้น ๆ ค าว่า โครงสร้าง มีความหมายเชิงนามธรรม
ที่ใช้อธิบายตัวแปรที่ศึกษาและเขียนไว้ในรูปของข้อสันนิษฐานหรือสมมติฐานที่สามารถอธิบายและ
ค้นหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุนได้ สิ่งส าคัญของการที่พิจารณาความตรงเชิงโครงสร้าง คือ การก าหนด
โครงสร้าง ซึ่งจะต้องมีกรอบความคิด มีแนวทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน จะต้องก าหนดให้
ละเอียด ชัดเจนและสามารถวัดได้ ฉะนั้นเมื่อสร้างเครื่องมือหรือแบบวัดขึ้นโดยให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับกรอบความคิดหรือทฤษฎีตามโครงสร้างที่ก าหนด เครื่องมือแบบวัดนั้นก็จะมีความตรง
เชิงโครงสร้าง 
    ในการพัฒนาตัวบ่งชี้  สิ่ งที่ควรพิจารณาคือ การตรวจสอบว่าโมเดลตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาขึ้นมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลตัวบ่งชี้
เป็นวิธีการน าเอาข้อมูลเชิงประจักษ์มาสนับสนุนสมมติฐานหรือโครงสร้างตามทฤษฎีที่ต้องการทดสอบ 
โดยนิยามคุณลักษณะที่ต้องการศึกษาตามแนวคิดเชิงทฤษฎีให้อยู่ในรูปของตัวบ่งชี้ หรือพฤติกรรมที่
สามารถวัดได้แล้วน าผลการวัดจากข้อมูลเชิงประจักษ์มาตรวจสอบว่าสอดคล้องตามคุณลักษณะที่
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ก าหนดไว้หรือไม่ วิธีการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างอาจท าได้หลายวิธี ดังนี้  (บุญธรรม         
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542)  
    1) การตรวจเชิงเหตุผล เป็นการตรวจสอบเนื้อหาของข้อค าถามว่าสอดคล้อง หรือ
ตรงตามกรอบความคิด หรือทฤษฎีที่ใช้ก าหนดเป็นโครงสร้างในการวัดหรือไม่ 
    2) การตรวจสอบความสอดคล้องภายใน วีธีนี้เป็นการตรวจสอบว่าข้อค าถามทั้งหมด
นั้นใช้วัดในทฤษฎีหรือโครงสร้างเดียวกันหรือไม่ การตรวจสอบท าได้ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบไบซีเรียล (Biserial) ระหว่างกลุ่มที่ได้คะแนนสูงกับคะแนนต่ าก็ได้ ข้อค าถามใดมีค่า
ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติถือว่ามีความตรงเชิงโครงสร้าง 
    3) การตรวจหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ที่มีโครงสร้างเหมือนกัน วิธีนี้กระท าด้วยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือคะแนนจากแบบวัดที่เราสร้างกับแบบวัดของคนอ่ืนที่
วัดในทฤษฎีหรือโครงสร้างเดียวกัน ซึ่งสร้างและพิสูจน์ไว้ก่อนแล้วว่ามีความตรงตามโครงสร้าง ถ้า
แบบวัดของเรามีสหสัมพันธ์กับของเขาสูง ก็แสดงว่าแบบวัดที่เราสร้างข้ึนมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
    4) การตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) วิธีนี้เป็นวิธีการ
ทางสถิติส าหรับการตรวจหาคุณสมบัติทางจิตวิทยาด้วยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อ
ค าถามแต่ละข้อเพ่ือระบุลักษณะร่วมของข้อค าถามเหล่านั้นว่า ข้อค าถามทั้งหมดที่วัดนั้นประกอบด้วย
องค์ประกอบอะไรบ้าง ตรงตามทฤษฎีหรือข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ 
    5) การตรวจด้วยการเทียบกับกลุ่มที่รู้ (Known Group) วิธีการนี้เป็นการน าแบบวัด
ที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มที่ทราบคุณลักษณะทางจิตวิทยาตามที่ต้องการวัดแล้ว โดยใช้ 2 กลุ่มที่มี
ลักษณะตรงข้ามกัน แล้วน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกัน ถ้าพบว่าคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบวัดที่สร้างขึ้นมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
    6) การตรวจสอบโดยใช้เมตริกซ์ลักษณะหลาก-วิธีหลาย (Multitrait Multimethod 
Matrix = MTMM) เครื่องมือวัดที่จะตรวจสอบด้วยวิธีนี้จะต้องมีการวัดหลากทักษะและหลายวิธี โดย
การตรวจสอบความตรงเชิงลู่เข้า (Convergent Validity) กับความตรงเชิงจ าแนก (Discriminant 
Validity)  
    ส าหรับในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพ่ือระบุลักษณะร่วมของคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาว่า
ตัวบ่งชี้ที่วัดนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง และนอกจากนี้การวิเคราะห์องค์ประกอบยัง
สามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่
ได้มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือตรวจสอบว่ามีโครงสร้างตามนิยามทาง
ทฤษฎีหรือไม่ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถท าได้ 2 รูปแบบคือ  
    1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
     การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจนั้น ไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ภายใต้ขอสันนิษฐานว่าองค์ประกอบร่วมที่เชื่อ
ว่ามีอิทธิพลต่อตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์องค์ประกอบขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้ 
    2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis: CFA)  
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     การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ต้องมีสมมติฐานภายใต้กรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ส่งอิทธิพลต่อตัวแปรสังเกตได้ เพ่ือทราบโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร และก าหนดเป็นโมเดลองค์ประกอบ 
    โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้  ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมี
จุดประสงค์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ดังนี้  
     1) เพ่ือส ารวจระบุองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ 
     2) เพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับแบบแผนและโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลภายใต้
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
     3) เพ่ือสร้างตัวแปรใหม่ 
   โดยสรุปแล้ว  การสร้างและการพัฒนาดัชนีหรือตัวบ่งชี้ทางการศึกษา มีวิธีการและ
จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการน าดัชนีหรือตัวบ่งชี้ไปใช้ประโยชน์ การจะเลือกใช้วิธีการใดนั้น
มีสิ่งที่ต้องพิจารณาหลายประการ เช่น ลักษณะของตัวแปรที่น ามาก าหนดเป็นดัชนีหรือตัวบงชี้  ความ
เหมาะสมทางด้านเวลาและงบประมาณ ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
วัตถุประสงค์ในการน าดัชนีหรือตัวบ่งชี้ทางการศึกษาไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามผลการศึกษา การ
บ่งชี้คุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา   การบ่งชี้คุณภาพการด าเนินงานของ
สถานศึกษา / องค์กร / หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและสภาการพยาบาล 

2.3.1 การจัดการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 
  ในการด าเนินการจัดการศึกษาของวิชาชีพการพยาบาล จะต้องสัมพันธ์และ

สอดคล้องกับข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ คือ สภาการพยาบาล (สภาการพยาบาล, 2561) หลักสูตร
ต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติฉบับที่ 11 ต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จึงท าให้มีผลกระทบตามมา  

  ในการจัดการศึกษาของวิชาชีพการพยาบาล จะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ คือ สภาการพยาบาล (สภาการพยาบาล, 2561) โดยหลักสูตรต้องมี
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ระดับอุดมศึกษาของชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
(ดังแผนภูมิ)  
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ภาพที่ 2.3 การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ที่มา : วิจิตรา กุสุมภ์ และคนอ่ืน ๆ (2560) 
 
  2.3.2 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
    การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555–
2559 ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552–2559) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555–2559 ที่มุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตส านึก วัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าของความเป็นไทย มี
โอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการ
พัฒ น าเศรษ ฐกิ จและสั งคมของประ เทศ  เชื่ อม โย งกั บ บท บาทและอ าน าจห น้ าที่ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินการโดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ มุ่งให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุ ข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก ซึ่ง
น ามาสู่การก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ที่ครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ก าลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมงานวิจัยและ
พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์  
  “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ใน
เวทีโลก”  
  พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล  
  2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม  

แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ 

แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ (ระดับอุดมศึกษา) 

แผนพัฒนาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์   
สภาการพยาบาล 

การศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 
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  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  
  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต  
  2. เพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
  3. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้อยางต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
  เป้าหมายหลัก  
  1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
  2. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา  
  3. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทัว่ถึงและเปน็ธรรม  
  4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาสังคม 
ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
  5. ผู้เรียนและก าลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน  
  6. ภาคเีครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริ หารจัดการการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา  
   จุดมุ่งหมาย :  มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทให้มี
คุณภาพและมาตรฐานได้รับการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
  จุดมุ่งหมาย : มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและกาลัง แรงงานรองรับ
การเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
  จุดมุ่งหมาย : มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทั้งด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประเทศ การให้การบริการรักษาพยาบาลและเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการวิจัยและ
พัฒนาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาการศึกษาและในเชิงพาณิชย์  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  
  จุดมุ่งหมาย : เร่งขยายการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งในเมืองและชนบททุก
ระดับ/ประเภท กระจายโอกาสและสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ  ให้ได้รับ
บริการทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
  จุดมุ่งหมาย : มุ่งปรับระบบบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความ
คล่องตัวในการบริหารงานการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้มีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหาร
จัดการ และมีความเข้มแข็งรองรับการกระจายอ านาจ รวมทั้งปรับปรุงระบบการสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างภาคีเครือข่ายทางการบริหารจัด
การศึกษา  
   2.3.3 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  
  หลักการของแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 11 
  1. มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลใน
การอภิบาลระบบสุขภาพ 
  2. ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  
  3. มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุม เป็นธรรม เห็นคุณค่าของ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ  
  วิสัยทัศน์  
  ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม น าสู่สังคมสุขภาวะ 
  พันธกิจ 
  พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามและ
สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทย 
  ระบบสุขภาพพอเพียง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ให้ไปสู่การมีสุข
ภาวะทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา โดยมีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้มแข็ง 
เพียงพอ และเข้าถึงได้สะดวก ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนบนต้นทุน
ที่เหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที ่11    
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพ ตลอดจน
การพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย 
  วัตถุประสงค์ 
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  1. เพ่ือสร้างจิตส านึกด้านสุขภาพให้สังคม ประชาชน มีความตื่นตัวและให้ความส าคัญใน
การดูแลรักษาสุขภาพให้เป็นวัฒนธรรมของประชาชน 
  2. เพ่ือเสริมสร้างการท างานด้านสุขภาพระหว่างภาคีต่าง ๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
  3. เพ่ือให้ภูมิปัญญาไทย มีบทบาทและเป็นทางเลือกในระบบสุขภาพ 
  เป้าหมายการพัฒนา 
  1. ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายสุขภาพ รับรู้ เข้าใจ ตระหนักต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สามารถดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได้ 
  2. มีองค์กรที่มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นที่ยอมรับมากขึ้นกลวิธีและ
มาตรการ 
   3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนแสดงบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   3.2 พัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนและเครือข่ายสุขภาพ ให้สามารถน าแนวคิดและ
ประสานการด าเนินงานด้านสุขภาพเชิงรุกในพ้ืนที่ 
   3.3 พัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพและการประสานงาน ในความร่วมมือระหว่าง
ภาคีสุขภาพ 
   3.4 สร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 
   3.5 เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาบทบาทของประเทศไทยในเวทีประชาคม
สาธารณสุขระหว่างประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติ อุบัติเหตุและ
ภัยสุขภาพ 
   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการเตรียมการ มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยที่ท าให้ประชาชน
วางใจและเมื่อเกิดภัยพิบัติสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม ทันการณ์ 
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. มีระบบเฝ้าระวัง เตือนภัยพิบัติ อุบัติเหตุและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 
   2. มีระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ อุบัติเหตุและภัยสุขภาพ ทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังเกิดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
   กลวิธีและมาตรการ 
   1. สร้างระบบเฝ้าระวัง เตือนภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
   2. พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรับมือภัยพิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างและหลังการ
เกิดภัยพิบัต ิ
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพเพ่ือให้คนไทยแข็งแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 
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   วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
   2. เพ่ือให้มีการลงทุนและด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมาก
ขึ้นในระดับที่เพียงพอ 
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. มีนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสียงต่อการท าลาย
สุขภาพลง 
   2. มีการสื่อสารสาธารณะที่มากพอในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
   3. มีการค้นหาผู้ป่วยโรคติดต่อ/โรคเรื้อรัง ที่มีอาการแรกเริ่ม เพ่ือการรักษาที่มี
ประสิทธิผล ลดภาวะแทรกซ้อน 
   4. สัดส่วนการลงทุนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพ่ิมมากข้ึน 
  กลวิธีและมาตรการ 
   1. มีนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ โดยพัฒนาและผลักดันกฎหมาย 
   2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
   3. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง และจัดการโรคติดต่อ   ให้เหมาะสมตาม
ความรุนแรงของโรค 
   4. มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในกลุ่มแม่และเด็ก 
   5. พัฒนาระบบการควบคุม ป้องกันการใช้สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพย์ติด 
   6. เพ่ิมการลงทุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 
   ยุทธศาสตร์ที่  4 : เสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ 
   วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือสร้างระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
   2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
   เป้าหมายการพัฒนา 
   3. ขยายความครอบคลุมและยกระดับคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับให้มีศักยภาพ
รองรับการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม 
   4. มีระบบและกลไกลการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์
และสาธารณสุขที่เหมาะสม 
   กลวิธีและมาตรการ 
   1. เพ่ิมขีดความสามารถของบริการปฐมภูมิให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับปัญหาของ
ชุมชน 
   2. พัฒนาระบบมาตรฐานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในแต่ละระดับ 
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   3. จัดสรรทรัพยากร โดยยึดแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 
   4. พัฒนาระบบส่งต่อทุกระดับให้มีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ 
   5. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การดูแลระยะยาว 
   6. พัฒนาระบบบริการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ 
   7. ขยายขีดความสามารถในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด 
   8. สร้างระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยและกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
   9. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
    10. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ  (Medical hub) โดยเน้นการสนับสนุน
กิจการสปา การส่งเสริมสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย 
   ยุทธศาสตร์ที่  5 : สร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
   วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ืออภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นเอกภาพ 
   2. เพ่ือก าหนดนโยบาย แนวทางและพัฒนาสิ่งสนับสนุนระบบบริการที่เพียงพอ 
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ 
   2. มีกลไกบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ 
   กลวิธีและมาตรการ 
   1. สร้างกลไกระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพให้เกิดเอกภาพ 
   2. สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบของประเทศให้เกิดบริการที่เชื่อมโยง 
สอดคล้องของ 3 กองทุน 
   3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ อย่างมีธรรมาภิบาล 
   4. วางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังสังคม 
   5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพให้เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งาน 
   6. พัฒนารูปแบบและกลไกที่ชัดเจน ในการแก้ปัญหาและลดผลกระทบด้านสุขภาพที่
เกิดจากแรงงานข้ามชาติ 
   7. ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
   8. สร้างกลไกการบูรณาการแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
   9. สนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ส าคัญและการจัดการความรู้เพ่ือ
น ามาใช้พัฒนางานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
   2.5.4 แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
   วิสัยทัศน์ของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มุ่งปกป้องสุขภาพของประชาชนทั้งในภาวะปกติ
และผิดปกติ โดยการใช้ศักยภาพและความรู้ ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
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การผดุงครรภ์ในการจัดและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม  
รวมถึงความสามารถตอบสนองนโยบายสุขภาพแห่งชาติ 
   ทิศทางของแผน 
   แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 – 2559 เป็น
แผนระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 7 แผนหลัก และ 30 แผนงาน และในแต่ละแผนงานมีการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและภาคีหลักรับผิดชอบแผนงานดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ 
   1. แผนพัฒนาระบบก าลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 10 แผนงาน   
    แผนงาน 1 การวางแผนก าลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ 
    แผนงาน 2 การเพ่ิมการผลิต พัฒนาและธ ารงรักษาก าลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ 
    แผนงาน 3 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการผลิตพยาบาลระดับอุดมศึกษา 
    แผนงาน 4 การพัฒนาหลักสูตรการผลิตผู้ช่วยการพยาบาล 
    แผนงาน 5 การพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล 
    แผนงาน 6 การพัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
    แผนงาน 7 การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล 
    แผนงาน 8 การพัฒนาก าลังคนในพ้ืนที่เสี่ยงหรือวิกฤตจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
    แผนงาน 9 การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
    แผนงาน 10 การส่งเสริมและการพัฒนาความร่วมมือในการผลิตและการใช้ก าลังคน
สาขาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคีต่างประเทศ 
   2. แผนพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ ประกอบด้วย 6 แผนงาน 
    แผนงาน 1 การพัฒนาระบบบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ในหน่วยบริการสุขภาพ 
    แผนงาน 2 การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
    แผนงาน 3 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่เป็นเลิศ 
    แผนงาน 4 การประกันและการรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
    แผนงาน 5 การส่งเสริมการปฏิบัติตามขอบเขตเงื่อนไขและจริยธรรมวิชาชีพ 
    แผนงาน 6 การสร้างเสริมศักยภาพผู้น าทางการพยาบาล 
   3. แผนพัฒนาระบบและกลไกการอภิบาลระบบบริหารการพยาบาล ประกอบด้วย 4 
แผนงาน 
    แผนงาน 1 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารการพยาบาล 
    แผนงาน 2 การพัฒนาความเชี่ยวชาญขององค์กรพยาบาลในการออกแบบระบบบริการ
พยาบาลที่ตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
    แผนงาน 3 การพัฒนาองค์กรพยาบาลให้มีสมรรถนะในการท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
หรือลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการที่เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กรและประชาชน 
    แผนงาน 4 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพการพยาบาลเฉพาะทาง 
   4. แผนส่งเสริมการวิจัยพัฒนาระบบการพยาบาลและการบริการสุขภาพประกอบด้วย 
4 แผนงาน 
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    แผนงาน 1 การส่งเสริมการวิจัยนโยบายพัฒนาระบบการพยาบาลและระบบ
การศึกษาทางการพยาบาล 
    แผนงาน 2 การส่งเสริมการวิจัยด้านการบริการสุขภาพและการใช้ผลงานวิจัย  
    แผนงาน 3 การส่งเสริมการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน 
    แผนงาน 4 การส่งเสริมการวิจัยเพื่อการบริหารองค์กรทางการพยาบาล 
   5. แผนการจัดการความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบด้วย 2 แผนงาน 
    แผนงาน 1 การสร้างระบบและกลไกการจัดการความรู้ทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 
    แผนงาน 2 การพัฒนาเครือข่ายและการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   6. แผนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ประกอบด้วย 2 
แผนงาน 
    แผนงาน 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 
    แผนงาน 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 
   7. แผนการประยุกต์ใช้แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติประกอบด้วย 
2 แผนงาน 
    แผนงาน 1 การใช้แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
    แผนงาน 2 จัดให้มีระบบและกลไกการประสานงาน ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ 

2.3.5 สถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล  
   โรงเรียนพยาบาลแห่งแรก คือ “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้” 

ได้รับพระราชทานก าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2439 ต่อมาพัฒนามาเป็น “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” และได้รับพระราชทานนาม
เป็น “มหาวิทยาลัยมหิดล” ในปี พ.ศ. 2499  

   ในปัจจุบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์เป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษา ได้น าระบบการรับนักศึกษา (Admission) มาใช้ทั้งระบบ เพ่ือแทนระบบการสอบ
วัดความรู้เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา (Entrance) ระบบการรับนักศึกษาเป็นการ
รับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์และศักยภาพทางการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบหลักในการรับเข้าเรียน 

   สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยปัจจุบันมี 86 แห่งที่ได้รับการรับรอง
สถาบัน และได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล ซึ่งส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันเหล่านี้มีสิทธิขึ้นทะเบียนสอบวัดความรู้เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 
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2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2540 
(สภาการพยาบาล, 2561) ซึ่งส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเหล่านี้มีสิทธิขึ้นทะเบียนสอบวัด
ความรู้เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2540 (สภาการพยาบาล, 2560)  ได้แก่ 
วิทยาลัยพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 28 สถาบัน 
  2. สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 30 สถาบัน 
  3. สังกัดกระทรวงกลาโหม จ านวน 3 สถาบัน 
  4. สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 1 สถาบัน 
  5. สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 สถาบัน 
  6. สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชน จ านวน 23 สถาบัน 

   2.3.6 การประกันคุณภาพด้านการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
     ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 อาศัยอ านาจตามความมาตรา 22 (3) (ค) (ญ) และด้วยความ
เห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ. 2528 คณะกรรมการสภาการพยาบาลจึงออกข้อบังคับไว้ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า 
“ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 
2556” และ ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 26 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 (สภาการพยาบาล, 2560) 

 หมวด 1 สถาบันการศึกษา 
  ส่วนที่ 1 ภารกิจหลัก สถาบันการศึกษาต้องมีภารกิจหลักอย่างน้อย 4 ภารกิจ ดังนี้ 

(สภาการพยาบาล, 2556) 
  1. การเรียนการสอน 
  2. การวิจัย 
  3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
  4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
  นอกจากนี้มีสาระส าคัญ คือ 
ข้อ 10 สถาบันการศึกษาต้องจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้เพ่ือเอ้ือให้

ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
ข้อ 11 สถาบันการศึกษาต้องมีการวิจัย โดยก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ระบบ

สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สังคม มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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ข้อ 12 สถาบันการศึกษาต้องมีการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ การด าเนินงานและมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

ข้อ 13 สถาบันการศึกษาต้องมีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  โดยก าหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ การด าเนินงานและมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

ส่วนที่ 2 การจัดองค์กร 
ข้อ 14 สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดองค์กร ดังนี้  
   14.1 ก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

สถาบันการศึกษาไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
    14.2 วางแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา มีการด าเนินงานตามแผน มีการประเมินแผนงานและโครงการ  
เป็นระยะ ๆ รวมทั้งมีการปรับปรุง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
     14.3 ก าหนดโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กร การก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ มีการ
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการตัดสินใจในภารกิจที่ส าคัญของสถาบันการศึกษา 
 ส่วนที่ 3 การบริหารงาน 
 ข้อ 15 สถาบันการศึกษาต้องมีการบริหารงาน ดังนี้ 
    15.1 งานอาคาร สถานที่ 
    15.2 งานงบประมาณ 
    15.3 งานบุคลากร 
    15.4 งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
    15.5 งานระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 ข้อ 16 สถาบันการศึกษาต้องมีอาคารสถานที่  ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถาบันการศึกษาและเป็น
สัดส่วน และมีที่ท างานเป็นการเฉพาะ เหมาะสม เพียงพอและจ าเป็นแก่การบริหารงาน ทั้งนี้เพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติภารกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้  
    16.1 ห้องท างานผู้บริหาร  
    16.2 ห้องท างานอาจารย์  
    16.3 ห้องท างานของเจ้าหน้าที่อ่ืน  
    16.4 พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมอ่ืนตามความเหมาะสม  
 ข้อ 17 สถาบันการศึกษาต้องมีงบประมาณของตนเอง มีแผนและการจัดสรรงบประมาณที่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
 ข้อ 18 สถาบันการศึกษาต้องมีบุคลากรจ านวนเพียงพอตามลักษณะงาน และมีการก าหนด
ลักษณะงาน ขอบข่ายงาน และอ านาจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน มีระบบการสรร



95 
 

หาพัฒนาและด ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ มีระบบการประเมินบุคคลที่
ชัดเจนและเป็นธรรม ดังนี้  
    18.1 ผู้บริหาร  
    18.2 อาจารย์  
    18.3 เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  
 ข้อ 19 ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้  
    19.1 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งที่
ไม่หมดอายุ  
    19.2 มีคุณธรรม จริยธรรม  
    19.3 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษจ าคุก 
ในความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
    19.4 ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่สภาการพยาบาลก าหนด  
    19.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
    19.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 ข้อ 20 ผู้บริหารสถาบันการศึกษาต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ ดังนี้  
    20.1 เป็นอาจารย์พยาบาลประจ าหรือบุคลากรพยาบาลประจ า มีวุฒิการศึกษาไม่
ต่ ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหาร การศึกษา หรือ มีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์  
    20.2 มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
    20.3 ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
    20.4 เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น 
 ข้อ 21 ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ ดังนี้  
    21.1 เป็นอาจารย์พยาบาลประจ า มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการ
พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหาร การศึกษา หรือ มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์  
    21.2 มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 ข้อ 22 ผู้บริหารสถาบันการศึกษามีหน้าที่ ดังนี้  
    22.1 บริหารงานให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา และตามข้อบังคับนี้ 22.2 จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่สภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบหรือรับรอง  
    22.3 มีภาระงานสอน  
     1) ผู้บริหารสถาบันการศึกษาอาจท าการสอนหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าท าการสอนต้องไม่เกิน 
3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา  
     2) ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ท าการสอนไม่เกิน 8 หน่วยชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ต่อปีการศึกษา  
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 ข้อ 23 อาจารย์พยาบาลประจ าต้องมี  
    23.1 คุณสมบัติตามข้อ 19.2 – 19.6  
    23.2 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ  ส าหรับอาจารย์ที่สอนด้าน
การพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง  
    23.3 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขา
อ่ืนโดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ถ้าส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนที่
ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องมีจ านวนรวมไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ า
ทั้งหมด  
    23.4 มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีและมี
ประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ไม่
มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต้องผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และ
ศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่
เทียบเคียงได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ  
 ข้อ 24 สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนและสัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์พยาบาล
ประจ า ดังนี้  
    24.1 อัตราส่วนของอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full 
Time Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน 1 : 6  กรณีสถาบันการศึกษาใหม่ อัตราส่วนของ
อาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 8  
    24.2 อัตราส่วนอาจารย์พยาบาลประจ าหรืออาจารย์พยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติ
ต่อนักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 1: 8 โดยต้องมีอาจารย์พยาบาลพิเศษ 
ไม่มากกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ า  
    24.3 สัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์พยาบาลประจ าต่อสัดส่วนวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์พยาบาลประจ า ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่อระดับปริญญาโท โดยระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด  
 ข้อ 25 สถาบันการศึกษาต้องก าหนดหน้าที่และจัดภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาล
ประจ า ดังนี้  
    25.1 ก าหนดหน้าที่อาจารย์พยาบาลประจ าตามพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา
และปริมาณงานสอดคล้องตามที่สถาบันการศึกษาประกาศก าหนดและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
      25.2 ภาระงานด้านการสอนต้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยชั่วโมงแต่ไม่เกิน 12 หน่วย
ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห์  
 ข้อ 26 สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม
และจ าเป็น  
 ข้อ 27 สถาบันการศึกษาต้องมีงานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีโครงสร้าง 
ระบบ แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ชัดเจน มีการด าเนินงานและมีการประเมินผล  
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 ข้อ 28 สถาบันการศึกษาต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 หมวด 2 การจัดการเรียนการสอน 
  ส่วนที่ 1 หลักสูตร 
 ข้อ 29 หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบหรือได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ ตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
 ส่วนที่ 2 อาคาร และสถานที่ศึกษา 
 ข้อ 30 สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีอาคาร สถานที่ศึกษา ที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
อาณาบริเวณและบรรยากาศที่เสริมสร้างความสร้างสรรค์และการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษา ดังนี้ 
    30.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม และ
ห้องอ่ืน ๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
    30.2 สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬา  
 ข้อ 31 สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีจ านวนผู้ใช้บริการ
สุขภาพที่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาและเอ้ืออ านวยต่อการฝึกปฏิบัติงาน ดังนี้  
     31.1 กรณีฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล  
     1) สถานพยาบาลต้องสามารถให้ประสบการณ์การเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
วิชา ครอบคลุมการบริการสุขภาพทุกระดับและทุกสาขาทางการพยาบาล  
     2) หอผู้ป่วยและหน่วยบริการต้องมีระบบบริหารจัดการ ระบบเอกสารด้าน
การบริการพยาบาล และระบบควบคุมคุณภาพการพยาบาล มีจ านวนเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ มี
สถานที่และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
     3) กรณีฝึกปฏิบัติงานในชุมชนต้องครอบคลุมลักษณะของชุมชนที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ข้อ 32 สถาบันการศึกษาที่จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในภาคบ่ายหรือภาคดึก ต้องจัดให้มี
สถานที่พักท่ีมีระบบความปลอดภัย 
 ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การศึกษา 
 ข้อ 33 สถาบันการศึกษาต้องมอุีปกรณ์การศึกษาจ านวนเพียงพอ เหมาะสมและทันสมัย ดังนี้  
     33.1 อุปกรณ์การศึกษาในห้องปฏิบัติการพยาบาลสอดคล้องกับการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง  
     33.2 อุปกรณ์การศึกษาในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
หรือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
     33.3 โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสื่อ
วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
 ข้อ 34 สถาบันการศึกษาต้องมีสื่อการเรียนการสอนหรือปริมาณหนังสือในห้องสมุด 
เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ดังนี้  
     34.1 หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  



98 
 

     34.2 ต าราเรียน หนังสือที่สอดคล้องกับรายวิชา  
     34.3 วารสารทางการพยาบาล ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ 
 หมวด 3 การประกันคุณภาพ 
  ข้อ 35 สถาบันการศึกษาต้องมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่สภาการ
พยาบาลให้การรับรองและการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา ดังนี้  
      35.1 การประกันคุณภาพภายใน ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และผลการ
ประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี  
     35.2 การประเมินคุณภาพภายนอก ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและได้รับการ
รับรองคุณภาพการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  
     35.3 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย  
     35.4 มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอก และการประกันคุณภาพภายในไป
ใช้ปรับปรุงคุณภาพสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน ครบถ้วน  
 หมวด 4 นักศึกษา 
 ข้อ 36 สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดการหรือด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาและสนับสนุน
กิจกรรมของนักศึกษา ดังนี้  
      36.1 มีระบบการคัดเลือกนักศึกษา ระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
และการประเมินผลคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
      36.2 มีองค์กรนักศึกษา มีแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ แผนงบประมาณ
สนับสนุน การพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพและผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  
  หมวด 5 การขอรับรองสถาบันการศึกษา 
  ส่วนที่ 1 คุณสมบัติผู้ขอรับรองสถาบันการศึกษา 
  ข้อ 37 ผู้ขอรับรองสถาบันการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
      37.1 เป็นผู้จัดตั้งหรือผู้ด าเนินการหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
      37.2 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษจ าคุก 
ในความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
      37.3 ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด  
     37.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
     37.5 ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ใน
กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับรอง ผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 
37.2,  37.3,  37.4 และ 37.5 ด้วย 
 ส่วนที่ 2 การยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา 



99 
 

 ข้อ 38 ผู้ประสงค์จะขอรับรองสถาบันการศึกษา ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการ ตามแบบที่สภา
การพยาบาลประกาศก าหนด พร้อมค่าธรรมเนียมการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักฐาน ดังนี้  
      38.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ  
     38.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา  
     38.3 หลักฐานการเป็นผู้จัดตั้ง หรือผู้ด าเนินการ หรือผ้บรู  ิหารสถาบันการศึกษา 
      38.4 รายงานเพ่ือการขอรับรองสถาบันการศึกษา ตามที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด  
      38.5 หลักฐานอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด  
  ข้อ 39 ให้เลขาธิการรวบรวมค าขอและหลักฐานต่าง ๆ ส่งให้คณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณา เสนอความเห็นโดยไม่ชักช้า ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจะให้ผู้ยื่นค าขอรับรอง
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมชี้แจงประกอบค าขอด้วยก็ได้  
 ข้อ 40 สถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดด าเนินการใหม่ ต้องมีหลักฐานตามข้อ 38 และ
หลักฐานที่แสดงข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยงและมีเอกสารหลักฐานในการยื่นค าขอรับรอง
สถาบันการศึกษา ดังนี้  
     40.1 หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
     40.2 ข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอ
ต่อเลขาธิการตามข้อ 38 ล่วงหน้าก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และสภาการพยาบาลจะ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตาม ข้อ 42 โดยให้น าความในข้อ 39 ข้อ 40 และ ข้อ 
43 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
   กรณีสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและจะครบก าหนด
ระยะเวลาการรับรอง ต้องยื่นขอรับรองล่วงหน้า ก่อนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับรอง
สถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยให้น าความในข้อ 37 ข้อ 38 ข้อ 39 ข้อ 42 และข้อ 43 มา
บังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ 41 สถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยงมีหน้าที่ ดังนี้  
     41.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการบริหารสถาบันการศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
     41.2 ช่วยเหลือดูแล และก ากับสถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ 
พ.ศ. 2545 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะด ับ อ ุด มศ ึกษ าแห ่งช าต ิ พ .ศ .  2552 แ ล ะข ้อบ ังค ับ สภ าก ารพ ย าบ าล หรือประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการที่แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี  
    41.3 แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ขอเปิด
ด าเนินการใหม่ กรณีสถาบันการศึกษาดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล  
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    41.4 รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาต่อสภาการพยาบาลอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
    41.5 กรณีที่สถาบันการศึกษาไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง 
ให้รายงานต่อสภาการพยาบาลทันที  
    41.6 เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด  
 ส่วนที่ 3 การพิจารณาและการแจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษา 
 ข้อ 42 คณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการพิจารณา
รับรองสถาบันการศึกษาได้ โดยจัดท าเป็นประกาศสภาการพยาบาล  
 ข้อ 43 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณารับรองสถาบันการศึกษาแล้วให้เลขาธิการด าเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การแจ้งผลการรับรอง หรือไม่รับรองสถาบันการศึกษา ให้เลขาธิการ
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับรองสถาบันการศึกษาทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันที่สภาการพยาบาลได้รับค า
ขอพร้อมหลักฐานครบถ้วนตามท่ีก าหนด 
 หมวด 7 การติดตามผลหลังการรับรองสถาบันการศึกษา 
 ข้อ 48 ให้คณะอนุกรรมการติดตามผลการด าเนินการของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ
รับรองแล้วและหรือ ไปเยี่ยมตรวจ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในการ
รับรองสถาบันการศึกษา  
 หมวด 8 การเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษา 
 ข้อ 49 คณะกรรมการอาจจะเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษาหากปรากฏว่าผู้จัดตั้ง
หรือด าเนินการหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา  
    49.1 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับนี้ก าหนด หรือ  
    49.2 บริหารสถาบันการศึกษาไม่เป็นไปตามที่ข้อบังคับนี้ก าหนด หรือ  
    49.3 ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการได้ก าหนดในการให้การรับรองสถาบันการศึกษา ข้อ 50 เมื่อ
คณะกรรมการได้เพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษาใดแล้ว ให้เลขาธิการด าเนินการตามข้อ 43 โดยอนุโลม 
 หมวด 9 ค่าธรรมเนียม 
 ข้อ 51 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้  
    51.1 การรับรองสถาบันการศึกษา ครั้งละ 40,000 บาท  
    51.2 การรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ ครั้งละ 70,000 บาท  
    51.3 การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา ครั้งละ 30,000 บาท  
    51.4 การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาใหม่ ครั้งละ 50,000 บาท  
    51.5 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ครั้งละ 10,000 บาท  
 หมวด 10 บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 52 สถาบันการศึกษาใดที่สภาการพยาบาลรับรองและมีอาจารย์พยาบาลประจ าที่
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทสาขาอ่ืน และสภาการพยาบาลเคยให้การรับรองว่าเป็น
อาจารย์พยาบาลประจ า และสถาบันการศึกษานั้นยังเปิดด าเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ข้อบังคับนี้มีผล
ใช้บังคับ ให้ถือว่าสถาบันการศึกษานั้นมีอาจารย์พยาบาลประจ าตามข้อบังคับนี้  
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 ข้อ 53 สถาบันการศึกษาใดที่คณะกรรมการได้ให้การรับรองสถาบันการศึกษาก่อนหรือใน
วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าสถาบันการศึกษานั้นได้รับรองสถาบันการศึกษาตามข้อบังคับนี้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่คณะกรรมการได้ให้การรับรองแล้ว  
 ข้อ 54 สถาบันการศึกษาที่ได้ยื่นค าขอรับรองสถาบันการศึกษาไว้ก่อนหรือในวันที่ข้อบังคับ
นี้ มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ หรือจะให้ผู้ยื่นค าขอปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ก็ได้ 
 2.3.2 สภาการพยาบาล (Nursing Council of Thailand) 
   เกิดขึ้นด้วยความพยายามของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบ
ของรัฐสภา และได้ผ่านพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2540 สภาการพยาบาลเป็นนิติบุคคล (สภาการพยาบาล, 2560) 
   นายกสภาการพยาบาล 
   ซึ่งเป็นพยาบาลคนแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ซึ่งเป็นนายกสภา
การพยาบาล 2 สมัย สมัยละ 4 ปี (รวม 8 ปี)   
   กรรมการสภาการพยาบาล 
   การได้มาซึ่งกรรมการสภาการพยาบาล คือ จากตัวแทนสถาบันพยาบาล และมาจาก
การเลือกตั้งของสมาชิกท่ัวประเทศ กรรมการสภาการพยาบาลจะท าหน้าที่บริหารกิจการของสภาการ
พยาบาล ก ากับ ดูแล ให้การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นไปตามกฏหมาย
ก าหนด อยู่ในต าแหน่งครั้งละ 4 ปี สภาการพยาบาลเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 6 มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฏหมาย และตามมาตรา 7 ให้สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2540) 
   1. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   2. ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   3. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
   4. ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ ให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอ่ืนในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข 
   5. ให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล การผดุง
ครรภ์ และการสาธารณสุข 
   6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในประเทศไทย 
   7. ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
  อ านาจหน้าที่ของสภาการพยาบาล 
  มาตรา 8 สภาการพยาบาล มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2540) 
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  1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
  2. สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  การ
ผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
  3. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ใน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา ที่จะท าการสอนวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ เพ่ือเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย 
  4. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะ
ท าการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์          
  5. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ของสถาบันการศึกษาท่ีจะท าการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
  6. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ท าการสอน และฝึกอบรมตาม ข้อ 4 และ ข้อ 5  
  7. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรใน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถาบันต่าง ๆ 
  8. ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ หรือความช านาญเฉพาะทาง และ
หนังสือ   แสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล   
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
  9. ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล  
  ในฐานะที่พยาบาลเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลมีสิทธิและหน้าที่ ตามมาตรา 
12 ดังนี้ 
  1. ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ 
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความ
ช านาญเฉพาะและหนังสือแสดงวุฒิ อ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยปฏิ บัติตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาล 
  2. แสดงความเห็นเป็นหนั งสือเกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาลส่งไปยัง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกสามัญร่วมกันตั้ งแต่ 5 คนขึ้นไปเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาการพยาบาล คณะกรรมการต้องพิจารณา
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบ 
  3. เลือกตั้ง รับเลือกตั้ง หรือรับเลือกเป็นกรรมการ 
  4. ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้ 
   5. วารสารตีพิมพ์คือ วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council) 
           2.3.3 มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์   
    พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ก าหนด
วัตถุประสงค์ให้สภาการพยาบาลส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขใน
การประกอบวิชาชีพ และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษา
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มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับที่ดีที่สุดในการปฏิบัติต่อ
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ดังนั้นสภาการพยาบาลจึงได้ก าหนดมาตรฐานหลักของบริการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ทั้งที่เป็นบริการในชุมชนและในสถานบริการด้านการสาธารณสุข เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้
ในการสร้างมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจง ส าหรับแต่ละหน่วยงานซึ่งจะน าไปสู่การบริการพยาบาลที่มี
คุณภาพต่อไป ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Standard) ประกอบด้วย
มาตรฐานการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (Standard of Nursing and 
Midwifery Service Organization) มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing 
and Midwifery Practice Standard) มาตรฐานผลลัพธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing 
and Midwifery Outcome Standard) 
   ข้อ 2 มาตรฐานการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Standard of 
Nursing and Midwifery Service Organization) มีรายละเอียดดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
    1.1 การบริหารจัดการการพยาบาลด าเนินการโดยองค์กรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
      1.2 ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
   1.3 องค์กรการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนด
ปรัชญา นโยบายทางการพยาบาลเพื่อเป็นทิศทางการปฏิบัติของทุกหน่วยงานบริการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 
   1.4 องค์กรการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีโครงสร้างและขอบเขตงานในความรับผิดชอบ
ชัดเจน 
   1.5 มีระบบและกลไกการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
   1.6 มีนโยบาย เป้าหมายและแผนงานที่ส่งเสริมคุณภาพบริการพยาบาล และการส่งเสริมเอก
สิทธิ์ในการปฏิบัติการพยาบาล 
   มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
   2.1 มีระบบและกลไกการคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
   2.2 พยาบาลทุกระดับมีคุณสมบัติเหมาะสมและประสบการณ์ที่เพียงพอ ดังนี้ 
     2.2.1 พยาบาลทุกคนต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  
     2.2.2 พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย / หอผู้ป่วย 
            (1) ได้รับการศึกษาต่อ และ/หรือฝึกอบรมในสาขาที่ให้บริการนั้น ๆ 
           (2) มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และ/หรือผ่านการฝึกอบรมด้านบริหาร 
       2.2.3 พยาบาลวิชาชีพระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรการพยาบาล 
            (1) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และได้รับการอบรม
ด้านการบริหาร หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือปริญญาเอก 
           (2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในระดับหอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน 
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   2.3 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ (Job Descriptions) และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(Job Specification) ของผู้ให้บริการการพยาบาลทุกระดับชัดเจนตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
   2.4 การจัดอัตราก าลังเหมาะสมกับความต้องการบริการพยาบาล (Nursing Needs) 
   2.5 มีการจัดการเตรียมการการควบคุมก ากับและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้รับบริการว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
   2.6 มีระบบการพัฒนาความรู ้ความสามารถบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัย 
   มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงาน และกระบวนการให้บริการการพยาบาล และการผดุงครรภ์ 
   3.1 การบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการมีการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ  (Nursing Policy & Procedures) แนวทางการ
พยาบาลผู้ป่วย (Nursing Standard of Patient Care) ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 
   3.2 มีพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาลในการให้บริการการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ 
   3.3 การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรที่มีความรู้และทักษะต่ ากว่าระดับวิชาชีพการพยาบาล
และ การผดุงครรภ์ ต้องไม่ใช่งานในระดับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีพยาบาลผดุง
ครรภ์ ระดับวิชาชีพเป็นผู้ก ากับดูแล 
   3.4 ก าหนดนโยบาย และสนับสนุนการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   3.5 มีกลไกส่งเสริมให้พยาบาลและผดุงครรภ์ประกอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน และ
ธ ารงไว้ซึ่ง จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
   3.6 มีการจัดระบบสารสนเทศ และใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล ในการ
บริหารจัดการ การดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
    มาตรฐานที่ 4 ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   4.1 มีนโยบายและแผนงานการจัดการคุณภาพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ 
   4.2 มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
   4.3 มีระบบประกันคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   4.4 มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) 
   ข้อ 3 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery 
Practice Standard) 
   เป็นการปฏิบัติที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ผู้รับบริการ มีภาวะสุขภาพที่ดีที่สุดตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปัญหาสุขภาพและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขโดยพยาบาลและผดุง
ครรภ์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 มาตรฐาน ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ต้องใช้กระบวนการพยาบาลแก่ผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวมทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล 
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ครอบครัว และชุมชน ตามศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ โดยผู้รับบริการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และมีการประสาน
ความร่วมมือในทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชา 
   มาตรฐานที่ 2 การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งการ
ปฏิบัติเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสิทธิ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลของ ผู้รับบริการ 
    มาตรฐานที่  3 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บนพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ที่ทันสมัย โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มีการทบทวน ประเมินกระบวนการการดูแล ผู้รับบริการ
อย่างเป็นระบบ มีการน าความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง 
    มาตรฐานที่ 4 การจัดการ การดูแลต่อเนื่อง ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่สอดคล้อง
กับภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนร่วมกับทีมสุขภาพ ผู้รับบริการและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้รับบริการในการดูแลตนเอง และสามารถใช้แหล่งประโยชน์ในการดูแล
ตนเองอย่างเหมาะสม 
   มาตรฐานที่ 5 การบันทึกและรายงานบันทึกและรายงานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ให้ครอบคลุมการดูแลผู้รับบริการตามกระบวนการพยาบาล โดยครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง 
ชัดเจน กะทัดรัด มีความต่อเนื่องและสามารถใช้เพ่ือประเมินคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ได้ 
   ข้อ 4 มาตรฐานผลลัพธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Outcome 
Standard) 
   เป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินคุณภาพของบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
สามารถประเมินได้จากผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ว่าบรรลุ เป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ และผลลัพธ์โดยรวมของบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้ง
หนว่ยงาน ซึ่งอาจประเมินได้จากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
   4.1 ความปลอดภัยจากความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ทั้งด้าน กาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ 
   4.2 ผู้รับบริการได้รับการบรรเทาจากความทุกข์ทรมาน ทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ 
   4.3 ความรู้ของผู้รับบริการเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ 
   4.4 ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้รับบริการ 
   4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและสิทธิที่พึงได้รับ ทั้งนี้ หน่วยงานต้องพิจารณาก าหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานในหน่วยงานของตน และก าหนดเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ (Threshold) ในแต่ละดัชนี 
  2.3.4 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 
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    สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถและเจตคติของ
พยาบาลวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่จะท าให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ตาม
ขอบเขตของวิชาชีพอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (สภาการพยาบาล, 2552) 
    1) องค์ประกอบของสมรรถนะ  
    ตามแนวคิดของแมคคลีแลนด์  (David McClelland) องค์ประกอบของสมรรถนะ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ   
     1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็น
สาระส าคัญ เช่น ความรู้เรื่องก่อสร้าง เรื่องการวิจัย รู้เรื่องโหราศาสตร์ เป็นต้น 
     2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะการท าอาหาร ทักษะการพูด เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้ 
และสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว 
     3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรอืสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น  
     4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น 
เช่น คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 
     5. แรงจู งใจหรือ เจตคติ  (Motives/Attitude) เป็ นแรงจู งใจ หรือแรงขับ
ภายใน  ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 
     ทั้ง 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้น แสดงความสัมพันธ์ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบดังภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  Iceberg Model ของสมรรถนะ 
ที่มา : วิจิตรา กุสุมภ์ และคนอื่น ๆ (2553 
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  จากภาพจะพบว่า Skill และ Knowledge อยู่ส่วนบน หมายถึงว่าทั้ง Skill และ Knowledge 
สามารถพัฒนาขึ้นได้ไม่ยาก จะโดยวิธีการศึกษาค้นคว้า หรือประสบการณ์ตรง และมีการฝึกฝนจนเกิด
ความช านาญ 
    2) ระดับของสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล 
    สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลของเบนเนอร์ (Benner 1984 cited in 
Kozier & Erb, 2008) แบ่งเป็น 5 ระดับคือ 
     1. ระดับเริ่มต้น (Novice) หมายถึง ผู้มีประสบการณ์น้อยหรือผู้ขาดทักษะ คือ พยาบาลที่จบ
การศึกษาใหม่ มีประสบการณ์ไม่เกิน 1 ปี ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน เช่น ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ บันทึกสารน้ าเข้าออกร่างกาย 
สังเกตอาการผู้ป่วยที่ปรากฏชัดเจน ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ การปฏิบัติงานยังต้องอาศัยการ
ชี้น าจึงจะท าได้ ความสนใจจะมีเฉพาะสิ่งที่มองเห็นหรือจับต้องได้ 
     2. ระดับผู้ เริ่มปฏิบัติงานขั้นสูง (Advanced Beginner) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล 1-2 ปี มีความสามารถปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและมีความสามารถ
จัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน ภายใต้การนิเทศของพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง 
     3. ระดับผู้มีความสามารถ หรือระดับผู้ปฏิบัติ (Competent) เป็นพยาบาลผู้มี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิม 2-3 ปี มีความช านาญในงานที่รับผิดชอบ สามารถวาง
แผนการท างานและจัดล าดับความส าคัญของงาน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ปัญหาได้
เหมาะสม สามารถจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ แต่ไม่สามารถให้ค าปรึกษาแก่พยาบาลรุ่นน้องได้ 
     4. ระดับผู้ช านาญการ (Proficient) เป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลใน
หน่วยงานเดิม 2-3 ปี สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจแก้ปัญหาได้เหมาะสม สามารถให้
ค าปรึกษาแก่พยาบาลรุ่นน้อง และสามารถปฏิบัติบทบาทพ่ีเลี้ยงแก่พยาบาลจบใหม่ได้ 
     5. ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานเดิม 5 ปีขึ้นไป มีความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างลึกซ้ึง สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
เพ่ือน ามาใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาวิกฤตได้
ถูกต้องและทันเหตุการณ์ สามารถประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยได้ถูกต้อง และสามารถ
ให้ค าปรึกษาด้านการปฏิบัติการพยาบาลและด้านวิชาการแก่พยาบาลรุ่นน้องได้ 
  2.3.5 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
    สมรรถนะหลักที่จ าเป็นของการอบรมศึกษาต่อเนื่องพยาบาลวิชาชีพ (ANA 
Coutinuing Education, 2010) ตามรูปแบบ Competency Outcome Performance Assessment หรือ 
COPA Model คือ ทักษะ 8 ประการ (Specifying Competency Outcomes: Eight Core Practices) 
ได้แก่  
     1. ทักษะการประเมินสภาพผู้รับบริการและการพยาบาล (Assessment & Intervention 
Skills) โดยมีทักษะในการประเมินดังนี้ 
      1.1 ความเสี่ยงและการป้องกัน 
     1.2 ประเมินผลและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง 
     1.3 การรักษาและการท าหัตถการต่างๆ 
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    2. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) โดยมีทักษะ ดังนี้ 
     2.1 การพูด ได้แก่ การพูด การฟังกับปัจเจกบุคคล การสัมภาษณ์ ซักประวัติ 
การประชุมปรึกษาหารือเป็นกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์ การบอก การแสดง และการรายงาน 
     2.2 การเขียน ได้แก่ การเขียนรายงาน การบันทึกทางการพยาบาล การ
วางแผนการพยาบาล 
     2.3 การใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ องค์กรและงานอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ความรับผิดชอบของวิชาชีพ 
    3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) โดยมีทักษะ 
ดังนี้ 
     3.1 ทักษะการประเมินผล การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
     3.2 การแก้ปัญหา เหตุผลในการวินิจฉัยปัญหา ตัดสินใจในทางเลือก 
     3.3 ตัดสินใจตามล าดับความส าคัญก่อน-หลัง 
     3.4 การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัย 
    4. ทักษะการดูแลอย่างเอ้ืออาทรและสร้างสัมพันธภาพที่ดี (Human Caring & 
Relationship Skills) โดยมีทักษะ ดังนี้ 
     4.1 ยึดหลักจริยธรรม คุณธรรมและกฏหมายตามขอบเขตของวิชาชีพ 
     4.2 เคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี ประสานความร่วมมือระหว่างบุคคล  
      4.3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย 
    5. การบริหารจัดการ (Management Skills) โดยมีทักษะ ดังนี้ 
     5.1 บริหาร จัดการ ประสานความร่วมมือ 
     5.2 วางแผน เป็นตัวแทน และการนิเทศ 
     5.3 การใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณและสิ่งของต่างๆ 
     5.4 ความรับผิดชอบในหน้าที่ และองค์กร 
    6. การมีภาวะผู้น า (Leadership Skills) โดยมีทักษะดังนี้ 
     6.1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
     6.2 สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
     6.3 วางแผน คาดการณ์เหตุการณ์และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
     6.4 รับผิดชอบในเชิงวิชาชีพ แสดงพฤติกรรมภาวะผู้น า 
    7. การสอน (Teaching) โดยมีทักษะสอน ดังนี้ 
     7.1 รายบุคคล กลุ่ม ผู้ร่วมงาน และอ่ืนๆ 
     7.2 ส่งเสริมสุขภาพ และคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของสุขภาพ 
    8. การน าความรู้ไปบูรณาการทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล (Knowledge 
Integration Skills) โดยมีทักษะ ดังนี้ 
     8.1 การพยาบาล การดูแลสุขภาพ ตามหลักวิชาการ 

8.2 ด้านศิลปะ หลักธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ตามหลักวิชาการ 
2.3.6 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย 



109 
 

   สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพตามข้อก าหนดของสภาการพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เพ่ือท าให้การบริการ
ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 22 (3) (ฐ) แห่งพระพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528  สภา
การพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2552 จึงออกประกาศก าหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพไว้ เพ่ือท าให้สามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลได้ตามขอบเขตของวิชาชีพอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ร่วมงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
โดยสามารถแบ่งได้เป็น 8 ด้าน ดังต่อไปนี้ (สภาการพยาบาล, 2560)  
    1. สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฏหมาย 
    2. สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 
   4. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ 
   5. สมรรถนะด้านวิชาการ และการวิจัย 
   6. สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ 
    7. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
   8. สมรรถนะด้านสังคม 
 2.3.7 สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
    ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามความหมายของ พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 นั้น หมายถึง บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จาก สภาการพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลได้ก าหนด
สมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ไว้ดังนี้ 
    สมรรถนะที่  1 การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    1.1 ประเมินภาวะสุขภาพและความต้องการผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวม 
    1.2 วินิจฉัยการพยาบาล 
    1.3 วางแผนการพยาบาล 
   1.4 ปฏิบัติการพยาบาล 
   1.5 ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 
   1.6 จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 
   สมรรถนะที่ 2 ปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1 ประเมินปัญหาและความต้องการผู้ใช้บริการ 
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   2.2 วินิจฉัยการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์ 
   2.3 วางแผนการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์ 
   2.4 บริบาลครรภ์ โดยการรับฝากครรภ์ คัดกรอง และส่งต่อในรายผิดปกติ และประยุกต์หลักการ
ดูแลให้สอดคล้องกับสภาพและวัฒนธรรมของหญิงตั้งครรภ์ 
   2.5 ท าคลอดปกติ 
   2.6 ตัด และซ่อมแซมฝีเย็บ 
   2.7 เตรียมและช่วยคลอดกรณีคลอดปกติ 
   2.8 ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา และทารก ตลอดการตั้งครรภ์ การคลอด และ
หลังคลอด 
   2.9 ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
   2.10 ดูแลมารดา และทารกที่ปกติ มีภาวะแทรกซ้อน และฉุกเฉิน 
   2.11 ให้ความรู้ และให้การปรึกษาครอบครัวในการวางแผนครอบครัว และการเตรียมตัว เป็นบิดา 
มารดาและการดูแลตนเองของมารดาในทุกระยะของการตั้งครรภ์ 
   2.12 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการผดุงครรภ์ 
   สมรรถนะที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ในภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วย และลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรค และเกิด
ความเจ็บป่วย 
   3.1 ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน 
   3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลครอบครัวและกลุ่มต่าง ๆ  ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 
   3.3 ให้ข้อมูลและจัดการช่วยเหลือให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิด้านสุขภาพ 
   3.4 จัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือความปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 
   สมรรถนะที่ 4 ป้องกันโรคและเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือลดความเจ็บป่วยจากโรคที่
สามารถป้องกันได ้
   4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของชุมชน และการระบาดของโรคในชุมชน 
   4.2 เสริมสร้างความสามารถในการดูแลตนเองของชุมชนเพ่ือป้องกันโรค 
   4.3 เฝ้าระวัง ค้นหา และสืบสวนโรคที่เกิดในชุมชน 
   4.4 ให้วัคซีน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน 
   สมรรถนะที่ 5 ฟ้ืนฟูสภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชนทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม 
เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
   5.1 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความเจ็บป่วย 
   5.2 เลือกใช้วิธีการฟ้ืนฟูสภาพ 
   5.3 แนะน าการใช้กายอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม 
   5.4 ให้ความรู้ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะน าแหล่งประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง
แก่ผู้ใช้บริการ ญาติ และผู้เกี่ยวข้อง 
   5.5 ประสานกับแหล่งประโยชน์เพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน 
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    สมรรถนะที่ 6 รักษาโรคเบื้องต้น ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล 
    6.1 คัดกรองโรคเบื้องต้น 
   6.2 วินิจฉัยโรคเบื้องต้น 
   6.3 รักษาโรคเบื้องต้น 
   6.4 ให้การผดุงครรภ์ และวางแผนครอบครัว 
   สมรรถนะที่ 7 สอนและให้การปรึกษาบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน เพ่ือ
การมีภาวะสุขภาพที่ดี 
   7.1 ส่งเสริม สนับสนุน และสอนผู้ใช้บริการให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
   7.2 ให้การปรึกษาแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีปัญหาทางกาย จิต สังคม ที่ไม่
ซับซ้อน 
   7.3 แนะน าและส่งต่อผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน 
   สมรรถนะที่ 8 ติดต่อสื่อสารกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   8.1 ติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
กลุ่มคน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   8.2 บันทึกและเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง 
   8.3 น าเสนอความคิด ผลงานต่อสาธารณชน 
   8.4 ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารในงานที่รับผิดชอบ 
   8.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
   สมรรถนะที่ 9 แสดงภาวะผู้น าและการบริหารจัดการตนเอง และงานที่รับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม 
    9.1 มีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผน แก้ปัญหา และตัดสินใจ 
   9.2 รับผิดชอบงานในหน้าที่ 
   9.3 วางแผนและจัดการทรัพยากร และเวลา 
   9.4 เจรจาต่อรองเพ่ือรักษาประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และงานที่รับผิดชอบ 
   9.5 ประสานงานกับผู้ร่วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   9.6 พัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง 
   9.7 จัดการให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการ 
   9.8 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าทีม หรือลูกทีม 
   สมรรถนะที่ 10 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดย
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
   10.1 ดูแลผู้ป่วยและผู้ใช้บริการให้ได้รับสิทธิพ้ืนฐานตามที่สภาวิชาชีพก าหนดไว้ใน “สิทธิ
ผู้ป่วย” 
   10.2 ปฏิบัติตนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามที่สภา
การพยาบาลก าหนด 
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   10.3 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในขอบเขตวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   10.4 ประกอบวิชาชีพโดยตระหนักถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยว ข้องกับการประกอบวิชาชีพ 
   10.5 ปฏิบัติการพยาบาลโดยให้ความเสมอภาคต่อทุกกลุ่ม เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษ-
ฐานะ และภาวะสุขภาพ 
   สมรรถนะที่ 11 ตระหนักในความส าคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการพยาบาล 
และสุขภาพ 
   11.1 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
   11.2 ใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล 
   11.3 ให้ความร่วมมือในการท าวิจัย 
   11.4 ค านึงถึงจรรยาบรรณนักวิจัย และสิทธิมนุษยชน 
   สมรรถนะที่ 12 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 
   12.1 สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและความรู้ที่เก่ียวข้อง 
   12.2 เลือกใช้ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 
   12.3 บันทึกข้อมูลสุขภาพ และการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    สมรรถนะที่  13 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างคุณค่าในตนเอง และ
สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล 
   13.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   13.2 มีความตระหนักในตนเอง และมีความเห็นใจผู้อ่ืน 
   13.3 จัดการกับอารมณ์ และความเครียดของตนเอง 
   13.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
   13.5 มีความตระหนักในการปกป้อง รักษาสิทธิด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
   สมรรถนะที่ 14 พัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีศักดิ์ศรี 
   14.1 มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
   14.2 ตระหนักในความส าคัญของการเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ 
   14.3 รู้รักสามัคคใีนเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
   14.4 ให้ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรวิชาชีพ 
   14.5 ตระหนักในความส าคัญของการสนับสนุนและมีสว่นรว่มในการสอนนักศึกษาและ
บุคลากรใหม่ในสาขาวิชาชีพ 

2.3.8 สมรรถนะพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
    จากผลการวิจัยของ บุญใจ  ศรีสถิตนรากูล (2543) เกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พบว่า สมรรถนะหลัก มี 4 ประการคือ 
   1. สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประกอบด้วย 
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     1.1 สามารถวินิจฉัยปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนและอาการวิกฤต
พร้อมทั้งให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางสุขภาพในสาขาที่เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมและทัน
เหตุการณ ์ 
    1.2 สามารถน าความรู้ที่ลึกซึ้งในศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาวางแผน
และจัดท าโครงการให้บริการสุขภาพแก่สังคมอย่างเชื่อมโยงครบวงจร ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถานบริการพยาบาลและโรงพยาบาล 
    1.3 สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเฉพาะโรคในสาขาที่เชี่ยวชาญได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย 
    1.4 สามารถน าความรู้ในศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาวางแผน
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลและจัดท ามาตรฐานการพยาบาล 
    1.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล 
   2. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
    2.1 สามารถริเริ่มโครงการพัฒนาหน่วยงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ
พยาบาล รวมทั้งก ากับด าเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.2 สามารถกระท าบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาองค์การให้ก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 
    2.3 สามารถท างานเป็นทีม และสามารถประสานงานกับบุคลากรในทีมสุขภา 
    2.4 สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ เวลา และงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
    2.5 สามารถตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ ในการแก้ไขปัญหาทั่วไป ปัญหาซับซ้อนและ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม 
    2.6 สามารถเข้าถึงประชาชนและโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพตนเอง 
    2.7 สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งให้
ข้อมูลย้อนกลับในทางสร้างสรรค์ 
   3. สมรรถนะทางด้านการวิจัย 
    3.1 สามารถท าวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
    3.2 สามารถน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
   4. สมรรถนะด้านการสอนและการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ 
    4.1 สามารถผลิตผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาลและสังคม 
    4.2 สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่รอบรู้
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์อื่น ๆ 
    4.3 สามารถสอน ถ่ายทอดความรู้ นิเทศ และให้ค าปรึกษาทางวิชาการในสาขาที่
มีความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรในทีมสุขภาพและผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงแก่พยาบาลจบใหม่ 
    4.4 สามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้อย่างเป็นระบบ 



114 
 

    4.5 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เขียนบทความ
วิชาการ และน าเสนอผลงานวิชาการ 
 2.3.9 สมรรถนะของอาจารย์พยาบาล 
    National League for Nursing (2006 อ้างถึงใน จินตนา ยูนิพันธุ์และประนอม รอดค าดี, 
2544) ก าหนดสมรรถนะหลักของอาจารย์พยาบาล (Core Competencies for Nurse Educators) ไว้ 8 
สมรรถนะ ดังนี้  
    สมรรถนะที่ 1 สนับสนุนการเรียนรู้ (Facillitate learning)  
    อาจารย์พยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
การทดลองเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการทางคลินิค ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้และ
ประสบความส าเร็จในการใช้สติปัญญาและผลลัพธ์ทางด้านจิตสังคม อาจารย์พยาบาลจะต้องมี
สมรรถนะในการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
     1. ก าหนดกลยุทธ์ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน พิจารณา
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน เนื้อหาและบริบท 
     2. มีกลยุทธ์ในการสอน การจัดการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานและใช้หลักฐาน
ความรู้เชิงประจักษ์ 
    3. ตระหนักถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม เพศและประสบการณ์ของผู้เรียน เนื่องจากมี
อิทธิพลเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
    4. บูรณาการและพัฒนาการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    5. ใช้และมีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
    6. ฝึกทักษะการพูด การเขียนและการติดต่อสื่อสาร โดยใช้สื่ออิเล็คโทรนิคทั้ง
ตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งสามารถที่จะคิดในบริบทต่าง ๆ ที่หลากหลาย  
    7. มีรูปแบบการคิดเชิงสร้างสรรค์และสะท้อนคิด 
    8. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
    9. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสอน สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา 
       10. แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความนับถือผู้เรียน 
       11. ใช้บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล (การดูแล ความเชื่อมั่น ความอดทน ความยืดหยุ่น) เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
        12. พัฒนาสัมพันธภาพของการท างานเป็นทีมทั้งกับนักศึกษา ผู้รว่มงานและบุคลากร
ในคลินิก เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงบวก 
       13. คงไว้ซึ่งองค์ความรู้ด้านวิชาชีพที่จ าเป็นในการช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติการพยาบาล 
    สมรรถนะที่ 2 การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเอง 
   อาจารย์พยาบาลต้องตระหนักว่าตนเองมีความรับผิดชอบในการช่วยให้นักศึกษามี
การพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพพยาบาลและสร้างความมีคุณค่า มีพฤติกรรมได้ตามบทบาทที่ถูกคาดหวังให้
มากทีสุ่ด โดยสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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   1. ค้นหารูปแบบการเรียนของนักศึกษาแต่ละคนและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับนานาประเทศ การเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม พิจารณาการศึกษาที่สูญเปล่า 
มีความเสี่ยง 
   2. จัดหาทรัพยากรให้กับนักศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองด้านการเรียนของ
นักศึกษาแต่ละคน 
   3. ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จด้านวิชาชีพตาม
เป้าหมายของนักศึกษา 
   4. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงบทบาทตามความคาดหวังของ
สังคมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้สะท้อนเห็นตัวเองและบุคลิกภาพตามที่ตนเองได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 
   5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการด้านการใช้สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 
   6. ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่จะมผีลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ 
   7. สามารถท าให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองโดยผสมผสานจากการคิด การ
ประเมินตนเองและเพ่ือนประเมิน 
   8. เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมการประกอบอาชีพองค์กรซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา
ได้เรียนรู้ 
   สมรรถนะที่ 3 มีความสามารถใช้กลยุทธ์ในการประเมินการเรียนการสอน 
   อาจารย์พยาบาลจะต้องใช้กลยุทธ์ในการประเมินการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการประเมินในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและในคลินิก สามารถใช้กลยุทธ์ในการประเมินและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   1. ทบทวนการประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอยู่บนหลักฐานความรู้เชิง
ประจักษ์ 
   2. มีการใช้กลยุทธ์การประเมินและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งด้าน
สติปัญญา จิตใจและอารมณ์ 
   3. ใช้กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์ โดยอยู่บนหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ท่ีเหมาะสม
กับนักศึกษาและเป้าหมายการเรียนรู้ 
   4. จัดด้านเวลา โครงสร้าง เพ่ือสะท้อนความคิดของผู้เรียน 
   5. แสดงทักษะในการออกแบบและใช้เครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติของนักศึกษา 
   สมรรถนะที่ 4 การมีส่วนร่วมในการออกแบบและประเมินผลหลักสูตร 
   อาจารย์พยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลหลักสูตรและออกแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้สอดคล้องกับแนวโน้มทางด้านสุขภาพ เพ่ือ
เตรียมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถออกไปท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบหลักสูตรและประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตรของอาจารย์พยาบาล มีดังนี้ 
   1. สร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรแสดงให้เห็นถึงปรัชญาและพันธกิจและการพยาบาล
ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมที่ต้องการการดูแลที่มีความ
ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมการดูแลที่แตกต่างกัน 
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   2. แสดงความมั่นใจว่าหลักสูตรสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาและพันธกิจของหลักสูตร
พยาบาลทั้งในปัจจุบัน อนาคตที่มีความต้องการซับซ้อน 
   3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การก าหนดผลลัพธ์ของหลักสูตร พัฒนาทั้ง
การเขียนวัตถุประสงค์และการคัดเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และกลยุทธ์การ
ประเมินที่เหมาะสม 
   4. ออกแบบหลักสูตรและตัดสินใจท าหลักสูตร ต้องท าอยู่บนพ้ืนฐานหลักเกณฑ์การศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัย 
   5. ทบทวนวรรณกรรมโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานจากการประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตร 
ความต้องการการเรียนรู้และสังคม และแนวโน้มการดูแลสุขภาพ 
   6. การทบทวนหลักสูตรควรใช้กลยุทธ์และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 
   7. สร้างและคงไว้ในการมีส่วนร่วมทางคลินิกเพ่ือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
    8. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการปรับหลักสูตร 
   9. ออกแบบและประเมินรูปแบบการจัดโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของโปรแกรม
อย่างต่อเนื่อง   
   สมรรถนะที่ 5 ด้านภาวะผู้น า 
   อาจารย์พยาบาลมีหน้าที่ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น าในการสร้าง
สถานศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลในอนาคต การท าหน้าที่ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผู้น าของอาจารย์ ดังนี้ 
   1. ค านึงถึงรูปแบบวัฒนธรรมเมื่อต้องการการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
   2. บูรณาการนวัตกรรมมาใช้ 
   3. มีส่วนร่วมกับทีมทั้งในสถาบันการศึกษา และสถานบริการทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ
และระหว่างประเทศ 
   4. ใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์การที่เหมาะสม 
   5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยใช้นวัตกรรมการปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมการศึกษา 
   6. พัฒนาทักษะภาวะผู้น าและการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
   7. ใช้บทบาทภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงและจัดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหาร 
   สมรรถนะที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
   อาจารย์พยาบาลต้องพัฒนาสมรรถนะของตนเองในบทบาทการจัดการเรียนการ
สอนที่จ าเป็นให้คงอยู่ ดังนี้ 
   1. แสดงให้เห็นความมุ่งม่ันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. ตระหนักว่าการพัฒนาอาชีพมีความจ าเป็นและกิจกรรมการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
    3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ โดยพัฒนาตนเองให้มีบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. สร้างความสมดุลระหว่างบทบาทครู นักวิชาการและการให้บริการตามบทบาทของ
อาจารย์พยาบาล และสมาชิกของสถาบันการศึกษา 
   5. ใช้ข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากการประเมินตนเอง จากนักศึกษาและผู้บริหารประเมิน 
มาพัฒนาบทบาทของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 



117 
 

   6. บูรณาการกิจกรรมเข้าสู่กิจกรรมตามบทบาททางสังคมของตนเอง 
   7. ใช้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมในการจัดการศึกษาระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งออกแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 
   8. เป็นพีเ่ลี้ยงและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
   สมรรถนะที่ 7 ด้านวิชาการ 
   อาจารย์พยาบาลต้องมีความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเองและที่
สอนโดยมีบูรณาการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   1. เขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบโปแกรมการสอนเกี่ยวกับการใช้หลักฐาน
ความรู้เชิงประจักษ์ 
   2. สร้างจิตวิญญาณเกี่ยวกับการสอน การเรียนรู้ พัฒนานักศึกษา ประเมินวิธีการและ
บทบาทด้านอ่ืน ๆ 
   3. ออกแบบและปฏิบัติกิจกรรมด้านวิชาการเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญในส่วนที่ตนเองมี
ความเชี่ยวชาญ 
   4. เผยแพร่วิชาการด้านการพยาบาลด้านต่าง ๆ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ 
   5. แสดงทักษะการเขียนโครงร่างการวิจัย ไม่เฉพาะงานวิจัยเท่านั้น อาจเป็นการพัฒนา
โปรแกรม พัฒนานโยบาย 
   6. แสดงให้เห็นศักยภาพของความเป็นนักวิชาการ 
   สมรรถนะที่ 8 การท าหน้าที่การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ 
   อาจารย์พยาบาลต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมการศึกษาร่วมกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และตระหนักถึงนโยบาย องค์กร สังคมและแรงผลักด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ต่อบทบาทของตนเอง ดังนี้ 
   1. ใช้ความรู้ทั้งในอดีตและแนวโน้มในอนาคต ประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษามาใช้ใน
การตัดสินใจ 
   2. ศึกษาว่าสังคม เศรษฐกิจ นโยบาย และปัจจัยด้านองค์การ มีผลต่อการจัดการศึกษา
โดยทั่วไปและการศึกษาทางการพยาบาลอย่างไร 
   3. พัฒนาเครือข่าย ประสานความร่วมมือ และเพ่ือนร่วมงานเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในชุมชน 
   4. ศึกษาเหมายด้านวิชาชีพในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาทางการพยาบาล พันธกิจ
ขององค์การและหลักสูตรการพยาบาล 
   5. บูรณาการค่านิยม วิชาชีพและการดูแลที่สร้างบรรยากาศในองค์การที่ดี พัฒนาการเรียนรู้
ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ 
   6. สนับสนุนการพยาบาลและการศึกษาทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบาย 
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2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.4.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาตัวบ่งชี้   
    สุพรรณศิริ  องค์สุริยานนท์ (2550) ได้ท าการพัฒนาตัวบ่งชี้รวมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ที่
สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2548 จ านวน 400 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสอบถามทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานใช้โปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสองเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้รวมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ใช้โปรแกรมลิสเรล 8.50 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 6 ทักษะ 40 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .80-.90 มี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 ทุกค่า และเรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยคือ ทักษะ
การตีความ ทักษะการอธิบาย ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการควบคุมตนเอง 
และทักษะการประเมินผล ตามล าดับ ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
     2.4.2.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
       จินตนา ยูนิพันธุ์ และประนอม รอดค าดี (2544) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 จ านวน 433 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ที่สร้างขึ้นโดย ศรีไพร ไชยยา (2541) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .74 ผลการศึกษาพบว่า 
1) คะแนนเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล สถานที่ตั้ งของสถาบันที่อยู่ นอกเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล 3) ตัวแปรด้านนักศึกษา ได้แก่ชั้นปีที่เรียน 
ความเชื่ออ านาจในตน กิจกรรมนักศึกษา ความเป็นอิสระแห่งตน แบบการเรียนแบบเคลื่อนไหว และ
ตัวแปรด้านสภาพการเรียนการสอน ได้แก่วิธีการสอนของอาจารย์ การใช้ค าถามของอาจารย์ การ
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การประเมินผลการเรียน การยอมรับสถานภาพของนักศึกษาการให้ความ
เป็นอิสระ การมีสัมพันธภาพที่ไว้วางใจ การให้การสนับสนุน และกิจกรรมการเรียน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล และ 4) ตัวแปรพยากรณ์ที่
สามารถท านายความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล มี 5 ตัว คือ สถาน
ที่ตั้งของสถาบัน คะแนนเฉลี่ยสะสม กิจกรรมการเรียน การใช้ค าถามของอาจารย์ และการประเมินผล 
ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการคิดอย่ างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลได้ร้อยละ 5.84 และเมื่อพิจารณาน้ าหนักและทิศทางของตัวพยากรณ์ที่มีน้ าหนักมากที่สุด 
คือการใช้ค าถามของอาจารย์  

      ดวงกมล  โพธิ์นาค (2545) ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณ
ด้วยการคิดวิเคราะห์พหุระดับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1,445 คน และครูที่
สอนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 160 คน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
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เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความเชื่ออ านาจในตน แบบทดสอบการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ 
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล แบบทดสอบคุณภาพการสอนครูวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์แบบพหุระดับลดหลั่นสอดแทรกเชิงเส้นตรงโดยใช้โปรแกรม HLM โดยวิเคราะห์ใน 2 
ระดับ คือ ระดับนักเรียน และระดับห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่าทุกค่าของตัวแปรอิสระ ระดับนักเรียน 
คือ ความเชื่ออ านาจภายในตน และความสามารถด้านเหตุผลส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคือ  .750 และ 1.033 และมีประสิทธิภาพการ
ท านายได้ร้อยละ 73.2 ตัวแปรอิสระระดับห้องเรียน คือคุณภาพการสอนของครูส่งผลต่อการคิด
วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และยังส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ความเชื่ออ านาจในตนเองของนักเรียนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีประสิทธิภาพการท านาย
ได้รอ้ยละ 15.15 และ 20.55 ตามล าดับ 

     ยุวารินทร์  ธนกัญญา (2546) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ทางการคิด ความสามารถในการประมวลผลอย่างอัตโนมัติและความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ
ของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี  จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระ ความสามารถทางการคิด และ
ความสามารถในการประมวลผลอย่างอัตโนมัติที่สัมพันธ์กันกับตัวแปรตาม ความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณของนักศึกษาครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 9 ตัวแปร เรียงจากค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยจากมากไปหาน้อย ได้แ ก่  ความสามารถด้านการเปรียบเทียบปริมาณ 
ความสามารถในการคิดลึกซึ้ง ความสามารถด้านภาษา ความสามารถในการคิดไกล ความสามารถใน
การค้าหาตัวอักษรแบบซับซ้อน ความสามารถในการคิดถูกทาง  ความสามารถในการคิ ดคล่อง 
ความสามารถในด้านการสรุป และความสามารถในการจับคู่ตัวเลขกับสัญลักษณ์ 

     เพ็ญศิริ  อาจจุฬา (2546) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2546 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 701 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรที่ส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณของนักเรียน ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แรงจูงใจภายใน บรรยากาศการเรียนรู้ 
ความเชื่ออ านาจภายในตน และความเครียด ตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อการคิดวิจารณญาณของ
นักเรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรยากาศการเรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
ความเชื่ออ านาจภายในตน และความเครียด ตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมต่อการคิดวิจารณญาณของ
นักเรียน ได้แก่ บรรยากาศการเรียนรู้ ความเชื่ออ านาจภายในตน แรงจูงใจภายใน การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล (2546) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
ภาคพิเศษ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .75 ผลการศึกษาพบว่า 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง
กว่านิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 (p < .001) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มี
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คะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงที่สุดในสี่กลุ่ม และ 2) ปัจจัยด้านนิสิต ด้านการเรียนของ
นักศึกษา และด้านอาจารย์ผู้สอนมีความสัมพันธ์กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา มี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .60 ตัวแปรย่อยที่มีความสัมพันธ์สูง ได้แก่ พฤติกรรมการสอน
ของอาจารย์ แรงจูงใจด้านการสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน การใช้เวลาในการเรียนและประสบการณ์ใน
การเรียน (r = .540, .269, .249 และ .247 ตามล าดับ (p < .001) ในภาพรวมนั้นตัวแปรที่ท านาย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดีที่สุด คือ พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ (R =.54, p < .001) ตัว
ท านายที่ดีถัดมาคือ การใช้เวลาในการเรียนของนักศึกษา 

      นฤมล  ศราพันธุ์ (2546) ได้พัฒนารูปแบบการสอนทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณส าหรับครุศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการวิจัย 2 ระยะใช้ผลการสะท้อนสภาวการณ์จากระยะที่ 1 ปรับปรุง
แบบการสอนในระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างระยะที่ 1  คือนิสิตสาขาศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์จ านวน 
21 คน และกลุ่มตัวอย่างระยะที่ 2 คือ นิสิตสาขาศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ จ านวน 31 คน ใช้
วิธีการสามเส้าเพ่ืออธิบายสภาวการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คือคิดก่อนท า ท าตามที่คิดดี
แล้ว และท าแล้วคิดทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส า เร็จรูปเพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนการสอนและหลังการสอนและวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการเรียนการ
สอนผลการวิจัย พบว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนแตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติ
จากการสะท้อนความคิดของผู้เรียนชี้ให้เห็นว่าสาระที่เรียนสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตจริงได้ 
กิจกรรมการเรียนจูงใจให้คิดและฝึกการแก้ปัญหาค่อนข้างมากที่สุด การประเมินผลสอดคล้องกับ
เป้าหมายผู้เรียนให้ความสนใจกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนมีทักษะการคิดที่เป็นระบบและมี
เหตุผลเห็นคุณค่าของสาระ ครอบครัวศึกษาได้รับประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะการสอนทักษะการคิดและเห็นคุณค่าของการฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

      ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ และคนอ่ืน ๆ (2547) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ในการเรียนรายวิชา 30-0101 มโนทัศน์พ้ืนฐาน
ทางการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชามโนทัศน์พ้ืนฐานทางการ
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จ านวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.87 และ .84 ตามล าดับ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการ
คิดแบบมีวิจารณญาณและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แต่ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (r = .65, p < .001) 

     ปกรณ์   ไพรอังกูร (2547) ได้ศึกษาการสร้างแบบประเมินและการ
พัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักเรียนนายร้อยต ารวจ จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนนายร้อย
ต ารวจที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาการคิดวิจารณญาณมีการคิดวิจารณญาณโดยรวมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
44.58 และในแต่ละด้านซึ่งได้แก่ ด้านการอ้างอิง  ด้านการก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น  ด้านการนิรนัย  
ด้านการตีความ และด้านการประเมินข้อโต้แย้ง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.81, 53.57, 34.00, 48.75 และ 
48.82 ตามล าดับซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าโปรแกรมการพัฒนาคิดวิจารณญาณที่
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สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้พัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักเรียนนายร้อยต ารวจได้สามารถน าไปใช้
พัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักเรียนนายร้อยต ารวจได้ 

     วัชรินทร์   มี ชนะ (2547) ได้ศึกษาคิดวิจารณญาณของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
จากผลการวิจัย พบว่า การคิดวิจารณญาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่
ในระดับมากมีจ านวน 4 ด้าน เรียงล าดับดังนี้  1) ด้านความสามารถในการตระหนักข้อตกลงเบื้องต้น 
2)ด้านความสามารถในการอนุมาน 3) ด้านความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 4) ด้าน
ความสามารถในการตีความ และอยู่ในระดับปานกลาง  มีจ านวน 1 ด้าน คือ ด้านความสามารถใน
การนิรนัย ผลการเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ พบว่านักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  ระดับชั้นปีที่ 1 และระดับชั้นปีที่ 
2 มีการคิดวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      ครองสิน มิตะทัง (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาตัวแปรสภาพแวดล้อมใน
ครอบครัว ลักษณะของครูและลักษณะของนักเรียน ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเขตพ้ืนที่
การศึกษานครพนม จ านวน 546 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่วนตัวแปรสาเหตุ 6 ตัวแปร ได้แก่ สัมพันธภาพภายในครอบครัว การ
สนับสนุนทางวิชาการจากผู้ปกครอง คุณภาพการสอนของครู ความเชื่ออ านาจภายในตน แรงจูงใจ
ภายใน และนิสัยในการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และมีค่าอยู่ระหว่าง .528-.726  โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และตัวแปรสาเหตุ
ทั้ง 6 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ร้อย
ละ 70 โดยตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลรวมต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือ คุณภาพ
การสอนของครู ความเชื่ออ านาจภายในตน แรงจูงใจภายใน การสนับสนุนทางวิชาการจากผู้ปกครอง 
นิสัยในการเรียน และสัมพันธภาพภายในครอบครัว มีขนาดอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ .469, 
.392, .288, .265, .263 และ .201 ตามล าดับ  และตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ นิสัยในการเรียน ความเชื่ออ านาจภายในตน คุณภาพการสอนของครู 
แรงจูงใจภายใน และการสนับสนุนทางวิชาการจากผู้ปกครอง มีขนาดอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐาน 
คือ .263, .239, .214, .188 และ .154 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณคือ คุณภาพการสอนของครู สัมพันธภาพภายในครอบครัว ความเชื่อ
อ านาจภายในตน การสนับสนุนทางวิชาการจากผู้ปกครอง และแรงจูงใจภายใน ซึ่งมีขนาดอิทธิพลใน
รูปคะแนนมาตรฐาน คือ .255, .201, .153, .111 และ .100 ตามล าดับ 

      กนกทอง  มหาวงศนันท์ (2550) ได้ศึกษา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย
เขต 3 จังหวัดเชียงราย จ านวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถ
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ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน แบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านเหตุผล แบบสอบถามการรับรู้พฤติกรรมการสอนของครู แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผล แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน และแบบสอบถามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการอ่าน ความสามารถด้านเหตุผลและ 
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ ในระดับปานกลาง การรับรู้พฤติกรรมการสอนของครู การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผลและเจตคติต่อการเรียน ในระดับค่อนข้างสูง และปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 6 ปัจจัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีน้ าหนักความส าคัญต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงที่สุดคือ 
ความสามารถในการอ่าน รองลงมาคือ ความสามารถด้านเหตุผล เจตคติต่อการเรียน และการอบรม
เลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล มีขนาดน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ .60, .33, .16 และ .11 ตามล าดับ ตัวแปรที่
มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงที่สุด คือ ความสามารถในการอ่าน 
รองลงมาคือ ความสามารถด้านเหตุผล มีขนาดน้ าหนักความส าคัญเท่ากับ .42 และ .33 ตามล าดับ 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านความสามารถในการ
อ่าน และความสามารถด้านเหตุผล คือ เจตคติต่อการเรียน มีค่าเท่ากับ .16 และตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านความสามารถด้านเหตุผล คือ 
ความสามารถในการอ่าน มีค่าเท่ากับ .18 และรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่สร้างขึ้นสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ร้อยละ 48  

      เรืองอุไร  อมรไชย (2550)  ได้ศึกษาการวิเคราะห์กลุ่มพหุโมเดลการวัดการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ชองนักศึกษาพยาบาล  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2549 จากสถาบันการศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 736 คน และสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 800 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แบบประเมินทักษะการควบคุมตนเองด้านการคิด และแบบประเมินคุณลักษณะของผู้ที่
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล พบว่า โมเดลการวัดอันดับที่หนึ่งแบบสององค์ประกอบ และแบบสามองค์ประกอบ มีความ
เหมาะพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าโมเดลการวัดอันดับหนึ่งแบบหนึ่งองค์ประกอบ และโมเดล
การวัดอันดับที่สองที่มีตัวแปรแฝงในอันดับที่หนึ่งสององค์ประกอบ และสามองค์ประกอบ ตัวแปร
สังเกตได้ของโมเดลการวัดอันดับที่หนึ่งแบบสององค์ประกอบ 

      จุฑาทิพย์  ศิรินภาดล และคนอ่ืน ๆ (2550) ได้ท าการศึกษา ความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 
2550 ประชากรได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 50 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา จ านวน 99 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 2 รุ่น 20 
จ านวน 90 คน ปีการศึกษา 2550 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของยุพดี ไตรติลานันท์ (2542) ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักศึกษาพยาบาล 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับดี และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี ) ก็มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับดีเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 46.39 , ร้อยละ 40.96) 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  

      ภูริณัฐ กระแสโสม (2550 ) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผล
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรี
สะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลทางตรง ได้แก่ 
เชาวน์ปัญญาและเจตคติต่อการเรียน ตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สไตล์การเรียน 
ส่วนตัวแปรที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน และความสนใจเรียน 

     อัญชลี  ดุสิตสุทธิรัตน์ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
จากผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้การคิดวิจารณญาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
จ านวน 47 ตัวบ่งชี้  แบบประเมินการคิดวิจารณญาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
มีความตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.80-0.87  ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.27-0.54 ความตรงเชิง
โครงสร้าง ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.92 และรูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การคิดวิจารณญาณ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อการคิดวิจารณญาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกมีดังนี้ 1) 
ภาวะผู้น า 2) ความเชื่ออ านาจภายในตน 3) แรงจูงใจภายใน 

     สุกัญญา  มณีนิล (2552) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เขตพ้ืนที่
การศึกษาศรีษะเกษ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 1,200 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบวัดบรรยากาศในชั้นเรียน แบบวัดความสนใจเรียน และแบบวัดเจต
คติต่อการเรียน แบบทดสอบจ านวน 2 ฉบับ ฉบับที่  1 แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา ฉบับที่  2 
แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีษะเกษ 
เขต 1 ที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากโมเดล
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน 
สรุปได้ว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ เชาวน์ปัญญา และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียน 

     นิธิภัทร  บริบาล (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต การประยุกต์ใช้โมเดลพัฒนาการพหุระดับแบบผสม กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,872 คน จาก 
90 ห้องเรียน ซึ่งกระจายอยู่ใน 7 สาขาวิชา และ 33 โปรแกรมสาขาวิชา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
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ระดับนักศึกษาอธิบายการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ร้อยละ 77 เชาวน์ปัญญาทางอารมณ์ส่งผลต่อการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณมากที่สุด รองลงมาคือความเชื่ออ านาจภายในตน ทักษะทางปัญญา แบบการ
เรียน ความสามารถทางภาษา และการอบรมเลี้ยงดู ตามล าดับ ปัจจัยระดับโปรแกรมวิชาอธิบายการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ร้อยละ 30 สภาพแวดล้อมในการเรียนส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มากที่สุด รองลงมาคือวิธีสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะของผู้ส อน 
ตามล าดับ  ความเชื่ออ านาจภายในตนและเชาว์ปัญญาทางอารมณ์ ทักษะทางปัญญาและ เชาวน์
ปัญญาทางอารมณ์ มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

     เครือมาศ  เพชรชู (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการ
จัดการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของการจัดการปัจจัย
ทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ปัจจัยการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย การบริหารจัดการของผู้บริหาร การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน และคุณลักษณะ
ของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่ว
ประเทศ จ านวน 350 คน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน การบริหารจัดการ
ของผู้บริหาร และคุณลักษณะของผู้ เรียน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นและมีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง
เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ คุณลักษณะของผู้เรียน การบริหารจัดการของผู้บริหาร และการ
จัดการเรียนการสอนของผู้สอน และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมจากมากไปน้อย คือ การบริหารจัดการ
ของผู้บริหาร และการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยส่งผ่านคุณลักษณะของผู้เรียนเช่นเดียวกัน 

     จิราภรณ์ เรืองยิ่ง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความเชื่ออ านาจ
ภายในตนที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ านวน 658 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 4 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ .75 - .92 และวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของความเชื่ออ านาจภายในตนที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับอิทธิพลทางตรง
จากการรับรู้ความสามารถของตนในการเรียน และความเชื่ออ านาจภายในตน และได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมจากความสามารถด้านเหตุผล และการรับรู้ความสามารถของตนในการเรียน โดยตัวแปร
เหล่านี้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ร้อยละ 83 3) 
ความเชื่ออ านาจภายในตน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ความสามารถของตนในการเรียนและ
ความสามารถด้านเหตุผล โดยตัวแปรเหล่านี้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความเชื่ออ านาจ
ภายในตนได้ร้อยละ 54 
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      ศุลีพร  เพชรเรีอง (2557) ได้ศึกษา คุณลักษณะของผู้อ านวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2566) พบว่าคุณลักษณะที่ควรมีของผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในทศวรรษหน้าที่ต้องพัฒนาไปตามสภาพการณ์ด้วยคุณลักษณะ 11 ด้าน 
คือ 1) คุณสมบัติส่วนบุคคล 2) คุณลักษณะผู้น า 3) ความสามารถทางการบริหารสถาบัน 4) ความสามารถ
ทางการบริหารวิชาการ 5) วิสัยทัศน์ในการมองภาพรวมที่เชื่อมโยงวิทยาลัยกับโลกภายนอก 6) ความ
เข้าใจที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมโลก 7) ความสามารถใน
การจัดการเทคโนโลยี 8) ความสามารถในการสร้างหุ้นส่วนในวงการที่ต้องเกี่ยวข้อง 9) ทัศนะต่อ
เพ่ือนร่วมงานและนักศึกษา ด้วยมุมมองด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 10) ความตระหนักถึง
ความส าคัญของชุมชนและท้องถิ่น 11) การแบ่งปันประสบการณ์ผู้น าและการสร้างทีม    

  2.4.2.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
      คอมเมย์ราส (Commeyras, 1990) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ

คิดวิจารณญาณกับการอ่านของผู้บริหารโดยดูจากใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) ผล
การศึกษา พบว่า การคิดวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กับการอ่านเพ่ือท าความเข้าใจ  และยังแสดงให้
เห็นว่าการคิดวิจารณญาณนั้นสามารถส่งเสริมได้ในการสอนประจ าวัน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน
ที่ต่างกัน 

      อดัมส์ (Adams, 1996) ได้วิเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ในช่วง ค.ศ. 1975 ถึง ค.ศ. 1995 ได้วิเคราะห์งานวิจัยที่มีคุณสมบัติตาม
ก าหนด จ านวน 20 เรื่องพบว่า 1) งานวิจัย 18 เรื่อง ใช้แบบวัด Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal 
(WGCTA) 2) งานวิจัย 19 เรื่อง นิยามการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเหมือนกับ (Synonymous) การตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหา 3) งานวิจัย 10 เรื่องที่ ใช้การสอบก่อนและสอบหลัง พบว่า ความสามารถในการคิด
วิจารณญาณเพ่ิมข้ึนเมื่อมีประสบการณ์ทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น  

     โบว์เลส (Bowles, 2000) ที่ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
ตัดสินใจทางการพยาบาล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวนปีที่ศึกษา และอายุ กับความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาตรี จาก 2 หลักสูตร ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ จ านวน 65 คน ได้กลุ่มตัวอย่างมา
โดยความสะดวก นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรที่เลือกมามีความคล้ายคลึงกันคือ เป็นหลักสูตร 4 ปี อยู่ใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐมีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรคล้ายคลึงกัน 
นักศึกษาก าลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 5 และภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และกลุ่มตัวอย่าง
ทุกคนยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ที่ชื่อว่า The California Critical Thinking Skills Test (CCTST) และแบบวัด
ทักษะการตัดสินใจทางการพยาบาล ที่ชื่อว่า The Clinical Decision – Making in Nursing Scale 
(CDMNS ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (r = .55, p < .001) และทักษะการตัดสินใน
ทางการพยาบาล (r = .21, p < .05) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล   
       จากการศึกษาของ อัลฟาโร-เลอเฟอเวอร์ (Alfaro-LeFevre, 2004) พบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางการพยาบาล คือ 1) ปัยจัยด้าน
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บุคคล (Personal Factors) ซึ่งส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก ่การพัฒนา
ทางด้านจิตใจและความยุติธรรมในจิตใจ (Moral Development And Fair Mindedness) อายุ 
(Age) สติปัญญาทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ความรู้ในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ 
และหลั กการ พ้ื นฐานทางวิ จั ย  (Knowledge Of Problem Solving, Decision Making, And 
Research Principles) ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Effective 
Communication And Interpersonal Skills) ลักษณะนิสัยการประเมิน (Habitual Evaluation) 
ทักษะการเขียนที่มีประสิทธิภาพ (Effective Writing Skills) และทักษะการอ่านและการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Reading And Learning Skills 2) ปั จจัยด้านสถานการณ์ (Situational 
Factors) ได้แก่ปัจจัยด้านสถานการณ์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย (Knowledge Of Related Factors) ความตระหนัก เกี่ยวกับทรัพยากร 
(Awareness Of Resources) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) และการแสดงออก
ของปัจจัยจูงใจ (Presence Of Motivating Factors) 

     อับดุลกานิ (Abdulghani, 2003) ได้ท าการวิจัยเรื่องการตรวจสอบผลกระทบ
ของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับ
ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 10 
จ านวน 126 คน กลุ่มควบคุม 2 ห้องเรียน ห้องละ 33 คนและ 29 คน กลุ่มทดลอง 2 ห้องเรียน ห้อง
ละ 33 คนและ 31 คนกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือส่วนกลุ่มควบคุมการใช้
การสอนด้วยการบรรยายครูที่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้มี 2 คน โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 
สัปดาห์ผู้วิจัยได้ท าการอบรมครูที่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ด้วยตนเองโดยการแนะน าให้ครูได้ใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยระดับการวัดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งวัดโดยแบบประเมิน Watson Glaser Critical  Thinking  Appraisal และคะแนน
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกจากนี้ใช้ MANCOVA  เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างวิธีการสอนแบบบรรยาย
และวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณผลการวิจัย พบว่า มี
ผลกระทบทางสถิติน้อยมากระหว่างวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือ
ความส าเร็จในการเรียนภาษาอาหรับ 

     เซดแมน (Seidman, 2004) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
เชื่อของผู้สอนและการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้เพ่ือตรวจสอบความเชื่อของผู้สอนเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณตลอดจน
ความสัมพันธ์ที่มีต่อการสอนการเก็บข้อมูลใช้วิธีเชิงคุณภาพ   ด้านการสัมภาษณ์การสังเกตและการ
ตรวจเอกสารในชั้นเรียนการออกแบบรายวิชากลยุทธ์การสอนและวิธีการประเมินที่กระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการคิดนักเรียนได้รับการส ารวจเพ่ือหลักการของรายวิชาที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิ จารณญาณ
ความเชื่อของผู้สอนใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า วิธีการสอนของครูแต่ละคนสอนสอดคล้อง
กับการสอนจริงความเชื่อเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและหัวข้อที่เกี่ยวข้องไปด้วยกันวิธีการ
สอนผู้สอนที่สอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านกลยุทธ์การเรียนรู้การมอบหมายงานเขียนและการ
ทดสอบการเรียงความผู้สอนมีมุมมองในการเรียนการสอนในวงแคบซึ่งแสดงออกมาให้เห็นตามวิธีการ
สอนความเชื่อพ้ืนฐานของครูในการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย 1) การคิดอย่างมี
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วิจารณญาณพัฒนาไปตามการกระท าประสบการณ์ 2) การอภิปรายในชั้นเรียนมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญเท่ากับ
เนื้อหาที่ครอบคลุม 4) หลักการส่วนบุคคลมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
แง่ของการใช้งานการพัฒนาและงานวิจัยในอนาคต 

     เฟอร์นันโด เอ ดี อเลสซิโอ (Fernando A. D’Alessio, 2006) ได้ศึกษา
เรื่องอิทธิพลของบุคลิกภาพ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ในการเป็นผู้น าของผู้จัดการชาวเปรู  เป็นการตรวจสอบเชิงปริมาณนี้เป็นความพยายามครั้งแรกที่จะ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างโดเมนบุคลิกภาพการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณ์
และรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การศึกษาครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในการพัฒนางานวิจัยดังกล่าว
ในประเทศที่ก าลังพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นที่รู้จักกันดีที่ได้รับการแปลเป็นภาษาสเปน 4 
ฉบับ คือ NEO PI-R, WGCTA, MSCEIT และ MLQ ถูกน ามาใช้เพ่ือวัดบุคลิกภาพของผู้จัดการชาวเปรู 
และแสดงให้เห็นถึงจิตส านึกความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความสม่ าเสมอมากที่สุดที่จะเป็นรูปแบบ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามมาด้วยการเปิดกว้างที่จะมีประสบการณ์และความมั่นคงในอารมณ์  การ
พัฒนาโมเดลสุดท้ายแสดงให้เห็นว่า ความไม่เห็นด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความฉลาดทาง
อารมณ์ ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ลักษณะบุคลิกภาพมี
อิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด บุคลิกภาพแบบเปิดเผยและจิตส านึกอาจจะ
ช่วยส่งเสริมให้แต่ละคนแสดงถึงการเป็นผู้น า 

     เทคลิบ (Tekleab, 2008) ได้ศึกษาผลการตระหนักรู้ตนเองของภาวะผู้น า
แบบเสริมพลังอ านาจและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของผู้น า โดยท าการศึกษา
พฤติกรรมของภาวะผู้น ากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้น าจ านวน 48 คน และผู้ตามจ านวน 222 คนพบว่า 
การตระหนักรู้ตนเองของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของผู้น าและมีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ตามเกี่ยวกับการควบคุมดูแล ส าหรับการตระหนักรู้ตนเองของภาวะผู้น าแบบ
เสริมพลังอ านาจมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าตนเองของผู้ตาม 

      ปีเตอร์สัน (Peterson, 2009) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่
เกี่ยวกับจิตวิทยาในด้านบวกของผู้บริหารระดับสูง (การมีความหวัง การมองโลกในแง่ดี ความสามารถ
ในการปรับตนเองให้เข้าสู่สภาพปกติ) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผลการด าเนินงานของบริษัทที่
เพ่ิงก าลังเริ่มเปิดด าเนินการและมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูง และบริษัทเปิดด าเนินการไปแล้วและมี
การใช้เทคโนโลยีระดับสูง พบว่า คุณลักษณะที่เกี่ยวกับจิตวิทยาในด้านบวกของผู้บริหารระดับสูงมี
ความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก ซึ่งผู้น ามีอัตราของการเปลี่ยนแปลงผ่านทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่เกี่ยวกับจิตวิทยาในด้านบวกและผลการด าเนินการในบริษัทของ
พวกเขา และสุดท้ายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัทที่
เพ่ิงก าลังเริ่มเปิดด าเนินการมากกว่าบริษัทเปิดด าเนินการไปแล้ว  

      แอนโตนารอส (Antonaros, 2010) ได้ศึกษารูปแบบของภาวะผู้น าที่มีเพศ
แตกต่างกันกับความมีประสิทธิภาพของผู้น าในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นอธิการบดี ผู้น า
ระดับอาวุโส และผู้บริหารจ านวน มากกว่า 200 คน ในสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่า
มัธยมศึกษา (Postsecondary Institutions) ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบ 
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Multiple Block Regresstion Analysis ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปแบบของภาวะ
ผู้น าและความมีประสิทธิภาพของผู้น า พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าของเพศหญิงมีประสิทธิภาพมากกว่า
เพศชายเล็กน้อย และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transfomational Leadership) มีประสิทธิภาพ
มากกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการ
ฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการให้ค าปรึกษา การส่งเสริมภาวะผู้น าแบบผู้หญิงที่เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์และการพัฒนาปรับปรุงภาพแวดล้อมของสถาบัน จะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการมี
ประสิทธิภาพของผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา 
       สเตลลา อี. การ์เซีย (Stella E. Garcia, 2012) ได้ศึกษาวิจัยว่าบุคลิกภาพ
แบบใดและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถท านายลักษณะการเป็นผู้น าแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผู้น าในการท าธุรกรรม ผู้น าแบบวางเฉย/หลีกเลี่ยง ได้หรือไม่ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน จ านวน 241 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบ
บุคลิกภาพ (NEOTMFFI) แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณวัตสัน และเกลเซอร์ (WGCTA) และ
แบบสอบถามองค์ประกอบของผู้น า (MLQ 5X Short) ผลพบว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย
สามารถสามารถอธิบายความแปรปรวนในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ 2.1 % นอกจากนี้ยังพบว่า
การเปิดรับประสบการณ์อธิบายความแปรปรวนของผู้น าแบบวางเฉย/หลีกหนี ได้ 2.8 % โดยมี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบเพราะการเปิดรับประสบการณ์น้อย ยิ่งแสดงว่ามีบุคลิกภาพแบบเพิกเฉย/หลีก
หนีมากข้ึน 
      บอยส์  และโฮเวลล์  (Boies and Howell, 2009) ได้ท าการศึกษาตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและกระบวนการทางอารมณ์และความรู้ความเข้าใจและการเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการอารมณ์และความรู้ความเข้าใจและการเชื่อมโยงต่อมาระหว่างกระบวนการ
เหล่านี้ของทีมทหารและประสิทธิผลของทีมทหาร กลุ่มตัวอย่างคือ ทหารหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนายจาก 
32 ทีม เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามผู้น า Multifactor (MLQ5X) และแบบสอบถามรูปแบบ
การท างานเป็นทีม รุ่นจิตทีมถูกก าหนดให้เป็น “ความรู้ที่ใช้ร่วมกันเกี่ยวกับทีมงานและวัตถุประสงค์
เช่นเดียวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทของทีมรูปแบบพฤติกรรมและรูปแบบการท างานร่วมกัน” 
ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทีมงานศักยภาพใน, r = .79 
     จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถที่สามารถสอนหรือ
พัฒนาได้ เช่นเดียวกับความสามารถด้านอ่ืน ๆ ในงานวิจัยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า การใช้ทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยเฉพาะ จะเป็นผู้ที่มีความช านาญมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการสอนทักษะนี้
โดยตรง กล่าวคือ จะต้องมีการฝึกฝนอยู่อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถ
ที่จะพัฒนาได้ในทุกระดับอายุ โดยใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์ในการสอนเกี่ยวกับเรื่องการคิด การ
ใช้กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การใช้วิธีการชี้น าตนเอง รวมทั้งการใช้สื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิ มพ์ 
หรือ ภาพยนตร์ เป็นต้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถสร้างความสัมพันธ์อย่างดีในสังคมหรือใน
หมู่ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน คุณภาพการสอน สร้างบรรยากาศของสภาพแวดล้อมของการท างาน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลได้เป็นอย่างยิ่ง การคิดออย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
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พยาบาลมีความส าคัญและจ าเป็นต่อผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกระดับและสามารถส่งผล
ต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่
สามารถปรับรูปแบบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้มากเพียงใด 
แนวโน้มที่จะส าเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล เป้าหมายขององค์การและมาตรฐานของงานได้อย่างมี
ประสิทธิผลจะมากขึ้นเท่านั้น ในการจัดการบริหารการใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ย่อมถือได้ว่าเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ 
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยใช้กระบวนการวิจัยผสมผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method Research) ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนที ่1 การศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล   

3.2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล   

3.3 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

รายละเอียดการด าเนินการในแต่ละข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
3.1 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำองค์ประกอบของกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของผู้บริหำร สถำบันกำรศึกษำ
พยำบำล  มี 2 ขั้นตอนย่อย คือ 
   3.1.1 วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสาร ต ารา ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
     2) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 
   3.1.2 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
      1) แหล่งข้อมูล  
      กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้บริหารงานทางการศึกษาพยาบาลหรือนักการศึกษา
ทางการศึกษาพยาบาลหรือนักวิจัยทางการศึกษาพยาบาล มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี 
จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

          (1) ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา/สาขา หรือรองหัวหน้า
ภาควิชา/สาขา 

          (2) ผู้ที่มีชื่อเสียง ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับทางการพยาบาลหรือ
การบริหารทางการศึกษาพยาบาล  

    2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้ค าถามแบบ
ปลายเปิดเป็นหลักในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลส าคัญที่ตรงประเด็น รวมทั้งสอบถามความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง  

     2.1) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
          แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
         ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
          (1) ศึกษาเอกสาร วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบเพื่อก าหนดแนวทางในการศึกษาและวาง
แนวค าถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ 

          (2) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา น ามาสร้างแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 
ตอน ดังนี้ 

       ตอนที่ 1 ข้อมูลที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญ 
       ตอนที่ 2 เป็นแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นแนวค าถาม

ปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
          (3) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนในตัวค าถามและภาษาท่ีใช้ 
           (4) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   
     3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      (1) ผู้วิจัยบันทึกเสนอขออนุญาตต่อหน่วยงานบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท าหนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้
ข้อมูลในการวิจัยไปถึงผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความช านาญในการบริหารทาง
การศึกษาพยาบาล นักวิชาการการศึกษา มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 6 คน  
      (2) ผู้วิจัยท าการนัดวัน เวลาในการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน
รายละเอียดการนัดวันสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
             ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 สัมภาษณ์ วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 
          ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 สัมภาษณ์ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 
          ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 สัมภาษณ์ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 
          ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 สัมภาษณ์ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
          ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5 สัมภาษณ์ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
          ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6 สัมภาษณ์ วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
       โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล และตัวบ่งชี้ในแต่ละ
องค์ประกอบ     
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     4) การวิเคราะหข์้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล   
 
3.2 ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำตัวบ่งชี้กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ
พยำบำล   
    ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ  
   3.2.1 การยกร่างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 
    1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ การสังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือ
ก าหนดกรอบของตัวบ่งชี้       
   3.2.2 การตรวจสอบตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
     1) แหล่งข้อมูล ได้แก่ 
       1.1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
            กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ
ของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ผู้วิจัยใช้วิธีคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 10 
ปี จ านวน 9 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารทางการศึกษาพยาบาล จ านวน 3 คน นักวิชาการทางการ
ศึกษา จ านวน 3 คน นักวิจัย วัดและประเมินผล จ านวน 3 คน ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อ
หนึ่งดังนี้  
          (1) ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา/สาขา หรือรองหัวหน้า
ภาควิชา/สาขา 
          (2) ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาการพยาบาล สาขาการ
บริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิจัยการศึกษา สาขาวัดและประเมินผล หรือสาขา
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา      

    2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มและแบบ

บันทึกการสนทนากลุ่ม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
     2.1) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
         (1) ผู้วิจัยได้น าสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษาเอกสาร วารสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องและสารสนเทศท่ีได้ในขั้นตอนที่ 1 มาจัดท าร่างเครื่องมือ 
         (2) ผู้วิจัยน าร่างเอกสารประกอบการสนทนากลุ่มเสนอต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนใน
ตัวค าถามและภาษาท่ีใช้ 
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         (3) ปรับปรุงแบบบันทึกการสนทนากลุ่มตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

           (4) น าแบบบันทึกการสนทนากลุ่มที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้วิธีการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่ งหมายที่
ต้องการวัด (Item - Objective Congruence; IOC) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะท าการตัดสินว่าข้อค าถามแต่
ละข้อสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยให้ 1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ  -1 = ไม่
สอดคล้อง และเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน คือ ค่าดัชนี IOC ที่ค านวณได้ ต้องมากกว่า .50 (IOC > .50) 
(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2552) จึงถือว่าข้อค าถามข้อนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด ผลค่า 
IOC ของแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีค่าอยู่ระหว่าง .6 - 1 พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สมบูรณ์ในด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา    

   3) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
      3.1) ผู้วิจัยบันทึกเสนอขออนุญาตต่อหน่วยงานบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท าหนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้
ข้อมูลในการวิจัยไปถึงผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความช านาญในการบริหารงานทาง
การศึกษาพยาบาล หรือนักวิชาการทางการศึกษา หรือนักวิจัย วัดและประเมินผล มีประสบการณ์การ
ท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 9 คน      

     3.2) ผู้วิจัยได้น าร่างเอกสารประกอบการสนทนากลุ่มจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญได้
ท าการศึกษาล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ ก่อนจัดการสนทนากลุ่ม 

    3.3) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามวิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) จากการร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่
เข้าร่วมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับคุณภาพของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย ผู้บริหารทางการศึกษาพยาบาล จ านวน 3 คน นักวิชาการ
ทางการศึกษา จ านวน 3 คน นักวิจัย วัดและประเมินผล จ านวน 3 คน    
     4) การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 

    4.1) ผู้วิจัยสรุปความตามผลการอภิปรายหรือฉันทามติร่วมกัน (Consensus) 
ของผู้ เชี่ยวชาญต่อตัวบ่งชี้ ในแต่ละประเด็น และโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์  (Validity 
Checking) (Race, et al., 1994) เพ่ือตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพของตัวบ่งชี้ ในการคงไว้หรือตัดออก
ส าหรับประเด็นรายการหรือเนื้อหาสาระของตัวบ่งชี้ โดยยึดเหตุผลและฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เป็นเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน  

    4.2) ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
การอภิปรายที่ได้มีการจดบันทึกหรือบันทึกเสียงไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพตัวบ่งชี้ให้
มีความสมบูรณ์มากขึ้น  

    จากนั้นน าผลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มาประกอบ
พิจารณาร่วมกับร่างตัวบ่งชี้ที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับบริบทผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
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มากที่สุด พร้อมน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือน าตัวบ่งชี้ที่ได้
ไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับสอง (Second order Confirmatory Factor 
Analysis)  ในล าดับต่อไป  

      
3.3 ขั้นตอนที่ 3 กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงโครงสร้ำงตัวบ่งชี้กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของ
ผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำพยำบำลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียด ดังนี้  
     ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
(Second order Confirmatory Factor Analysis)  ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัว
บ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้  
   3.3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1) ประชากร คือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับการรับรองสถาบันจาก
สภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2560 จ านวน 762 คน แสดงดังตารางที่ 3.1  
 
ตำรำงท่ี 3.1 จ านวนประชากรที่ศึกษา จ าแนกตามสังกัดสถาบันการศึกษาพยาบาลและภูมิภาค 
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สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 

71 53 63 22 29 55 293 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

106 33 82 8 7 48 284 

สถาบันการศึกษาเอกชน 82 24 35 2 7 8 158 
กระทรวงกลาโหม 8      8 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 11      11 
กรุงเทพมหานคร 8      8 

รวม 286 110 180 32 43 111 762 
    
    2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
384 คน โดยผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ สแตปเปิลตัน (Stapleton, 2002) เพ่ือให้ได้
กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร และน ามาสู่การประมาณค่าพารามิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
มากที่สุด โดยใช้วิธี Model-Based Approach พิจารณาตามเกณฑ์ของ ไลนด์แมน , มีเรนด้า และ
โกลด์ (Lindeman, Merenda and Gold, 1980) และวีส (Weiss, 1972) เสนอให้ใช้ 5-20 เท่าของ
จ านวนตัวแปร (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2537) โดยผู้วิจัยพบว่ามีตัวแปรสังเกตได้จ านวน 48 ตัวแปร เมื่อ
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ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของ ไลนด์แมน, มีเรนด้า และโกลด์ (Lindeman, Merenda 
and Gold, 1980) และวีส (Weiss, 1972) คิดจาก 5-20 เท่าของจ านวนตัวแปรพารามิเตอร์ (นงลักษณ์   
วิรัชชัย, 2537) ผู้วิจัยใช้ 8 เท่าของจ านวนตัวแปรสังเกตได้ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน และใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) โดย
ผู้วิจัยมีวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้คือ 
     2.1) แบ่งสถาบันการศึกษาพยาบาลตามกลุ่มที่จ าแนกตามรายภาค ได้แก่ ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ เป็น 6 ภาค
    2.2) แบ่งสังกัดของสถาบันการศึกษาพยาบาล มีทั้งหมด 6 สังกัด ได้แก่ สังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข สังกัดกระทรวงกลาโหม สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ สังกัดกรุงเทพมหานคร และ
สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชน  
     2.3) ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการศึกษาพยาบาลในแต่ละสังกัดที่แบ่ง
ตามข้ันตอนและขนาดตามสัดส่วนของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.2  
  
ตำรำงท่ี 3.2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
     ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
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สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข 

36 26 32 11 15  28 148 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

53 17 41 4 4  24 143 

สถาบันการศึกษาเอกชน 41 12 18 1 4 4 80 
กระทรวงกลาโหม 4 - - - - - 4 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 5 - - - - - 5 
กรุงเทพมหานคร 4 - - - - - 4 

กลุ่ม ตัวอย่ำง 143 55 91 16 23 56 384 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
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  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล มีข้ันตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 

  (1) ผู้วิจัยได้น าตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ที่ได้รับ
การพัฒนาในขั้นตอนที่ 2 มาจัดท าร่างแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

   5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
    4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 

   3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
  (2) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนในตัวค าถามและภาษาที่ใช้ 
  (3) ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  (4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา โดยใช้วิธีการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด (Item - 
Objective Congruence: IOC) ซึ่งผู้ เชี่ยวชาญจะท าการตัดสินว่าข้อค าถามแต่ละข้อสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence:  IOC)  ซึ่งก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  ไว้ดังนี้ 

+1 เมื่ อแน่ ใจว่าข้อความนั้ นเป็นตั วบ่ งชี้ การคิดอย่ างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

 0 เมื่อไม่แน่ ใจว่าข้อความนั้นเป็นตัวบ่งชี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

-1 เมื่อแน่ ใจว่าข้อความนั้นไม่ เป็นตัวบ่ งชี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

ในการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยแทนค่าในสูตร  ดังนี้ 
    IOC = ∑R/N 
เมื่อ  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
    ∑R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    N     หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน คือ ค่าดัชนี IOC ที่ค านวณได้ ต้องมากกว่า .50 (IOC > .50) (ศิริชัย  

กาญจนวาสี , 2552) จึงถือว่าข้อค าถามข้อนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด พร้อมทั้งให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา 

 (5) ผู้วิจัยได้พิจารณาคัดเลือกข้อค าถามของตัวบ่งชี้ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ .50 
ขึ้นไป และจัดท าเป็นแบบสอบถาม พร้อมน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
อีกครั้ง 
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 (6) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน  

 (7) ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Power of Discrimination) 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม (Item Total Correlation) มีค่าอยู่ระหว่าง .496 – .896 และหาค่าความเชื่อมั่น (Realiability) 
ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Co-
efficient) ซึ่ งก าหนดเกณฑ์ตั้งแต่ .60 ขึ้นไป (สุภมาส  อังศุโชติ และคนอ่ืน ๆ, 2552) ผลพบว่า
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) บันทึกเสนอขออนุญาตต่อหน่วยงานบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยถึงคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล ในทุกสังกัดและทุกภาค เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการวิจัย 

   2) น าหนังสือเสนอหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามสถานศึกษาที่ก าหนด 

  3) ส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งติดแสตมป์และจ่า
หน้าซองให้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือส่งคืนมายังผู้วิจัย 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล   
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยการแจกแจง

ความถี่และหาค่าร้อยละ 
  2) การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยการหาค่าสถิติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน ามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ แปลความหมายตามหลักเกณฑ์และพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ดังนี้ (สุทธิธัช  
คนกาญจน์, 2547)  
    ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Efficiency) ใช้วิธีหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลเบื้องต้นก่อนน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ตัวแปรที่น ามาจะต้องมีความสัมพันธ์กันหรือมี ค่า 
Factor Loading ไม่น้อยกว่า .30 (สุภมาส  อังศุโชติ และคนอ่ืน ๆ, 2552)  
    ค่ า ดั ช นี  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ใช้
วิเคราะห์หาความเหมาะสมของข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าที่เหมาะสม
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จะต้องมากกว่า .50 และค่า KMO จะเท่ากับ 1 เมื่อตัวแปรแต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืน 
โดยปราศจากความคลาดเคลื่อน ส่วนค่าในช่วงอ่ืน ๆ แปลความหมาย ดังนี้ (Hair, et al., 1998) 
    .80 ขึ้นไป   เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก 
    .70 - .79  เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดี 
    .60 - .69  เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบปานกลาง 
    .50 - .59  เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบน้อย 
    น้อยกว่า .50  ไม่เหมาะสมที่จะน าข้อมูลชุดนี้มาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
    ค่าสถิติของ Bartlett (Bartlett’test of Sphericity) ใช้ทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ ถ้ามีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน าไป
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ (สุภมาส  อังศุโชติ และคนอื่น ๆ, 2552) 

   3) ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง (Second order Confirmatory Factor Analysis)  เพ่ือทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูป โดยการพิจารณาความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้เกณฑ์ดัชนีตามข้อสรุปจากการสังเคราะห์งานวิจัยของ Hooper, D. 
et al. (2008) ดังตารางที่ 3.3 

 
ตำรำงท่ี 3.3 ผลการสังเคราะห์เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 
 

ดัชนีควำมสอดคล้อง ระดับควำมสอดคล้อง ค ำอธิบำย 
Chi-Square 2 ระดับนัยส าคัญมากกว่า .05          

 P > .05 
ต้องดูประกอบกับดัชนีอื่น ๆ อาจ
เกิดความล าเอียงเนื่องจากขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 

2/df 2:1 (Tabachnik and 
Fidell, 2007) 
3:1 (Kline, 2005)   

ปรับตามขนาดกลุ่มตวัอย่าง ถ้ากลุ่ม
ตัวอย่างมากควรใช้เกณฑ์ 2:1  

RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) ดัชนีรากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของการ
ประมาณคา่ความคลาดเคลื่อน 

RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 
.07 (Steiger, 2007)  

น้อยกว่า .03 มีความสอดคล้องดี
มาก   

GFI (Goodness of Fit Index) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

GFI ควรมีค่ามากกว่า .95  
 

มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1  
ค่ายิ่งมากแสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องดี   

AGFI (Adjusted Goodness of 
Fit Index:) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนทีป่รับแก้แล้ว 

AGFI ควรมีค่ามากกว่า  .95  ค่าอาจจะมากกว่าช่วง 0 ถึง 1 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ)  
 

ดัชนีควำมสอดคล้อง ระดับควำมสอดคล้อง ค ำอธิบำย 
RMR   (Root Mean Square 
Residual) ดัชนีรากของค่าเฉลีย่
ก าลังสองของส่วนเหลือ 
 

โมเดลมีค่า RMR จะมีขนาดเล็ก 
(Tabachnik and Fidell, 
2007)  

เป็นค่าเฉลี่ยก าลังสองระหว่าง
ผลต่างของส่วนที่เหลือของความ
แปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง
กับความแปรปรวนร่วมที่
ประมาณ ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน 

SRMR (Standardized Root 
Mean Square Residual)  
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ของส่วนเหลือมาตรฐาน 

SRMR ควรมีค่าน้อยกว่า .08 
(Hu and Bentler, 1999)  

ค่า SRMR มาตรฐานง่ายต่อการ
แปลความหมาย   

NNFI (Non-Normed Fit 
Index)  หรือ  ดัชน ีTucker-
Lewis Index (TLI)   

NNFI ควรมีค่ามากกว่า .95  
 

ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน อาจมีค่าเกิน
ช่วง 0 ถึง 1 เหมาะส าหรับข้อมลู
ที่สมมติขึ้น (Simulation 
Studies) (Sharma et al, 2005; 
Mcdonald And Marsh, 1990) 

CFI (Comparative Fit Index) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบ 

CFI ควรมีค่ามากกว่า .95 
 

เป็นค่ามาตรฐานมีคา่อยู่ระหว่าง 
0 ถึง 1 

 
ที่มำ : กันต์ฤทัย คลังพหล (2552) ดัดแปลงมาจาก Hooper, D. et al. (2008) 
  
  ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอน วิธีด าเนินการวิจัยและผลลัพธ์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ดังตารางที่ 3.4 
 
ตำรำงท่ี 3.4 แสดงวิธีการและผลที่ได้รับในแต่ละขั้นตอนการวิจัย 
 

ขั้นตอน วิธีกำร ผลที่ได้รับ 
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์
องค์ประกอบของการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล   

1. ศึกษาจากเอกสาร ต ารา 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  

- องค์ประกอบของการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 
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ตำรำงท่ี 3.4 (ต่อ)   
 

ขั้นตอน วิธีกำร ผลที่ได้รับ 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาตัว
บ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

1. การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล โดยการสังเคราะห์
ข้อมูลจากข้ันตอนที่ 1 เพ่ือ
ก าหนดกรอบของตัวบ่งชี้ 
2. การก าหนดตัวบ่งชี้การคิด
อย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล ใช้การจัดสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) 

- ร่างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 
 
 
 
- ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงอันดับที่สอง 
(Second order 
Confirmatory Factor 
Analysis) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 

- โมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
 
 



 
 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล   

4.2 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล   
  4.3 ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
4.1 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล  
  ในการศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล มี 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

4.1.1 ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาองค์ประกอบของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยการวิเคราะห์เอกสาร ต ารา ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ได้แก่ มูลนิธิเพ่ือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Foundation for Critical Thinking, 1996); บรุนนิ่ง, 
เซบบรอว์ และรอนนิ่ง (Bruning, Sebraw and Ronning อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2540); เดรสเซล และเมย์ฮิว (Dressel and Mayhew, 1957); เอนนิส (Ennis, 
1985); วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964); วัตสันและ เกลเซอร์ (Watson and 
Glaser, 1980); วัตสัน (Watson, 2011); เบเยอร์ (Bayer, 1995); เดอคาโรลี (Decaroli, 1973); พอล 
(Paul, 1984); กิลฟอร์ด (Guilford, 1967); ศิวภรณ์  สองแสน (2557); นิธิภัทร บาลศิริ (2553); สุคนธ์  สินธ
พานนท์ และคนอื่น ๆ (2551) ); อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ (2551); ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (2548); วัยญา ยิ้มยวน (2547); กัลยาณี  จิตต์การุณ และคนอ่ืน ๆ (2546); เพ็ญศิริ อาจจุฬา 
(2546); อุษณีย์ โพธิสุข และคนอ่ืน ๆ (2544); วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล (2544); เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ์ 
(2537) โดยใช้ตารางเมทริกซ์ สรุปองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล สรุปองค์ประกอบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 และ 4.2 
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 ตารางที่ 4.1 สรุปผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 

แนวคิด ทฤษฎี 
นักวิชาการ 

องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กา
รน
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หา
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ข้อ
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้แย
้ง 

1. ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 
(2545) 

    √ √    √    √  

2. ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(2548) 

    √ √  √   √  √   

3. เพ็ญพิศุทธิ์      
เนคมานุรักษ์ (2537) 

√ √ √ √ √ √  √ √ √    √ √ 

4. วิจิตร์พร         
หล่อสุวรรณกุล 
(2544) 

    √   √      √ √ 

5. อุษณีย์ โพธิสุข 
และคนอ่ืน ๆ  (2544)  

√ √ √ √ √ √         √ 

6. วัยญา  ยิ้มยวน 
(2547) 

    √ √ √   √    √ √ 

7. สุคนธ์  สินธพานนท์ 
และคนอ่ืน ๆ (2551) 

    √ √  √  √   √  √ 

8. นิธิภัทร  บาลศิริ 
(2553) 

√ √  √ √ √ √ √   √ √   √ 
 

9. Ennis (1985) √ √ √  √ √     √ √  √  
10. Paul 
(1984,1995) 

 √ √ √  √ √ √ √    √ √ √ 

11. Watson and 
Glaser (1980) 

    √ √  √      √ √ 

12. Foundation for 
Critical Thinking 
(1996) 

    √ √  √   √ √ √  √ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

 

แนวคิด ทฤษฎี 
นักวิชาการ 

องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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ิยาม
ปญั

หา
 

กา
รร

วบ
รว

มข
้อม

ลู 

กา
รจ

ัดร
ะบ

บข
้อม

ลู 

กา
รต

ั้งสม
มต

ิฐาน
 

กา
รอ

ุปน
ัย 

กา
รน

ิรน
ยั 

กา
รป

ระย
ุกต

์ใช้
 

กา
รต

ีคว
าม

 

จุด
มุ่ง

หม
าย

ใน
กา

รค
ิด 

กร
ะบ

วน
กา

รค
ดิ 

คุณ
ลกั

ษณ
ะ (

จิต
ลัก

ษณ
ะ) 

ทัก
ษะ

หร
ือค

วา
มส

าม
ารถ

ใน
กา

รค
ิดฯ

 

แน
วค

ิดอ
ย่า

งม
ีเหต

ผุล
  

กา
รร

ะบ
ุข้อ

ตก
ลงเ

บื้อ
งต

้น 

กา
รป

ระ
เมนิ

ข้อ
โต

้แย
้ง 

13. Peter A. 
Facione (1990) 

    √   √       √ 

14. Decaroli (1973)     √ √ √ √  √    √ √ 
15. Dressel & 
Mayhew (1957) 

√ √ √ √ √ √  √  √    √ √ 

16. Bayer (1995)      √ √ √       √ √ 
รวม 5 8 6 5 16 16 6 11 3 7 4 4 5 10 15 

   
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา   
                พยาบาลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

อันดับ องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความถี่การสังเคราะห์เอกสาร 
    1. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 10 
    2. ความสามารถในการนิรนัย 16 
    3. ความสามารถในการตีความ 11 
    4. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 15 
    5. ความสามารถในการอุปนัย 16 

 
  ผลจากการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า องค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการตีความ ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง และ
ความสามารถในการอุปนัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1980) 
  4.1.2 ขั้นตอนย่อยที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 6 คน และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้ได้
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  ผล
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พบว่ามีองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  มี จ านวน 5 
องค์ประกอบ และมีตัวบ่งชี้ 55 ตัวบ่งชี้ รายละเอียด ดังตารางที่ 4.3  
 
ตารางท่ี 4.3 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร    
 สถาบันการศึกษาพยาบาล 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผู้เชี่ยวชาญ ความถี่

รวม 1 2 3 4 5 6 
องค์ประกอบท่ี 1 
ความสามารถในการ
ระบุข้อตกลง
เบื้องต้น 

1.1  สามารถใช้เหตผุลในการ
พิจารณาข้อมลูและปัญหา 

√ √ √ √ √ √ 6 

1.2  สามารถท าความเขา้ใจ
หลักฐาน และข้อเทจ็จริงได ้

√ √  √  √ 4 

1.3  คัดสรร และเลือกใช้ข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือไดด้ ี

√ √ √ √ √ √ 6 

1.4  มีความเช่ือในการใช้เหตุผลใน
การก าหนดข้อตกลง 

√ √ √ √ √ √ 6 

1.5  ก าหนดข้อตกลงที่สามารถให้
ความเข้าใจและชัดเจนได ้

√ √ √ √ √ √ 6 

1.6 การอธิบายและป้องกันการใช้
เหตุผลในการที่แตล่ะบคุคลเข้าถึง    

√ √ √ √   4 

1.7 คอยตรวจสอบความคิดของ
ตัวเองโดยใช้เกณฑ์สากล 

√  √  √  3 

1.8 สามารถระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่
ไม่ได้ระบุไว้ในการสนทนา  

√ √  √ √  4 

1.9 สามารถระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่
คัดค้านการอ้างเหตุผล 

√ √ √    3 

1.10 ความสามารถในการระบุ
ข้อตกลงเบื้องต้นที่ไมเ่กี่ยวข้องกับ
การอ้างเหตผุล 

√  √ √ √  4 

1.11 มีการระบุข้อตกลงเบื้องต้น
และอคติของตนเอง  

√ √  √ √ √ 5 

องค์ประกอบท่ี 2 
ความสามารถในการ
นิรนัย 

2.1 แก้ปัญหาโดยใช้กฎหรือความ
จริงทีก่ าหนดไวใ้นวิชาชีพ 

√ √ √ √ √ √ 6 

2.2 ตัดสินใจเมื่อวิเคราะห์ข้อสรุป
และความจริงจากการพิสูจน ์

√ √ √ √ √ √ 6 

2.3 มีความรู้หลักการและสามารถ
น าหลักการไปใช้ได้ถูกต้อง 

√ √ √ √ √ √ 6 

2.4 สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
อย่างถูกต้อง 

√ √ √ √ √ √ 6 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผู้เชี่ยวชาญ ความถี่

รวม 1 2 3 4 5 6 
องค์ประกอบท่ี 2 
ความสามารถในการ
นิรนัย 

2.5 หาข้อสรปุจากการจัดระบบ
ข้อมูลที่มกีารเช่ือมโยงหลายฝา่ย 

√ √ √ √ √ √ 6 

2.6 เปรียบเทียบมมุมอง
ความคิดของผู้อื่นเพื่อให้เกดิ
ข้อสรุป 

√ √ √ √ √ √ 6 

2.7 คิดถึงเหตผุลทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกบัปัญหาของฝ่าย
บริหาร 

√ √ √ √ √ √ 6 

2.8 การที่ใช้เหตุผลเชิง
วิชาชีพในการวิพากย์ข้อมูล
เพ่ือหาข้อยุติ 

√ √ √ √ √ √ 6 

องค์ประกอบท่ี 3 
ความสามารถในการ
ตีความ 

3.1 จับประเด็นส าคัญของข้อมลู
และสารสนเทศ 

√ √ √ √ √ √ 6 

3.2 จับใจความส าคัญของเรื่อง
นั้นด้วยความรูค้วามคดิอย่างมี
เหตุผลและสร้างสรรค ์

√ √ √ √ √ √ 6 

3.3 คิดหาเหตผุลและใครค่รวญ
อย่างรอบคอบ 

√ √ √ √ √ √ 6 

3.4 น าข้อมูลมาประมวลเข้ากับ
ความคิดของตนเองเพื่อหาข้อสรุป 

√ √ √ √ √ √ 6 

3.5 เรียบเรียงถ้อยค าที่
หลากหลายเพื่อใช้บรรยายให้มี
ความหมายชัดเจน 

√ √ √ √ √  5 

3.6 มีการแบ่งเปา้หมายเป็น
เป้าหมายย่อย  

√ √ √  √  4 

3.7 ตคีวามหมายของค าถาม 
ข้อความที่มีความหมายแฝง 

√ √ √  √  4 

3.8 มีการก าหนดปัญหาและ
เป้าหมายใหม่  

√  √ √  √ 4 

3.9 มีการระบุข้อมลูที่หายไป
จากการโต้แย้ง   

√ √  √ √  4 

3.10 มีการระบหุลักฐานและข้อสรปุ  √ √ √ √ √ √ 6 
3.11 มีการระบหุลักฐานที่ขาดหายไป  √ √ √ √ √ √ 6 
3.12 มีการระบุภาษาทาง
อารมณ์ในแหล่งภายนอก 

√ √    √ 3 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผู้เชี่ยวชาญ ความถี่

รวม 1 2 3 4 5 6 
องค์ประกอบท่ี 4 

ความสามารถในการ
ประเมินข้อโต้แย้ง 

4.1 สามารถน าเสนอ
ความคิดเห็นของตนเอง
ต่อประเด็นซึ่งก าลังเป็น
ที่พิจารณา 

√ √ √ √ √ √ 6 

4.2 ใช้เหตุผลในการ
แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลทีไ่ด้จาก
การศึกษา 

√ √ √ √ √ √ 6 

4.3 ค้นคว้า และทดลอง
กับข้อกล่าวอ้างเพื่อ
สนับสนุนให้ข้อกล่าวอา้งที ่
น าเสนอน่าเชื่อถือ 

√  √ √   3 

4.4 ยอมรับเหตผุล
สนับสนุนข้อกลา่วอ้างที่
อาจไดร้ับการโต้แย้ง
หรือคัดค้านจากผู้อื่น   
ก็ได ้

√ √ √ √ √ √ 6 

4.5 น าเสนอข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลเพือ่
ประกอบการอธิบาย
เหตุผลที่ใช้สนับสนุนข้อ
กล่าวอ้าง 

√ √ √ √ √ √ 6 

4.6 โต้แย้งเพื่อท าให้ข้อ
กล่าวอ้างที่ต่างออกไป
จากข้อกล่าวอา้งเดิมมี
ความน่าเชือ่ถือลดลง 

√ √  √   3 

4.7 โต้แย้งกันด้วย
เหตุผลประจักษ์
พยานหลักฐาน 

√ √ √  √  4 

4.8 การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นที่
แตกต่างไปจากความ
คิดเห็นของตนเอง 

√ √ √ √ √ √ 6 

4.9 สามารถใช้เหตผุล
ในการพิจารณาข้อมูล
และเสนอ ค าตอบหรือ
ทางเลือกที่สมเหตุสมผล 

√ √ √ √ √ √ 6 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผู้เชี่ยวชาญ ความถี่

รวม 1 2 3 4 5 6 
องค์ประกอบท่ี 4 
ความสามารถในการ
ประเมินข้อโต้แย้ง 

4.10 มีการใช้เหตผุลในการอธิบาย
และการท านาย จุดประสงค์  

√ √  √ √ √ 5 

4.11 มีการแนะน ากลยุทธ์ส าหรับการ
แก้ปัญหา  

√ √ √ √ √ √ 6 

4.12 การใช้ยุทธศาสตร์การแกไ้ขควร
มีความสมจริงและเหมาะสม 

√ √ √  √  4 

4.13 มีการวางแผนการแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตผุล  

√ √ √ √ √ √ 6 

4.14 มีการตรวจสอบว่ากลยุทธ์
เหมาะสมกับปญัหาหรือไม ่ 

√ √ √ √ √ √ 6 

4.15 มีการคาดการณ์เป้าหมายที่
เป็นไปได ้ 

√ √ √ √ √ √ 6 

4.16 สามารถตัดสินว่าค าตอบใดมี
ความส าคญัเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ค าถามหรือไม ่

√ √ √ √ √ √ 6 

องค์ประกอบท่ี 5 
ความสามารถในการ
อุปนัย 

5.1 มีวิธีการที่จะสนองความต้องการ
ของตนในหน้าท่ี 

√ √ √ √ √ √ 6 

5.2 สามารถบอกลักษณะของ
ปรากฏการณ์ หรือสิ่งที่อยากรู้เพื่อการ
แก้ปัญหา 

√ √ √ √ √ √ 6 

5.3 สามารถอธิบายปรากฏการณห์รือ
สิ่งที่ตนได้พบโดยไม่คาดคดิเกีย่วกับงาน 

√ √ √ √ √ √ 6 

5.4 สามารถท าความเข้าใจกับปัญหา
มากขึ้น และพยายามที่จะจ ากัด
ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัด 

√ √ √ √  √ 5 

 5.5 สามารถคิดหาค าตอบทีด่ีที่สุดเพื่อ
ตอบปัญหาที่ตั้งไว้ 

√ √ √ √ √ √ 6 

 5.6 ศึกษารายละเอียดและ
องค์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับปญัหา
โดยศึกษาจากประสบการณ์ เอกสาร 
และทฤษฎีเพื่อให้เกดิความคดิรวบ
ยอด 

√ √ √ √ √ √ 6 

 5.7 วิเคราะห์ข้อมลู เพื่อน าไปลงสรุป
ค าตอบหรือสมมติฐานที่ตั้งขึ้นนั้นจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธ 

√  √ √ √  4 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผู้เชี่ยวชาญ ความถี่

รวม 1 2 3 4 5 6 
องค์ประกอบท่ี 5 

ความสามารถในการ
อุปนัย 

5.8 สามารถจ าแนกได้ว่า การอ้าง
เหตุผลใดมคีวามหนักแน่นน่าเชื่อถือ
ได้หรือไม ่

√ √ √ √ √ √ 6 

5.9 หนักแน่นเมื่อพิจารณาตาม
ความส าคญัและความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหา 

√ √ √ √ √ √ 6 

 
4.2 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
  ในการพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ 
  4.2.1 การยกร่างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากตอนที่ 1 
   1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ การสังเคราะห์ข้อมูลจากตอนที่ 1 เพ่ือก าหนด
กรอบของตัวบ่งชี้   
  ผู้วิจัยได้ยกร่างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบส าคัญ คือ ความสามารถในการอุปนัย ความสามารถในการระบุ
ข้อตกลงเบื้องต้น ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการตีความ ความสามารถในการ
ประเมินข้อโต้แย้ง  ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ รวม 55 ตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังตาราง
ที ่4.4 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
  ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลจากการยกร่างตัวบ่งชี้จากข้ันตอนที่ 1  
 

องค์ประกอบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

ตัวบ่งชีก้ารคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 

1. ความสามารถในการระบุข้อตกลง
เบื้องต้น 

1.1 สามารถใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อมูลและปัญหา 
1.2 สามารถท าความเข้าใจหลักฐาน และข้อเทจ็จรงิได้ 
1.3 คัดสรร และเลือกใช้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้ดี 
1.4 มีความเชื่อในการใช้เหตุผลในการก าหนดข้อตกลง 
1.5 ก าหนดข้อตกลงที่สามารถให้ความเข้าใจและ
ชัดเจนได้ 
1.6 การอธิบายและป้องกันการใช้เหตุผลในการที่แต่ละ
บุคคลเข้าถึง   
1.7 คอยตรวจสอบความคิดของตัวเองโดยใชเ้กณฑ์สากล  
1.8 สามารถระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่ไม่ได้ระบุไว้ในการ   
สนทนา 
1.9 สามารถระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่คัดค้านการอ้าง
เหตุผล 
1.10 ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่ไม่ 
เกี่ยวข้องกับการอ้างเหตุผล 
1.11 มีการระบุข้อตกลงเบื้องต้นและอคติของตนเอง 

2.  ความสามารถในการนิรนัย      2.1 แก้ปัญหาโดยใช้กฎหรือความจริงที่ก าหนดไว้ใน 
วิชาชีพ 
2.2 ตัดสินใจเมื่อวิเคราะห์ข้อสรุปและความจริงจากการ 
พิสูจน์ 
2.3 มีความรู้หลักการและสามารถน าหลักการไปใช้ได้ 
ถูกต้อง 
2.4 สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างถูกต้อง 
2.5 หาข้อสรุปจากการจัดระบบข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง 
หลายฝ่าย 
2.6 เปรียบเทียบมุมมองความคิดของผู้อื่นเพ่ือให้เกิด 
ข้อสรุป 
2.7 คิดถึงเหตุผลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของฝ่าย
บริหาร 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

ตัวบ่งชีก้ารคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 

3. ความสามารถในการตีความ    3.1 จับประเด็นส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศ 
3.2 จับใจความส าคัญของเรื่องนั้นด้วยความรู้ความคิดอย่าง
มีเหตุผลและสร้างสรรค์ 
3.3 คิดหาเหตุผลและใคร่ครวญอย่างรอบคอบ 
3.4 น าข้อมูลมาประมวลเข้ากับความคิดของตนเองเพ่ือหา 
ข้อสรุป 
3.5 เรียบเรียงถ้อยค าทีห่ลากหลายเพื่อใช้บรรยายให้มี 
ความหมายชัดเจน 
3.6 มีการแบ่งเป้าหมายเป็นเป้าหมายย่อย 
3.7 ตีความหมายของค าถาม ข้อความที่มีความหมายแฝง 
3.8 มีการก าหนดปัญหาและเป้าหมายใหม่ 
3.9 มีการระบุข้อมูลที่หายไปจากการโต้แย้ง   
3.10 มีการระบุหลักฐานและข้อสรุป 
3.11 มีการระบุหลักฐานที่ขาดหายไป 
3.12 มีการระบุภาษาทางอารมณ์ในแหล่งภายนอก 

4. ความสามารถในการประเมิน
ข้อโต้แย้ง 

4.1 สามารถน าเสนอความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็น 
ซึ่งก าลังเป็นที่พิจารณา 
4.2 ใช้เหตุผลในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ได้
จากการศึกษา 
4.3 ค้นคว้า และทดลองกับข้อกล่าวอ้างเพ่ือสนับสนุนให้ 
 ข้อกล่าวอ้างที่น าเสนอมีความน่าเชื่อถือ 
4.4 ยอมรับเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างทีอ่าจได้รับการ 
โต้แย้งหรือคัดค้านจากผู้อ่ืนก็ได้ 
4.5 น าเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพื่อประกอบการ 
 อธิบายเหตุผลที่ใช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง 
4.6 โต้แย้งเพ่ือท าให้ข้อกล่าวอ้างที่ต่างออกไปจากข้อ 
กล่าวอ้างเดิมมีความน่าเชื่อถือลดลง 
4.7 โต้แย้งกันด้วยเหตุผลประจักษ์พยานหลักฐาน 
4.8 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่างไปจาก
ความคิดเห็นของตนเอง 
4.9 สามารถใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อมูลและเสนอ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 

 ค าตอบหรือทางเลือกท่ีสมเหตุสมผล 
4.10 มีการใช้เหตุผลในการอธิบายและการท านาย  จุดประสงค์ 
4.11 มีการแนะน ากลยุทธ์ส าหรับการแก้ปัญหา 
4.12 การใช้ยุทธศาสตร์การแก้ไขควรมีความสมจริงและ  
เหมาะสม 
4.13 มีการวางแผนการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
4.14 มีการตรวจสอบว่ากลยุทธ์เหมาะสมกับปัญหาหรือไม่ 
4.15 มีการคาดการณ์เป้าหมายที่เป็นไปได้ 
4.16 สามารถตัดสินว่าค าตอบใดมีความส าคัญเก่ียวข้อง โดยตรง
กับค าถามหรือไม่ 

5. ความสามารถในการอุปนัย    5.1 มีวิธีการที่จะสนองความต้องการของตนในหน้าที่ 
5.2 สามารถบอกลักษณะของปรากฏการณ์หรือสิ่งที่     
อยากรู้เพ่ือการแก้ปัญหา 
5.3 สามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ตนได้พบโดย 
ไม่คาดคิดเกี่ยวกับงาน 
5.4 สามารถท าความเข้าใจกับปัญหามากขึ้นและ 
พยายามที่จะจ ากัดขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัด 
5.5 สามารถคิดหาค าตอบที่ดีที่สุดเพื่อตอบปัญหาที่ตั้งไว้ 
5.6 ศึกษารายละเอียดและองค์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
ปัญหาโดยศึกษาจากประสบการณ์ เอกสาร และทฤษฎีเพ่ือให้
เกิดความคิดรวบยอด 
5.7 วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปลงสรุปค าตอบหรือ สมมติฐานที่ตั้ง
ขึ้นนั้นจะยอมรับหรือปฏิเสธ 
5.8 สามารถจ าแนกได้ว่า การอ้างเหตุผล ใดมีความหนักแน่น
น่าเชื่อถือได้หรือไม่ 
5.9 หนักแน่นเมื่อพิจารณาตามความส าคัญและความ 
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา 
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   4.2.2 การก าหนดตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ผู้วิจัยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การ
ท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 9 คน สรุปความตามผลการอภิปรายหรือฉันทามติร่วมกัน (Consensus) ของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อตัวบ่งชี้ในแต่ละประเด็น และโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ (Validity Checking) 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 - 4.7 
 
ตารางท่ี 4.5 สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประชุมสนทนากลุ่มผู้เชีย่วชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบของการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 

องค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนน า เห็นควรให้ เขียนนิยามแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละ
องค์ประกอบให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ในแต่ละ
องค์ประกอบ ซึ่งค านิยามจะต้องได้หลังจากการ
สนทนากลุ่ม ในการพิจารณารายละเอียดของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ และผู้วิจัยจะได้น าไป
นิยามศัพท์ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

เห็นควรให้จัดเรียงล าดับองค์ประกอบใหม่ และ
ควรจะใช้ค าให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สรุป 
จัดเรียงให้เป็นไปตามล าดับและปรับแก้ไขค าให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
   1. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
   2. ความสามารถในการนิรนัย      
   3. ความสามารถในการตีความ    
   4. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 
   5. ความสามารถในการอุปนัย  

ตรวจสอบร่างตัวบ่งชี้ของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

เห็นควรให้ปรับค าว่าประเด็นของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นตัวบ่งชี้ของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 

 
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะของการสนทนากลุ่ม 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 2   
และคนที่ 3 และคนที่ 4 และคนที่ 5   
และคนที่ 6 และคนที่ 8 และคนที่ 9 

เห็นควรให้จัดเรียงล าดับองค์ประกอบใหม่ สรุป 
จัดเรียงให้เป็นไปตามล าดับ ดังนี้ 
   1. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
   2. ความสามารถในการนิรนัย      
   3. ความสามารถในการตีความ    
   4. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 
   5. ความสามารถในการอุปนัย  

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 และคนที่ 2   
และคนที ่4 และคนที่ 7และคนที่ 8 

เพ่ิมเติมส่วนของวิธีการพัฒนาให้มีความชัดเจนโดย 
เห็นควรให้เขียนค านิยามของตัวบ่งชี้ของแต่ละ
องค์ประกอบให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่
พัฒนาการพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และคนที่ 4  
และคนที่ 5 คนที่ 8 คนที่ 9 

ในองค์ประกอบท่ี 1 ความสามารถในการระบขุ้อตก
เบือ้งต้น ซึ่งเลื่อนขึ้นมาจาดองค์ประกอบท่ี 2 เห็นควร
ปรับข้อความตัวบ่งชี้ข้อ 2.1,  2.3, 2.5 และ 2.6  
และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
ให้ตัดตัวบ่งชี้ข้อที่ 2.7, 2.8 และ 2.9 ออก 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และคนที่ 3  
และคนที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5  
และคนที่ 4 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 

 ในองค์ประกอบที่ 2 ความสามารถในการนิรนัย   
เสนอให้ตัดตัวบ่งชี้ข้อที่ 3.3 และ 3.4 
เสนอปรับตัวบ่งชี้ข้อที่ 2.1  
เสนอเพ่ิมตัวบ่งชี้ 1 ข้อคือ สามารถวิเคราะห์ข้อสรุป
และความจริงจากการพิสูจน์ 
เสนอว่า ตัวบ่งชี้ข้อท่ี 5.2 ให้น ามาไว้ใน 
องค์ประกอบท่ี 2 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะของการสนทนากลุ่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 5  
 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 3 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 3 
 และคนที่ 5 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 และคนที่ 7  
และคนที่ 9 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 และคนที่ 5 
และคนที่ 7 และคนที่ 8 
 
 
 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 5  
และคนที่ 9  

ในองค์ประกอบที่ 3 ความสามารถในการตีความ  
เสนอให้ตัดตัวบ่งชี้ข้อที่ 4.1 ออก  
เสนอปรับข้อความตัวบ่งชี้ข้อที่ 4.3 คิดหาเหตุผลอย่าง
รอบคอบ 
เสนอปรับข้อความตัวบ่งชี้ข้อที่ 4.5 สามารถเรียบเรียง
ถ้อยค าที่หลากหลายเพ่ือใช้บรรยายให้มีความหมาย
ชัดเจน 
เสนอปรับข้อความตัวบ่งชี้ข้อที่ 4.6 วิเคราะห์แยก
ประเภทของเป้าหมายเป็นเป้าหมายหลักและ
เป้าหมายรองได้  
ในองค์ประกอบที่ 4 ความสามารถในการประเมินข้อ
โต้แย้ง  
เสนอปรับข้อความตัวบ่งชี้ข้อที่ 5.7 สามารถโต้แย้งโดย
ใช้เหตุผลประจักษ์พยาน หลักฐาน จากการศึกษา
ทบทวนข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนให้ข้อกล่าว
อ้างที่น าเสนอมีความน่าเชื่อถือ 
เสนอตัดตัวบ่งชี้ข้อที่ 5.7 ออก 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 2  
และคนที่ 4 และคนที่ 5 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และคนที่ 5  
และคนที่ 9 
 
 

ในองค์ประกอบที่ 5 ความสามารถในการอุปนัย เสนอ
ตัดตัวบ่งชี้ข้อที่ 1.1 และ 1.2 ออก 
เสนอปรับข้อความตัวบ่งชี้ข้อที่ 1.8 สามารถจ าแนก
เหตุผลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1.9 พิจารณาความส าคัญและความ
เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาอย่างรอบคอบ  

 
   จากผลการท าสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่า องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถในการระบุข้อตกลง
เบื้องต้น ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการตีความ ความสามารถในการประเมินข้อ
โต้แย้ง และความสามารถในการอุปนัย ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้รวม จ านวน 55 ตัวบ่งชี้ 
รายละเอียดดัง ตารางที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล 

 
องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
1.1 การที่ผู้บริหารปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงานต้น

สังกัด 
1.2 การที่ผู้บริหารพิจารณาแยกแยะข้อมูลได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลใดเป็น

ข้อคิดเห็น 
1.3 การที่ผู้บริหารพิจารณาและระบุความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่

น่าเชื่อถือ 
1.4 การที่ผู้บริหารจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
1.5 การที่ผู้บริหารเลือกใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อมูล เงื่อนไขและการแก้ปัญหาของ

การบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลได้ 
1.6 การที่ผู้บริหารท าความเข้าใจหลักเกณฑแ์ละข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นของการ

บริหารการศึกษาพยาบาลได้ 
1.7 การที่ผู้บริหารพิจารณาคัดสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาทางการ

พยาบาลที่เป็นข้อเท็จจริง มีความน่าเชื่อถือได้ถูกต้องและเหมาะสม 
1.8 การที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการให้และใช้เหตุผลในการก าหนดนโยบาย ข้อตกลง

ของหน่วยงานต้นสังกัด 
1.9 การที่ผู้บริหารก าหนดข้อตกลงในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
1.10 การที่ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาทวนสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2. ความสามารถในการนิรนยั 

2.1 การที่ผู้บริหารแก้ไขปัญหาในการบริหารงานโดยการใช้ข้อมูล กฎ หลักการข้อตกลง 
หรือความรู้พ้ืนฐาน 

2.2 การที่ผู้บริหารตัดสินใจหลังจากมีการวิเคราะห์ข้อสรุปและตรวจสอบความ ถูกต้อง
ของข้อมูล 

2.3 การที่ผู้บริหารหาข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบุคลากรที่มีการเชื่อมโยง
หลายฝ่าย 

2.4 การที่ผู้บริหารเปรียบเทียบมุมมองความคิดของบุคลากรเพ่ือให้เกิดข้อสรุป 
2.5 การที่ผู้บริหารคิดถึงเหตุและผลที่เก่ียวข้องกับปัญหาของฝ่ายงานทางการบริหาร 
2.6 การที่ผู้บริหารตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล ข้อตกลงเบื้องต้น เพ่ือน าไปสู่

การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
2.7 การที่ผู้บริหารพิจารณาแยกแยะข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลตามหลักการเชิงวิชาชีพ 
2.8 การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเชิงวิชาชีพในการวิพากย์ข้อมูลเพ่ือหาข้อยุติ  

3. ความสามารถในการตีความ 
3.1 การที่ผู้บริหารก าหนดประเด็นของการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการ

บริหาร 
3.2 การที่ผู้บริหารก าหนดวิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศ 
3.3 การที่ผู้บริหารคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานบริหาร 
3.4 การที่ผู้บริหารน าหลักการตามกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานของหน่วยงานต้น

สังกัด 
3.5 การที่ผู้บริหารน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือหาข้อสรุปทางการบริหาร 
3.6 การที่ผู้บริหารสรุปประเด็นในการสื่อสารให้มีความชัดเจน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.7 การที่ผู้บริหารวิเคราะห์แยกแยะประเภทของเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด 
3.8 การที่ผู้บริหารพิจารณาและตีความเอกสาร หนังสือราชการ เพื่อถ่ายทอดและ

ด าเนินการ 
3.9 การที่ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายใหม่ที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่อง 
3.10 การที่ผู้บริหารเสนอและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ทางการบริหาร  
3.11 การที่ผู้บริหารมองปัญหาและอุปสรรคทางการบริหารงาน สามารถน าไปสู่การ

พัฒนาหน่วยงานต้นสังกัด 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 

4.1 การที่ผู้บริหารระบุเหตุผลและความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับในการบริหารงาน 
4.2 การที่ผู้บริหารน าเสนอข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการอธิบายเหตุผล 
4.3 การที่ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่างไปจากความคิดเห็นของตน 
4.4 การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเพ่ือน าเสนอค าตอบหรือทางเลือกในการบริหาร 
4.5 การที่ผู้บริหารคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการบริหารงาน 
4.6 การที่ผู้บริหารอธิบายและท านายผลการตัดสินใจในเชิงบริหาร 
4.7 การที่ผู้บริหารเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารงานได้อย่างถูกต้อง 
4.8 การที่ผู้บริหารเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
4.9 การที่ผู้บริหารตรวจสอบความสอดคล้องของกลยุทธ์ในหน่วยงานต้นสังกัด 
4.10 การที่ผู้บริหารโต้แย้งและจับประเด็นในการสรุปผลการบริหารงาน 
4.11 การที่ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงมุมมองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

5. ความสามารถในการอุปนัย 
5.1 การที่ผู้บริหารก าหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ของหน่วยงานต้นสังกัด 
5.2 การที่ผู้บริหารท าความเข้าใจแยกแยะ จัดกลุ่ม และสรุปประเด็นเพ่ือให้ง่ายต่อการ

น าไปสู่การบริหารงาน  
5.3 การที่ผู้บริหารก าหนดกระบวนการบริหารจัดการที่น าไปสู่ความส าเร็จของหน่วยงาน

ต้นสังกัด  
5.4 การที่ผู้บริหารน าศาสตร์และทฤษฎีทางวิชาชีพมาก าหนดมาตรฐานและแนวทางการ

บริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด  
5.5 การที่ผู้บริหารใช้ข้อสรุป และ/หรือ มติ เป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด  
5.6 การที่ผู้บริหารจ าแนกข้อเท็จจริง เหตุผล ความส าคัญและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
5.7 การที่ผู้บริหารล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาโดยผ่านโครงสร้างทางการบริหาร  
5.8 การที่ผู้บริหารสรุปวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกอย่าง

สมเหตุสมผล  
 
   ผู้วิจัยได้น าตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ที่
ได้รับการพัฒนาในขั้นตอนที่ 2 มาจัดท าร่างแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา โดยใช้วิธีการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด (Item - 
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Objective Congruence: IOC) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะท าการตัดสินว่าข้อค าถามแต่ละข้อสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective  
Congruence:  IOC) เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน คือ ค่าดัชนี IOC ที่ค านวณได้ ต้องมากกว่า .50 (IOC > 
.50)  (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2552) จึงถือว่าข้อค าถามข้อนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด ผล
ของค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6–1.00 พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ในด้าน
เนื้อหาและการใช้ภาษา สรุปตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มี     
5 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ จ านวน 48 ตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังตารางที่ 4.8-4.12  
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงองค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1. องค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 

1.1 การที่ผู้บริหารปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงานต้น
สังกัด 

1.2 การที่ผู้บริหารพิจารณาแยกแยะข้อมูลได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลใดเป็น
ข้อคิดเห็น  

1.3 การที่ผู้บริหารพิจารณาและระบุความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่
น่าเชื่อถือ  

1.4 การที่ผู้บริหารจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
1.5 การที่ผู้บริหารเลือกใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อมูล เงื่อนไขและการแก้ปัญหาของการ

บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลได้ 
1.6 การที่ผู้บริหารท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นของการ

บริหารการศึกษาพยาบาลได้ 
1.7 การที่ผู้บริหารพิจารณาคัดสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาทางการ

พยาบาลที่เป็นข้อเท็จจริง มีความน่าเชื่อถือได้ถูกต้องและเหมาะสม  
1.8 การที่ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในการให้และใช้เหตุผลในการก าหนดนโยบาย ข้อตกลง

ของหน่วยงานต้นสังกัด 
1.9 การที่ผู้บริหารก าหนดข้อตกลงในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานต้น

สังกัด 
1.10 การที่ผู้บริหารสามารถพิจารณาทวนสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน 
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ตารางท่ี 4.9   แสดงองค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2. องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย 

2.1 การที่ผู้บริหารแก้ไขปัญหาในการบริหารงานโดยการใช้ข้อมูล กฎ หลักการข้อตกลง 
หรือความรู้พ้ืนฐาน 

2.2 การที่ผู้บริหารตัดสินใจหลังจากมีการวิเคราะห์ข้อสรุปและตรวจสอบความ ถูกต้อง
ของข้อมูล 

2.3 การที่ผู้บริหารหาข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบุคลากรที่มีการเชื่อมโยง
หลายฝ่าย 

2.4 การที่ผู้บริหารเปรียบเทียบมุมมองความคิดของบุคลากรเพ่ือให้เกิดข้อสรุป 
2.5 การที่ผู้บริหารคิดถึงเหตุและผลที่เก่ียวข้องกับปัญหาของฝ่ายงานทางการบริหาร 
2.6 การที่ผู้บริหารตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล ข้อตกลงเบื้องต้น เพ่ือน าไปสู่การ

แก้ปัญหาที่เหมาะสม 
2.7 การที่ผู้บริหารพิจารณาแยกแยะข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลตามหลักการเชิงวิชาชีพ 
2.8 การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเชิงวิชาชีพในการวิพากย์ข้อมูลเพ่ือหาข้อยุติ  

 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงองค์ประกอบความสามารถในการตีความ ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3. องค์ประกอบความสามารถในการตีความ 

3.1 การที่ผู้บริหารแก้ไขปัญหาในการบริหารงานโดยการใช้ข้อมูล กฎ หลักการข้อตกลง 
หรือความรู้พ้ืนฐาน 

3.2 การที่ผู้บริหารตัดสินใจหลังจากมีการวิเคราะห์ข้อสรุปและตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล 
3.3 การที่ผู้บริหารหาข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบุคลากรที่มีการเชื่อมโยง

หลายฝ่าย 
3.4 การที่ผู้บริหารเปรียบเทียบมุมมองความคิดของบุคลากรเพ่ือให้เกิดข้อสรุป 
3.5 การที่ผู้บริหารคิดถึงเหตุและผลที่เก่ียวข้องกับปัญหาของฝ่ายงานทางการบริหาร 
3.6 การที่ผู้บริหารตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล ข้อตกลงเบื้องต้น เพ่ือน าไปสู่การ

แก้ปัญหาที่เหมาะสม 
3.7 การที่ผู้บริหารพิจารณาแยกแยะข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลตามหลักการเชิงวิชาชีพ 
3.8 การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเชิงวิชาชีพในการวิพากย์ข้อมูลเพ่ือหาข้อยุติ  
3.9 การที่ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายใหม่ที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่อง 
3.10 การที่ผู้บริหารเสนอและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ทางการบริหาร  
3.11 การที่ผู้บริหารมองปัญหาและอุปสรรคทางการบริหารงาน สามารถน าไปสู่การพัฒนา

หน่วยงานต้นสังกัด 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงองค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4. องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 

4.1 การที่ผู้บริหารระบุเหตุผลและความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับในการบริหารงาน 
4.2 การที่ผู้บริหารน าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการอธิบายเหตุผล 
4.3 การที่ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่างไปจากความคิดเห็นของตน 
4.4 การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเพ่ือน าเสนอค าตอบหรือทางเลือกในการบริหาร 
4.5 การที่ผู้บริหารคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการบริหารงาน 
4.6 การที่ผู้บริหารอธิบายและท านายผลการตัดสินใจในเชิงบริหาร 
4.7 การที่ผู้บริหารเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารงานได้อย่างถูกต้อง 
4.8 การที่ผู้บริหารเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
4.9 การที่ผู้บริหารตรวจสอบความสอดคล้องของกลยุทธ์ในหน่วยงานต้นสังกัด 
4.10 การที่ผู้บริหารโต้แย้งและจับประเด็นในการสรุปผลการบริหารงาน 
4.11 การที่ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงมุมมองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

   
ตารางท่ี 4.12 แสดงองค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5. องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย 

5.1 การที่ผู้บริหารก าหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

5.2 การที่ผู้บริหารท าความเข้าใจแยกแยะ จัดกลุ่ม และสรุปประเด็นเพ่ือให้ง่ายต่อการ
น าไปสู่การบริหารงาน  

5.3 การที่ผู้บริหารก าหนดกระบวนการบริหารจัดการที่น าไปสู่ความส าเร็จของหน่วยงานต้น
สังกัด  

5.4 การที่ผู้บริหารน าศาสตร์และทฤษฎีทางวิชาชีพมาก าหนดมาตรฐานและแนวทางการ
บริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด  

5.5 การที่ผู้บริหารใช้ข้อสรุป และ/หรือ มติ เป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  

5.6 การที่ผู้บริหารจ าแนกข้อเท็จจริง เหตุผล ความส าคัญและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
5.7 การที่ผู้บริหารล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาโดยผ่านโครงสร้างทางการบริหาร  
5.8 การที่ผู้บริหารสรุปวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกอย่าง

สมเหตุสมผล  
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4.3 ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวกและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่างๆ
ในการน าเสนอ ดังนี้  
 4.3.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   เพ่ือความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้
ก าหนดสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้   
      แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S      แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2       แทน  ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติ ไครส์แควร์ 
  SE       แทน     ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 
                 ES   แทน  ค่าประมาณพารามิเตอร์ (Parameter Estimators)   
  r xy     แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
  R2   แทน  สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) 
  df   แทน  ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
  p- value แทน  ค่าความแตกต่าง (ระหว่างกลุ่มของประชากร)    
  C.V.    แทน   ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย  
  Sk    แทน    ค่าความเบ้  
  Ku   แทน    ค่าความโด่ง  
      b   แทน  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบหรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ 
         คะแนนดิบ 
                    แทน  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานหรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย  
        มาตรฐาน   
  TLI      แทน     ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ (Tucker–Lewis   
         Index) 
  CFI    แทน    ดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative  Fit  Index) 
  SRMR   แทน  ค่ามาตรฐานดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
        (Standardized  Root  Mean  Squared  Residual) 
  RMSEA แทน  ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ   
        (Root Mean Squared  Error of Approximation) 
  Z    แทน  ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ สถิติ Z-test  
  **   แทน  ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  *   แทน  ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  4.3.2 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปร 
   1. AS แทน องค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ประกอบไปด้วย ข้อ
ค าถาม 10 ข้อค าถาม แทนด้วย A1-A10 
    2.  ID  แทน องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย ประกอบไปด้วย ข้อ ค าถาม 8 
ข้อค าถาม แทนด้วย B1-B8 
   3. DS  แทน องค์ประกอบความสามารถในการตีความ ประกอบไปด้วย ข้อค าถาม 
11 ข้อค าถาม แทนด้วย C1-C11 
    4.  FI แทน องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง ประกอบไปด้วยข้อ
ค าถาม 11 ข้อค าถาม แทนด้วย D1-D11 
    5. DD แทน องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย ประกอบไปด้วย ข้อค าถาม 8 
ข้อค าถาม แทนด้วย E1-E8 
    6.  CK แทน ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาล 
ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

   6.1   AS แทน องค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น   
   6.2   ID   แทน องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย 

    6.3   DS  แทน องค์ประกอบความสามารถในการตีความ 
   6.4   FI   แทน องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 
   6.5   DD แทน องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย  
4.3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
    1. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองการวัดตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล เชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order Confirmatory Factor Analysis)   
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
    1.1 ผลการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล เป็นการน าเสนอเพ่ือให้ทราบลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอด้วยสถิติเชิง
บรรยาย (Descriptive Statistics) ของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล ได้แก่ ความถี่ (Frequency: f ) ร้อยละ (Percent: %) ค่าเฉลี่ย (Mean: X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S) ค่าสูงสุด (Maximum: Max) ค่าต่ าสุด (Minimum: Min) ค่าความเบ้ 
(Skewness: Sk)  และค่าความโด่ง (Kurtosis: Ku) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างตัวบ่งชี้  และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Second order Confirmatory Factor Analysis) ของตัวบ่งชี้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ดังรายละเอียดในตารางที ่4.15  
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ตารางที่ 4.13 สถิติเบื้องต้นของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 

ตัวแปรแฝง 
ตัว
บ่งชี้ 

n Min Max X  S C.V. Sk Ku 

AS 
องค์ประกอบ 

ความสามารถใน
การระบุ
ข้อตกลง
เบื้องต้น   

A1 341 3 5 4.65 .483 .104 -.715 .263 
A2 341 3 5 4.23 .499 .118 .378 .263 
A3 341 3 5 4.04 .647 .160 -.036 .263 
A4 341 3 5 4.07 .706 .173 -.096 .263 
A5 341 3 5 4.16 .676 .163 -.203 .263 
A6 341 3 5 4.21 .740 .176 -.353 .263 
A7 341 3 5 4.05 .697 .172 -.072 .263 
A8 341 3 5 4.13 .697 .169 -.185 .263 
A9 341 3 5 4.19 .679 .162 -.255 .263 
A10 341 3 5 4.16 .705 .169 -.243 .263 

ID 
องค์ประกอบ

ความสามารถใน
การนิรนัย 

B1 341 3 5 4.45 .549 .123 -.301 .263 
B2 341 3 5 4.21 .590 .140 -.085 .263 
B3 341 3 5 4.10 .654 .160 -.107 .263 
B4 341 3 5 4.18 .678 .162 -.235 .263 
B5 341 3 5 4.23 .622 .147 -.198 .263 
B6 341 3 5 4.22 .686 .163 -.308 .263 
B7 341 3 5 4.20 .661 .157 -.241 .263 
B8 341 3 5 4.29 .674 .157 -.423 .263 

DS 
องค์ประกอบ

ความสามารถใน
การตีความ 

 

C1 341 3 5 4.42 .528 .119 -.023 .263 
C2 341 3 5 4.19 .609 .145 -.121 .263 
C3 341 3 5 4.19 .658 .157 -.228 .263 
C4 341 3 5 4.19 .673 .161 -.242 .263 
C5 341 3 5 4.15 .689 .166 -.204 .263 
C6 341 3 5 4.21 .628 .149 -.190 .263 
C7 341 3 5 4.19 .699 .167 -.275 .263 
C8 341 3 5 4.13 .622 .151 -.092 .263 
C9 341 3 5 4.20 .655 .156 -.227 .263 
C10 341 3 5 4.23 .635 .150 -.242 .263 
C11 341 3 5 4.29 .657 .153 -.393 .263 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 

ตัวแปรแฝง 
ตัว
บ่งชี้ 

n Min Max X  S C.V. Sk Ku 

FI 
องค์ประกอบ

ความสามารถใน
การประเมินข้อ

โต้แย้ง 

D1 341 3 5 4.47 .506 .113 .055 .263 
D2 341 3 5 4.27 .544 .127 .071 .263 
D3 341 3 5 4.16 .662 .159 -.192 .263 
D4 341 3 5 4.19 .634 .151 -.180 .263 
D5 341 3 5 4.19 .621 .148 -.156 .263 
D6 341 3 5 4.20 .608 .145 -.128 .263 
D7 341 3 5 4.17 .650 .156 -.179 .263 
D8 341 3 5 4.28 .662 .155 -.382 .263 
D9 341 3 5 4.27 .648 .152 -.324 .263 
D10 341 3 5 4.21 .663 .157 -.267 .263 
D11 341 3 5 4.30 .614 .143 -.294 .263 

DD 
องค์ประกอบ

ความสามารถใน
การอุปนัย 

E1 341 3 5 4.41 .504 .114 .239 .263 
E2 341 3 5 4.10 .598 .146 -.038 .263 
E3 341 3 5 4.02 .694 .173 -.031 .263 
E4 341 3 5 4.16 .675 .162 -.197 .263 
E5 341 3 5 4.15 .697 .168 -.212 .263 
E6 341 3 5 4.07 .635 .156 -.061 .263 
E7 341 3 5 4.20 .715 .170 -.308 .263 
E8 341 3 5 4.25 .649 .153 -.292 .263 

 
 จากตารางที่ 4.13 จากการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล จ านวน 48 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบ
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ ตั้งแต่ 4.04 - 4.65 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ .483-.740 องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ ตั้งแต่ 4.10 – 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ .549-.686 องค์ประกอบความสามารถใน
การตีความ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ ตั้งแต่ 4.13- 4.42  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่0.528- 
0.699 องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ ตั้งแต่ 4.16- 
4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ .506- .663  องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนเท่ากับ ตั้งแต่ 4.07– 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ .504- .715 ส าหรับการกระจายของข้อมูลของ
ตัวบ่งชี้มีลักษณะของการกระจายใกล้เคียงกัน คือ มีค่าสัมประสิทธิ์ การแปรผัน (Coefficient  of Variation: 
C.V.) ตั้งแต่  .104 - .176 แสดงว่าการกระจายของข้อมูลดีมากในทุกตัวแปร  เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์
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ความเบ้ของข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่มีลักษณะเบ้ซ้าย (มีค่าน้อยกว่า 0) เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์ความโด่ง
ของข้อมูลพบว่าทุกตัวบ่งชี้มีค่าความโด่งเท่ากับ .263 ซึ่งมลีักษณะโด่งน้อย (น้อยกว่า 2.63)   
  3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล   
   การวิเคราะห์นี้ เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
สมมติฐานกับข้อมูล เชิงประจักษ์ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ  จ านวน 5  
องค์ประกอบว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่  มีทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์อย่างไร โดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment  Correlation)  
ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดแสดงดังตารางที ่4.14  
 
ตารางท่ี 4.14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ดัชนเีปรียบเทียบขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ตัวบ่งชี้การคิด

อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
  

องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
 

 ตัว
บ่งชี้ 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 

a1 1                   
a2 .165** 1                 
a3 .278** .337** 1               
a4 .181** .306** .413** 1             
a5 .170** .274** .477** .397** 1           
a6 .072 .259** .413** .440** .328** 1         
a7 .195** .252** .387** .417** .469** .270** 1       
a8 .102 .208** .321** .460** .361** .414** .343** 1     
a9 .203** .217** .291** .354** .395** .325** .395** .301** 1   
a10 .091 .234** .199** .344** .279** .380** .360** .369** .205** 1 

 
  จากตารางที่ 4.14 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 1 ความสามารถใน
การระบุข้อตกลงเบื้องต้น  จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า มีค่าดัชนี 
Kaiser–Meyer-lkin (KMO) มี ค่ า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 
.866, Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 813.929, df = 45, p = .000 แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวบ่งชี้ (Measure of Sampling Adequacy) ที่จะน ามาวิเคราะห์
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องค์ประกอบได้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่ 5 และ 7 มีความสัมพันธ์
กันมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 (r = .469**) 
 
ตารางที่ 4.15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดัชนีเปรียบเทียบขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวบ่งชี้การคิด

อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  
 

องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถในการนิรนัย 
 

 ตัวบ่งชี้ b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
b1 1               
b2 .288** 1             
b3 .214** .250** 1           
b4 .216** .252** .237** 1         
b5 .232** .256** .362** .176** 1       
b6 .159** .310** .324** .321** .202** 1     
b7 .236** .255** .415** .235** .298** .248** 1   
b8 .246** .314** .233** .337** .271** .245** .207** 1 

 
  จากตารางที่ 4.15 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ความสามารถใน
การนิรนัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s  Product  Moment  Correlation) ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ทั้ง 
8 ตัวบ่งชี้ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า มีค่าดัชนี Kaiser– 
Meyer-Olkin (KMO) มี ค่ า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .821, 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 412.491, df = 28, p = .000 แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์กันระหว่างตัวบ่ งชี้  (Measure of Sampling Adequacy) ที่ จะน ามาวิ เคราะห์
องค์ประกอบได้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 7 มีความสัมพันธ์
กันมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (r = .415**) 
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ตารางที ่4.16 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดัชนี เปรียบเทียบขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวบ่งชี้      
   การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  
       

องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถในการตีความ 
 
 ตัว
บ่งชี้ 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 

c1 1                     
c2 .204** 1                   
c3 .191** .313** 1                 
c4 .160** .287** .270** 1               
c5 .297** .291** .345** .225** 1             
c6 .305** .351** .350** .422** .281** 1           
c7 .210** .283** .369** .306** .345** .159** 1         
c8 .171** .279** .249** .400** .278** .331** .203** 1       
c9 .052 .217** .266** .236** .280** .208** .176** .127* 1     
c10 .164** .350** .313** .351** .282** .378** .232** .267** .179** 1   
c11 .300** .384** .379** .314** .325** .343** .328** .334** .112* .243** 1 

 
  จากตารางที่ 4.16 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 3 ความสามารถใน
การตีความ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s  Product  Moment  Correlation)  ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพันธ์ของตัว
บ่งชี้ทั้ง 11 ตัวบ่งชี้ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ทุกค่า มีค่าดัชนี Kaiser 
– Meyer - Olkin (KMO) มีค่าKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .858, 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 766.220, df = 55, p = .000 แสดงว่ามี
ความสัม พันธ์กันระหว่างตัวบ่ งชี้  (measure of sampling adequacy) ที่ จะน ามาวิ เคราะห์
องค์ประกอบได้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่ 4 และ 6 มีความสัมพันธ์
กันมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 (r = .422**) 
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ตารางที ่4.17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดัชนีเปรียบเทียบขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวบ่งชี้ 
    การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
  

องค์ประกอบที่ 4 ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 
 
 ตัว
บ่งชี้ 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 

d1 1                     
d2 .121* 1                   
d3 .121* .180** 1                 
d4 .096 .219** .276** 1               
d5 .178** .160** .180** .108* 1             
d6 .025 .223** .175** .215** .133* 1           
d7 .083 .181** .141** .201** .08 .125* 1         
d8 .211** .232** .237** .236** .082 .038 .095 1       
d9 .173** .198** .302** .327** .207** .225** .145** .229** 1     
d10 .200** .167** .141** .218** .242** .202** .115* .057 .182** 1   
d11 .248** .275** .238** .303** .223** .178** .218** .222** .224** .229** 1 

 
  จากตารางที่ 4.17 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 4 ความสามารถใน
การประเมินข้อโต้แย้ง จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product  Moment  Correlation)  ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพันธ์
ของตัวบ่งชี้ทั้ง 11 ตัวบ่งชี้ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า มีค่า
ดัชนี Kaiser–Meyer-Olkin (KMO)  มีค่าKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
= .813, Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 413.013, df = 55, p = .000 
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวบ่งชี้ (measure of sampling adequacy) ที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่ 4 และ 11 มีความสัมพันธ์
กันมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (r = .303**) 
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ตารางที่ 4.18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดัชนีเปรียบเทียบขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวบ่งชี้ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  

 
องค์ประกอบที่ 5 ความสามารถในการอุปนัย 

 
 ตัวบ่งชี้ e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 
e1 1               
e2 .300** 1             
e3 .317** .264** 1           
e4 .254** .252** .344** 1         
e5 .236** .231** .497** .294** 1       
e6 .210** .259** .236** .255** .181** 1     
e7 .357** .297** .494** .260** .307** .182** 1   
e8 .312** .185** .385** .335** .321** .142** .295** 1 

 
  จากตารางที่ 4.18 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ ที่ 5 ความสามารถ
ในการอุปนัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s  Product Moment Correlation) ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ทั้ง 
8 ตัวบ่งชี้ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ทุกค่า มีค่าดัชนี Kaiser – 
Meyer - Olkin (KMO) มี ค่ าKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .830, 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 506.070, df = 28, p = .000 แสดงว่ามี
ความสัม พันธ์กันระหว่างตัวบ่ งชี้  (measure of sampling adequacy) ที่ จะน ามาวิ เคราะห์
องค์ประกอบได้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 5 มีความสัมพันธ์
กันมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (r = .497**) 
 
ตารางที่ 4.19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดัชนีเปรียบเทียบขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวบ่งชี้ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 

องค์ประกอบ AS ID DS FI DD 
AS 1         
ID .696** 1       
DS .727** .712** 1     
FI .670** .710** .690** 1   
DD .690** .666** .708** .747** 1 
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 จากตารางที่ 4.19  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ จ านวน 5 ตัว โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  ผลการวิ เคราะห์พบว่า 
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งหมด 15 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ทุกค่า 
มี ค่ าดั ช นี  Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) มี ค่ าKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .893, 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 1.201E3, df = 10, p = .000 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างองค์ประกอบมากพอ (measure of sampling adequacy) ที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบความสามารถในการตีความ 
กับองค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (r = .747**)  
  3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (Single Level CFA model) ของ
ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ตัวแปรทั้ง 5 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น  องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย  
องค์ประกอบความสามารถในการตีความ  องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง และ
องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.17 - 4.18 
 
ตารางที่ 4.20 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)

ระดับเดียว (Single Level CFA model) ของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  

 

ตัวแปรแฝง ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
(b) 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ
มาตรฐาน(  ) 

SE Z R2 

AS 

A1 1.000** .265** .057 4.666 .070 
A2 1.640** .421** .048 8.686 .177 
A3 3.194** .632** .038 16.618 .400 
A4 3.487** .632** .037 16.981 .400 
A5 3.672** .695** .037 18.579 .483 
A6 3.831** .663** .039 16.877 .440 
A7 3.556** .653** .037 17.453 .427 
A8 3.052** .561** .041 13.583 .314 
A9 2.882** .544** .043 12.654 .295 
A10 3.074** .558** .045 12.290 .312 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ)               
                     

ตัวแปรแฝง ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
(b) 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ
มาตรฐาน(  ) 

SE Z R2 

ID 

B1 1.000** .450** .056 8.113 .203 
B2 1.358** .570** .051 11.215 .324 
B3 1.173** .444** .059 7.559 .197 
B4 1.440** .525** .053 9.933 .276 
B5 1.098** .436** .057 7.596 .190 
B6 1.394** .502** .054 9.328 .252 
B7 1.200** .449** .057 7.897 .202 
B8 1.509** .554** .051 10.760 .307 

DS 

C1 1.000** .321** .058 5.511 .103 
C2 2.058** .574** .042 13.510 .329 
C3 2.307** .595** .041 14.342 .354 
C4 2.085** .526** .047 11.282 .277 
C5 2.126** .523** .046 11.375 .274 
C6 2.298** .619** .045 13.695 .383 
C7 2.162** .525** .047 11.107 .276 
C8 1.758** .480** .048 10.089 .230 
C9 1.380** .358** .055 6.472 .128 
C10 2.084** .557** .046 12.174 .310 
C11 2.481** .641** .043 14.748 .411 

FI 

D1 1.000** .350** .059 5.973 .122 
D2 1.394** .453** .053 8.551 .205 
D3 1.758** .470** .052 8.971 .221 
D4 1.909** .532** .050 10.700 .283 
D5 1.172** .333** .058 5.713 .111 
D6 1.390** .404** .057 7.060 .164 
D7 1.166** .317** .058 5.467 .101 
D8 1.651** .441** .056 7.897 .195 
D9 1.907** .520** .050 10.367 .271 
D10 1.503** .401** .057 7.007 .161 
D11 1.885** .543** .049 11.020 .294 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ)               
                     

ตัวแปรแฝง ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
(b) 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ
มาตรฐาน(  ) 

SE Z R2 

DD 

E1 1.000** .620** .062 10.039 .384 
E2 .855** .447** .058 7.704 .200 
E3 1.787** .804** .052 15.551 .647 
E4 1.155** .535** .055 9.646 .286 
E5 1.241** .556** .054 10.204 .309 
E6 .629** .309** .055 5.648 .096 
E7 1.346** .588** .045 13.117 .345 
E8 1.052** .506** .048 10.475 .256 

 
 จากตารางที่ 4.20 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (ß) ของโมเดลการวัดตัว
แปรในตัวบ่งชี้ทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
.265 - .804 โดยตัวบ่งชี้ที่มีน้ าหนักตัวบ่งชี้มากที่สุด คือตัวบ่งชี้ความสามารถในการอุปนัย ข้อที่ 3 (ß 
= .804)  รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ข้อ 5 (ß = .695)  ตัวบ่งชี้
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ข้อ 6 (ß = .663) ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ  (R2 ) ของตัวบ่งชี้ทุกตัวพบว่ามีค่าตั้งแต่ .070 - 
.647  โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายสูงสุดคือ องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย ข้อ
ที่ 3 (R2 = .647) รองลงมา คือ องค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ข้อ 5 (R2 = 
.483)  องค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ข้อ 6 (R2 = .440) ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.21 ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
 

ตัวแปร
แฝง 

2  df 2 /df 
p-

value 
CFI TLI RMSEA SRMR 

AS 26.449 27 .979 .493 1.000 1.001 .000 .025 
ID 15.218 16 .951 .508 1.000 1.004 .000 .024 
DS 31.926 34 .939 .569 1.000 1.005 .000 .026 
FI 39.183 40 .979 .506 1.000 1.003 .000 .031 
DD 10.318 11 .938 .502 1.000 1.004 .000 .018 
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 จากตารางที่ 4.21  ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลในแต่ละองค์ประกอบรวม 5 องค์ประกอบ สรุปผลได้ว่า การตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลตัวบ่งชี้ของ
องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 2 มีค่า ตั้งแต่ 
10.318 - 39.183  df  มีค่า ตั้งแต่ 11-40 p-value มีค่าตั้งแต่  .4938 - .5696  CFI มีค่า 1.00  TLI 
มีค่าตั้งแต่ 1.001-1.005 RMSEA มีค่า .000 ทุกค่า SRMR มีค่าตั้งแต่ .018- .031 และค่า  2 /df มี
ค่าตั้งแต่  .9380 - .9796  
  จากข้อมูลสรุปได้ว่า  โมเดลการวัดตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล ในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลมีความตรง
เชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับค่อนข้างสูงนั่นคือ ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว
แปรในโมเดลเป็นตัวแปรสังเกตได้ที่ส าคัญ และมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ดังภาพที่ 4.1 -4.6 
 

 

 

  
โมเดลตัวบ่งชี้องค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 

 
 
ภาพที ่4.1  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  ตัวบ่งชี้การคิด 
               อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  องค์ประกอบความสามารถ 
               ในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
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โมเดลตัวบ่งชี้องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย 

 
 
ภาพที ่4.2  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  ตัวบ่งชี้การคิด 
               อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  องค์ประกอบความสามารถ 
               ในการนิรนัย 
 
 

 

 
โมเดลตัวบ่งชี้องค์ประกอบความสามารถในการตีความ 

 
ภาพที ่4.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  ตัวบ่งชี้การคิด 
               อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  องค์ประกอบความสามารถ 
            ในการตีความ 
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         โมเดลตัวบ่งชี้องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 

 
ภาพที ่4.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  ตัวบ่งชี้การคิด 
              อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล องค์ประกอบความสามารถ 
           ในการประเมินข้อโต้แย้ง 
 
 
 

 

 
       โมเดลตัวบ่งชี้องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย 

 
ภาพที ่4.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  ตัวบ่งชี้การคิด 
              อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล องค์ประกอบความสามารถ 
      ในการอุปนัย 
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AS

A2

A3

A4

A5

A7

A8

A9

A1

A10

0.695**

0.544**

0.823**

0.600**

0.600**

0.517**

0.560**

0.573**

0.686**

0.930**

0.705**

0.688**

0.632**

0.558**

0.421**

0.561**

0.653 A6

0.632**

0.2
65

**

0.663**

 

 
 
 
  ตัวบ่งชี้ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 

ID

B1

B2

B3

B4

B6

B7

B8

0.525**
0.554**

0.797**

0.676**

0.803**

0.724**

0.810**

0.748**

0.798**

0.693**

0.5
70**

0.4
50**

0.449**

0.502** B5

0.444**

0.436**

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ความสามารถในการนิรนัย 

DS

C3

C4

C5

C6

C8

C9

C10

C2

C11

0.619**

0.557**

0.646**

0.723**

0.726**

0.617**

0.724**

0.770**

0.872**

0.671**

0.690**

0.589**

0.526**

0.641**

0.595**

0.358**

0.480** C7

0.523**

0.5
74

**

0.525**

0.3
21

**

C1 0.897**

 
 
 
 
    โมเดลตัวบ่งชี้ความสามารถในการตีความ 

FI

D3

D4

D5

D6

D8

D9

D10

D2

D11

0.404**

0.401**

0.779**

0.717**

0.889**

0.836**

0.899**

0.805**

0.729**

0.795**

0.839**

0.706**

0.532**

0.543**

0.470**

0.520**

0.441** D7

0.333**

0.4
53

**

0.317**

0.3
50

**

D1 0.878**

 
 
 
 
โมเดลตัวบ่งชี้ความสามารถในการประเมินข้อ

โต้แย้ง 
 

DD

E1

E2

E3

E4

E6

E7

E8

0.535**

0.506**

0.616**

0.800**

0.353**

0.714**

0.691**

0.904**

0.655**

0.744**

0.447**
0.620**

0.588**

0.309** E5

0.804**

0.556**

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลตัวบ่งชี้ความสามารถใน
การอุปนัย 

 
ภาพที ่4.6  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  ตัวบ่งชี้การคิด   
               อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 

2
= 26.449, df = 27, p-value= .4938, CFI = 1.000,  

TLI = 1.001, RMSEA = .000, SRMR = .025,
2

/df = 0.9796 

2 = 15.218, df = 16, p-value= .5087, CFI = 1.000,  

TLI = 1.004, RMSEA = .000, SRMR = 0.024,
2

/df = .9511 

2 = 31.926, df = 37, p-value= .5696, CFI = 1.000,  

TLI = 1.004, RMSEA = 0.000, SRMR = .026, 2 /df 
=0.9390 
 
 

2 = 39.183, df = 40, p-value= .5069, CFI = 1.000,  

TLI = 1.003, RMSEA = .000, SRMR = .031,
2 /df = 

0.9796 

 
2 = 10.318, df = 11, p-value= .5020, CFI = 1.000,  

TLI = 1.004, RMSEA = .000, SRMR = .018, 
2 /df = 0.9380 
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 3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order Confirmatory 
Factor Analysis) ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล เป็นผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (Single Level CFA model ) ขององค์ประกอบการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น  องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย  องค์ประกอบ
ความสามารถในการตีความ องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง และองค์ประกอบ
ความสามารถในการอุปนัย  ผลการวิเคราะห์มีดังตารางที ่4.22 
 
ตารางท่ี 4.22 ค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความตรงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  

        (Section order Confirmatory Factor Analysis) ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 

               
ตัวแปร
แฝง 

2  df 2 /df 
p-

value 
CFI TLI RMSEA SRMR 

CK 253.595 639 .3969 1.000 1.000 1.159 .000 .020 
  

 จากตารางที่ 4.22 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
(Second order Confirmatory Factor Analysis) ตัวบ่ งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล พบว่า โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้างพิจารณาได้จากค่าสถิติ ที่ใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ 2 มีค่า 253.595 df มีค่า 639 p-value มีค่า 1.000 CFI มีค่า 
1.000 TLI มีค่า 1.159 RMSEA มีค่า .000 SRMR มีค่า .020 และค่า 2 /df มีค่า .3969 
  จากข้อมูลสรุปได้ว่า โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล ในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order 
Confirmatory Factor Analysis) ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาลมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับค่อนข้างสูง นั่น
คือ ตัวแปรและตัวบ่งชี้ทุกตัวในโมเดลเป็นตัวแปรและตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ และมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน  ดังภาพที่ 4.23 



178 
 

ตารางที่ 4.23 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order Confirmatory Factor 
Analysis) ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล           

       

ตัวแปรแฝง ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
(b) 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ
มาตรฐาน(  ) 

SE Z R2 

AS 

A1 1.000** .312** .054 5.802 .097 
A2 1.463** .440** .047 9.320 .194 
A3 2.406** .562** .042 13.269 .316 
A4 3.035** .648** .037 17.661 .421 
A5 2.707** .605** .040 15.173 .366 
A6 2.961** .602** .041 14.729 .363 
A7 2.873** .624** .038 16.423 .389 
A8 2.804** .606** .040 15.038 .367 
A9 2.533** .561** .043 13.188 .315 
A10 2.837** .607** .039 15.467 .368 

ID 

B1 1.000** .406** .050 8.131 .165 
B2 1.257** .478** .047 10.269 .228 
B3 1.559** .534** .044 12.251 .285 
B4 1.613** .530** .044 11.964 .281 
B5 1.381** .496** .047 10.665 .246 
B6 1.823** .593** .042 13.996 .351 
B7 1.722** .583** .043 13.707 .340 
B8 1.531** .508** .046 10.917 .258 

DS 

C1 1.000** .416** .050 8.303 .173 
C2 1.549** .558** .041 13.623 .312 
C3 1.791** .598** .039 15.490 .357 
C4 1.786** .580** .043 13.365 .337 
C5 1.690** .536** .043 12.423 .287 
C6 1.780** .619** .040 15.488 .381 
C7 1.484** .467** .047 9.938 .218 
C8 1.244** .436** .048 9.010 .190 
C9 1.221** .409** .050 8.255 .167 
C10 1.488** .513** .045 11.319 .263 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 
                     

ตัวแปรแฝง ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
(b) 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ
มาตรฐาน(  ) 

SE Z R2 

DS C11 1.932** .644** .037 17.367 .415 

FI 

D1 1.000** .427** .049 8.723 .183 
D2 1.020** .403** .050 8.137 .163 
D3 1.341** .429** .048 8.868 .184 
D4 1.516** .516** .045 11.457 .266 
D5 1.055** .365** .052 7.033 .133 
D6 .971** .342** .054 6.376 .117 
D7 .996** .330** .053 6.281 .109 
D8 1.594** .517** .045 11.538 .268 
D9 1.630** .540** .045 11.873 .291 
D10 1.362** .442** .048 9.212 .195 
D11 1.479** .519** .046 11.229 .270 

DD 

E1 1.000** .551** .043 12.922 .303 
E2 .912** .423** .049 8.693 .179 
E3 1.557** .624** .037 16.909 .390 
E4 1.355** .557** .042 13.334 .310 
E5 1.365** .545** .042 13.053 .297 
E6 .849** .371** .050 7.367 .138 
E7 1.475** .574** .040 14.230 .330 
E8 1.299** .554** .042 13.213 .307 

CK 

AS 1.000** .930** .021 43.617 .866 
ID 1.523** .956** .028 33.602 .914 
DS 1.482** .948** .022 44.082 .899 
FI 1.452** .945** .034 27.963 .893 
DD 1.911** .964** .026 36.434 .929 

 
 จากตารางที ่4.23 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (ß) ในการยืนยันองค์ประกอบอันดับที่ 2 
ของโมเดลการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ในองค์ประกอบ
ทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .312-.964 โดย
องค์ประกอบที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด คือ องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย           
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(ß  = .964) รองลงมาคือ องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย (ß =0.956)  องค์ประกอบความสามารถในการตีความ 
(ß = .948)  องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง (ß = .945)  องค์ประกอบความสามารถใน
การระบุข้อตกลงเบื้องต้น  (ß = .930) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ  (R2) ขององค์ประกอบทุกตัวในการยืนยัน
องค์ประกอบอันดับที่ 2 พบว่ามีค่า ตั้งแต่  .097-.929 โดยองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย
สูงสุดคือ  องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย (R2 = .929) องค์ประกอบความสามารถในการนิร
นัย (R2 = .914 ) องค์ประกอบความสามารถในการตีความ (R2 = .899 ) องค์ประกอบความสามารถ
ในการประเมินข้อโต้แย้ง (R2 =.893) และ องค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
(R2 = .866 ) ตามล าดับ   
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล ในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order 
Confirmatory Factor Analysis) ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
มีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับค่อนข้างสูง นั่นคือ ตัวแปร
และตัวบ่งชี้ทุกตัวในโมเดลเป็นตัวแปรและตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ และมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
ดังภาพที ่4.8 
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CK
DS

DD

FI

ID

AS

0.440**

0.648**0.562**

0.605**

0.602**

0.406**

0.478**

0.534**

0.530**

0.593**

0.416**

0.558**

0.598**

0.619**0.467**0.436**

0.579**

0.634**

0.637**

0.611**

0.633**

0.685**

0.632**

0.835**

0.772**

0.715**

0.719**

0.754**

0.649**

0.660**

0.742**

0.827**

0.688**

0.643**

0.663**

0.713**

0.134**

0.086**

0.107**

0.101**

0.071**

0.930**

0.956**

0.964**

0.948**

R2=.866

R2=.914

R2=.893

R2=.899

R2=.929

0.806**

0.684**

0.617**

0.782**

0.810**

0.833**

0.737**

0.585**

0.624**
0.606**

0.583**

0.580**

0.536**

0.409**0.513**0.644**

0.551**

0.496**

0.945**

A1 0.903**

0.312**

0.561**0.607**

0.508**

0.817**

0.837**

0.816**

0.734**

0.867**

0.883**

0.891**

0.732**

0.709**

0.805**

0.730**

0.697**

0.821**

0.610**

0.690**

0.703**

0.862**

0.670**

0.693**

0.427**

0.403**

0.429**

0.516**

0.365**
0.342**
0.330**0.517**0.540**0.442**
0.519**

0.423**

0.624**

0.557**

0.545**0.371**0.574**
0.554**

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

 
 
 
ภาพที่ 4.7 แสดงการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง   

(Second order Confirmatory Factor Analysis) ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
              ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 

2 = 253.595, df = 639, p-value= 1.000, CFI = 1.000,  

TLI = 1.159, RMSEA = 0.000, SRMR = 0.020, 2 /df = 
0.3969 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา

พยาบาล เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยใช้กระบวนการวิจัยผสมผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method Research) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ
คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล       
2) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล และ 3) เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้ันตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา

พยาบาล มี 2 ขั้นตอนย่อย คือ 
1. วิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้อง 
    1.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสาร ต ารา ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
    1.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร

สถาบันการศึกษาพยาบาล 
2. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
    2.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้บริหารงานทางการศึกษาพยาบาลหรือนักการศึกษาทาง
การศึกษาพยาบาลหรือนักวิจัยทางการศึกษาพยาบาล มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี 
จ านวน 6 คน  
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้ค าถามแบบ
ปลายเปิดเป็นหลักในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลส าคัญที่ตรงประเด็น รวมทั้งสอบถามความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง           
   2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1) ผู้วิจัยบันทึกเสนอขออนุญาตต่อหน่วยงานบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท าหนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้
ข้อมูลในการวิจัยไปถึงผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความช านาญในการบริหารทาง
การศึกษาพยาบาล นักวิชาการการศึกษา มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 6 คน  
   2) ผู้วิจัยท าการนัดวัน เวลาในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คนรายละเอียด
การนัดวันสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
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     ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 สัมภาษณ์ วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
     ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 สัมภาษณ์ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
     ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 สัมภาษณ์ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
     ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 สัมภาษณ์ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10.40 น. 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
     ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5 สัมภาษณ์ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น. 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
     ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6 สัมภาษณ์ วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10.30 น. 
ณ สมาคมพยาบาลทหารบก 
     โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ซึ่ งเป็นการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล และตัวบ่งชี้ในแต่ละ
องค์ประกอบ      
   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล   
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ  
 1. การยกร่างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 
  1.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ การสังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือก าหนด
กรอบของตัวบ่งชี้       
 2. การตรวจสอบตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
  2.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ 

 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
     กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ผู้วิจัยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 9 
คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารทางการศึกษาพยาบาล จ านวน 3 คน นักวิชาการทางการศึกษา จ านวน 
3 คน นักวิจัย วัดและประเมินผล จ านวน 3 คน  
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีลักษณะข้อค าถามปลายปิด และข้อค าถามปลายเปิด ที่ได้รับ
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ตรวจสอบเนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และท าการปรับปรุงแก้ไข ใน 2 ประเด็น
คือ ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเหมาะสม น าแบบบันทึกการสนทนากลุ่มที่ปรับปรุงแล้วไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้วิธีการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด (Item-Objective Congruence; IOC) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
จะท าการตัดสินว่าข้อค าถามแต่ละข้อสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยให้ 1 = 
สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ  -1 = ไม่สอดคล้อง และเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน คือ ค่าดัชนี IOC ที่ค านวณ
ได้ ต้องมากกว่า .50 (IOC > .50) (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2552) จึงถือว่าข้อค าถามข้อนั้นสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด ผลค่า IOC ของแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีค่าอยู่ระหว่าง .6-1 พร้อมทั้ง
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา 

  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยท าบันทึกเสนอขออนุญาตต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

ออกหนังสือเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน และได้ด าเนินการประชุมสนทนากลุ่ม  (Focus 
Group) ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
   2.4 การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 

   1) ผู้วิจัยสรุปความตามผลการอภิปรายหรือฉันทามติร่วมกัน (Consensus) ของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อตัวบ่งชี้ในแต่ละประเด็น ในลักษณะของการสอบยันข้อมูล (Triangulation) และโดย
การตรวจสอบความสมบูรณ์ (Validity Checking) (Race, et. al., 1994) เพ่ือตัดสินความเหมาะสม
และความถูกต้องในการคงไว้หรือตัดออกส าหรับประเด็นรายการหรือเนื้อหาสาระของตัวบ่งชี้ โดยยึด
เหตุผลและฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน  

  2) ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
อภิปรายที่ได้มีการจดบันทึกหรือบันทึกเสียงไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพตัวบ่งชี้ให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น  

   จากนั้นน าผลจากการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) มาประกอบ
พิจารณาร่วมกับร่างตัวบ่งชี้ที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับบริบทผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
มากที่สุด ได้จ านวนตัวบ่งชี้ 48 ตัวบ่งชี้ พร้อมน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทราบและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และน าตัวบ่งชี้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) ในล าดับต่อไป      

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียด ดังนี้  

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
(Second order Confirmatory Factor Analysis)  ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัว
บ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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    ประชากร คือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการ
พยาบาล ปีการศึกษา 2560 จ านวน 762 คน  
     กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2560 จ านวน 384 คน โดย
ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ สแตปเปิลตัน (Stapleton, 2002) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร และน ามาสู่การประมาณค่าพารามิเตอร์ได้อย่างถูกต้องมากท่ีสุด โดยใช้
วิธี Model-Based Approach พิจารณาตามเกณฑ์ของ ไลนด์แมน, มีเรนด้า และโกลด์ (Lindeman, 
Merenda and Gold, 1980) และวีส (Weiss, 1972) เสนอให้ใช้ 5-20 เท่าของจ านวนตัวแปร (นงลักษณ์  
วิรัชชัย, 2537) โดยผู้วิจัยพบว่ามีตัวแปรสังเกตได้จ านวน 48 ตัวแปร เมื่อค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามเกณฑ์ของ ไลนด์แมน, มีเรนด้า และโกลด์ (Lindeman, Merenda and Gold, 1980) และวีส 
(Weiss, 1972) คิดจาก 5-20 เท่าของจ านวนตัวแปรพารามิเตอร์ (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2551) ผู้วิจัยใช้ 
8 เท่าของจ านวนตัวแปรสังเกตได้ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) โดยผู้วิจัยมีวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแบ่งสถาบันการศึกษาพยาบาลตามกลุ่มที่จ าแนกตามรายภาค เป็น 6 ภาค แ บ่ ง สั ง กั ด
ของสถาบันการศึกษาพยาบาล มีทั้งหมด 6 สังกัด และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการศึกษา
พยาบาลในแต่ละสังกัดที่แบ่งตามขั้นตอนและขนาดตามสัดส่วนของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 384 คน
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
 3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 

  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล มีข้ันตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 

  (1) ผู้วิจัยได้น าตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ที่ได้รับการพัฒนาในขั้นตอนที่ 2 มาจัดท าร่างแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ  

  (2) การหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้วิธีการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด (Item - Objective Congruence: IOC) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะท าการตัดสินว่า
ข้อค าถามแต่ละข้อสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective  Congruence:  IOC)  ข้อค าถามมีค่า IOC ระหว่าง .6-1.0  

 (3) การหาค่าความเชื่อมั่น (Realiability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 
กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่า
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อ านาจจ าแนก (Power of discrimination) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item Total Correlation) มีค่าอยู่
ระหว่าง .496–.896 และหาค่าความเชื่ อมั่น (Realiability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Co-efficient) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ตั้งแต่ .60 ขึ้น
ไป (สุภมาส  อังศุโชติ และคนอ่ืน ๆ, 2552) ผลพบว่าแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 
 4. การรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกหนังสือขอความร่วมมือใน
การท าวิจัยถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หรือผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชน กระทรวงกลาโหม สังกัดส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคเหนือ และภาคใต้ เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในการขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล แล้วบรรจุซองที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ให้เพ่ือน าส่งกลับคืน รวมแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 341 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.80 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

   ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยการแจกแจง

ความถี่และหาค่าร้อยละ 
   5.2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยการหาค่าสถิติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
        ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ แปลความหมายตามหลักเกณฑ์และพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้น
ไป ดังนี้ (สุทธิธัช  คนกาญจน์, 2547)  
      ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
      ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
      ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
      ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Co-efficiency) ใช้วิธีหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลเบื้องต้นก่อนน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ตัวแปรที่น ามาจะต้องมีความสัมพันธ์กันหรือมีค่า 
Factor loading ไม่น้อยกว่า .30 (สุภมาส  อังศุโชติ และคนอื่น ๆ, 2552)  
     ค่ าดั ช นี  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ใช้
วิเคราะห์หาความเหมาะสมของข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าที่เหมาะสม
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จะต้องมากกว่า .50 และค่า KMO จะเท่ากับ 1 เมื่อตัวแปรแต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืน 
โดยปราศจากความคลาดเคลื่อน ส่วนค่าในช่วงอ่ืน ๆ แปลความหมาย ดังนี้ 
      .80 ขึ้นไป   เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก 
      .70 - .79   เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดี 
      .60 - .69   เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบปานกลาง 
      .50 - .59   เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบน้อย 
      น้อยกว่า .50  ไม่เหมาะสมที่จะน าข้อมูลชุดนี้มาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
       ค่าสถิติของ Bartlett (Bartlett’test of sphericity) ใช้ทดสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ ถ้ามีนัยส าคัญ แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ (สุภมาส  อังศุโชติ และคนอื่น ๆ, 2552) 

  5.3 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order 
Confirmatory Factor Analysis)  เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ใช้เกณฑ์
ดัชนีตามข้อสรุปและงานวิจัยการสังเคราะห์งานวิจัยของ Hooper, D. et al. (2008) (กันต์ฤทัย    
คลังพหล, 2552) 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การด าเนินการวิจัยและวิเคราะหข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอน ที่ผู้วิจัยก าหนด
ขึ้น ท าให้ได้ผลการวิจัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และสามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้  
  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผลพบว่า 
องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มี  5 
องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้ องต้น ความสามารถในการนิรนัย 
ความสามารถในการตีความ ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง และความสามารถในการอุปนัย 

 2. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ได้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล พบว่า องค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มี 5 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการระบุ
ข้อตกลงเบื้องต้น ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการตีความ ความสามารถในการ
ประเมินข้อโต้แย้ง และความสามารถในการอุปนัย และพบว่ามีจ านวนตัวบ่งชี้  55 ตัวบ่งชี้  โดย
องค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น มีจ านวน 11 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบความสามารถใน
การนิรนัย มีจ านวน 8 ตัว องค์ประกอบความสามารถในการตีความ มีจ านวน 11 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ
ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง มีจ านวน 16 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย 
มีจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 

3. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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อันดับที่สองมีความตรงเชิงโครงสร้างพิจารณาได้จากค่าดัชนี  ได้แก่ 2 มีค่า 253.595 df  มีค่า 639 
p-value มีค่า 1.000 CFI มีค่า 1.000  TLI มีค่า 1.159 RMSEA มีค่า .000 SRMR มีค่า .020 และค่า 

2 /df  มีค่า .397 โดยพบว่า ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล มี 5 องค์ประกอบ และจ านวนตัวบ่งชี้ 48 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) องค์ประกอบ
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น มี 10 ตัวบ่งชี้  2) องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย มี 8 ตัว
บ่งชี้  3) องค์ประกอบความสามารถในการตีความ มี 11 ตัวบ่งชี้  4) องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แยง้ 
มี 11 ตัวบ่งชี้ และ 5) องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย มี 8 ตัวบ่งชี้   
         
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาลครั้งนี้ มีประเด็นที่ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย 
3 ประเด็น ได้แก่ 
  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล พบว่า องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ความสามารถ
ในการนิรนัย ความสามารถในการตีความ ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง และตัวบ่งชี้
ความสามารถในการอุปนัย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 
1980) และอัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ (2551) ที่พบว่าองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถในการอนุมาน ความสามารถในการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น 
ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการตีความ และความสามารถในการประเมินการอ้าง
เหตุผล  

  จากการศึกษาองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นในองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้ง 5 
ประเด็นว่า มีความเหมาะสมอย่างมาก เนื่องจากผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลจ าเป็นต้องมีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นการคิดอย่างรอบคอบ โดยมีการทบทวนข้อมูล สรุปข้อมูลอย่างมี
เหตุผลทบทวนย้อนกลับไปกลับมาในเชิงการคิดวิเคราะห์ (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543) มีการคิด
อย่างเป็นระบบมีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน มีการ
ประเมินความโต้แย้งในการท างานอย่างมีเหตุผลและต้องสามารถแปลความอย่างถูกต้องได้ มีการ
สื่อสารให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจในเนื้องานด้วยเพ่ือมีส่วนร่วมในการ
ท างานให้และเกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน  โดยผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
คิด ร่วมท าและร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล ซึ่งเป็นการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยทุกคน
ได้ร่วมกันคิดโดยใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งมีการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ผู้บริหารต้องมี
ความคิดที่ก้าวไกล ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องอยู่บนฐานของดุลย
พินิจของการบริหารโดยที่ปราศจากความมีอคติและล าเอียงในยามที่ต้องพินิจเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
ความคิดเห็นของ บรรจง  อมรชีวิน (2556) ที่กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดอย่างเป็น
ระบบ การมีแบบแผนของความคิด การคิดสร้างสรรค์และเกิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน การคิดอย่าง
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มีวิจารณญาณสามารถส่งเสริมทักษะทางปัญญา เป็นส่วนหนึ่งของการคิดขั้นสูงหรือการท างานของ
สมองในระดับสูงซึ่งยากต่อการสังเกตหรือการวัดรวมทั้งยากต่อการพัฒนา ต้องใช้สติปัญญาในการคิด 
พิจารณาอย่างไตร่ตรองอย่างสุขุม รอบคอบ ใช้เหตุผลและที่ส าคัญการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็น
รากฐานสู่สังคมที่เป็นวิทยาศาสตร์และสังคมเสรีประชาธิปไตย วิทยาศาสตร์ต้องการการใช้เหตุผลต่อ
การทดลองและยืนยันในทฤษฎีและสังคมเสรีประชาธิปไตยนั้นต้องการพลเมือ งที่คิดอย่างมี
วิจารณญาณต่อประเด็นทางสังคมที่จะส่งผลต่อดุลยพินิจของเขาต่อฝ่ายปกครองอย่างที่ปราศจาก
ความมีอคติและล าเอียงในยามท่ีต้องพินิจเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญและสอดคล้องกับ อัญชลี  ดุสิตสุทธิรัตน์ 
(2551) ที่กล่าวว่าผู้บริหารสถาบันการศึกษาจึงต้องเป็นผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่องต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมในการผสมผสานองค์ความรู้เรื่องต่าง ๆ เพ่ือวางแผนการบริหารงานที่เหมาะสม เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบคอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสร้างการยอมรับความ
เชื่อมั่น ศรัทธา ความพึงพอใจ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้  

2. ผลจากการพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล พบว่า ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มี 5 
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ จ านวน 55 ตัวบ่งชี้ โดยองค์ประกอบที่ 1 คือ องค์ประกอบความสามารถ
ในการระบุข้อตกลงเบื้ องต้น  ซึ่ งเป็นองค์ประกอบที่หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล แหล่งข้อมูล แยกแยะข้อมูลว่า
ข้อมูลใดเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ข้อมูลใดไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ข้อมูลใดน่าเชื่อถือ ไม่
น่าเชื่อถือ คัดสรรข้อมูลที่เป็นจริงมาจัดเป็นระบบ โดยมีการพิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูล และ
การจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบพิจารณาและให้เหตุผลในการบริหารงาน โดยตัว
บ่งชี้ที่ผู้วิจัยพบว่าสามารถบ่งบอกถึงองค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มีจ านวน 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การที่
ผู้บริหารปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด  2) การที่ผู้บริหาร
พิจารณาแยกแยะข้อมูลได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น 3) การที่ผู้บริหาร
พิจารณาและระบุความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ 4) การที่ผู้บริหารระบุได้ว่า
ข้อมูลใดน่าเชื่อถือและข้อมูลใดไม่น่าเชื่อถือ 5) การที่ผู้บริหารจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ 6) การที่ผู้บริหารเลือกใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อมูล เงื่อนไขและการแก้ปัญหา
ของการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลได้ 7) การที่ผู้บริหารท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประเด็นของการบริหารการศึกษาพยาบาลได้ 8) การที่ผู้บริหารพิจารณาคัดสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการศึกษาทางการพยาบาลที่เป็นข้อเท็จจริง มีความน่าเชื่อถือได้ถูกต้องและเหมาะสม 9) การที่
ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการให้และใช้เหตุผลในการก าหนดนโยบาย ข้อตกลงของหน่วยงานต้นสังกัด       
10) การที่ผู้บริหารก าหนดข้อตกลงในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 11) การที่
ผู้บริหารสามารถพิจารณาทวนสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ส่วนองค์ประกอบที่  2 คือ 
องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลที่ เป็นจริง ได้แก่ กฎระเบียบ กฎหมาย 
ความรู้ หรือความจริงที่ก าหนดไว้ในวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ข้อสรุปและความจริงจากการพิสูจน์ 
ตัดสินใจเมื่อวิเคราะห์ข้อสรุปและความจริงจากการพิสูจน์ เปรียบเทียบมุมมองความคิดของผู้อ่ืน
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เพ่ือให้เกิดข้อสรุปได้ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดหรือบ่งบอกองค์ประกอบความสามารถในการ
นิรนัยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มีจ านวน 8 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ 1) การที่ผู้บริหารแก้ไขปัญหาในการบริหารงานโดยการใช้ข้อมูล กฎ หลักการข้อตกลง หรือ
ความรู้พ้ืนฐาน 2) การที่ผู้บริหารตัดสินใจหลังจากมีการวิเคราะห์ข้อสรุปและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 3) การที่ผู้บริหารหาข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบุคลากรที่มีการเชื่อมโยงหลาย
ฝ่าย 4) การที่ผู้บริหารเปรียบเทียบมุมมองความคิดของบุคลากรเพ่ือให้เกิดข้อสรุป 5) การที่ผู้บริหารคิดถึง
เหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของฝ่ายงานทางการบริหาร 6) การที่ผู้บริหารตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อมูล ข้อตกลงเบื้องต้น เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 7) การที่ผู้บริหารพิจารณาแยกแยะข้อสรุป
อย่างสมเหตุสมผลตามหลักการเชิงวิชาชีพ 8) การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเชิงวิชาชีพในการวิพากย์ข้อมูลเพ่ือ
หาข้อยุติ องค์ประกอบที่ 3 คือ องค์ประกอบความสามารถในการตีความ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ในการจับใจความส าคัญของเรื่องนั้น
ด้วยความรู้ความคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  คิดหาเหตุผลอย่างรอบคอบ น าข้อมูลมาประมวล
เข้ากับความคิดของตนเองเพ่ือหาข้อสรุป ในการลงความเห็นและอธิบายความเป็นไปได้ของข้อสรุปว่า
ข้อสรุปในแต่ละข้อใช่หรือไม่ใช่ข้อสรุปที่จ าเป็นของสถานการณ์นั้น  ๆ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการ
ท างาน ซึ่งผู้วิจัยพบว่าตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดหรือบ่งบอกองค์ประกอบความสามารถในการตีความของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มีจ านวน 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การ
ที่ผู้บริหารก าหนดประเด็นของการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการบริหาร 2) การที่ผู้บริหาร
ก าหนดวิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศ 3) การที่ผู้บริหารคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
งานบริหาร 4) การที่ผู้บริหารน าหลักการตามกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด 5) 
การที่ผู้บริหารน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือหาข้อสรุปทางการบริหาร  6) การที่ผู้บริหาร
สรุปประเด็นในการสื่อสารให้มีความชัดเจน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 7) การที่ผู้บริหารวิเคราะห์
แยกแยะประเภทของเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด 8) การที่ผู้บริหารพิจารณาและตีความเอกสาร 
หนังสือราชการ เพ่ือถ่ายทอดและด าเนินการ 9) การที่ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายใหม่ที่มีความสอดคล้องและ
ต่อเนื่อง 10) การที่ผู้บริหารเสนอและให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ทางการบริหาร 11) การที่ผู้บริหารมอง
ปัญหาและอุปสรรคทางการบริหารงาน สามารถน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนองค์ประกอบที่ 4 
องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง  หมายถึง ความสามารถของผู้บริห าร
สถาบันการศึกษาพยาบาลในการประเมินน้ าหนักข้อมูลเพ่ือตัดสินว่าเข้าประเด็นกับเรื่องหรือไม่ เห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย ควรหรือไม่ควร ตอบค าถามและอ้างเหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลและตัดสินว่า
ค าตอบใดมีความส าคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับค าถามหรือไม่ เพ่ือใช้ในการอธิบายหรือมอบหมายงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย น าเสนอความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นซึ่งก าลังเป็นที่พิจารณา สามารถ
โต้แย้งโดยใช้เหตุผลประจักษ์พยาน หลักฐาน จากการศึกษาทบทวนข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุน
ให้ข้อกล่าวอ้างที่น าเสนอมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อมูลและเสนอค าตอบ
หรือทางเลือกที่สมเหตุสมผล ใช้เหตุผลในการอธิบายและการท านายผลการตัดสินใจในการบริหาร
การศึกษาพยาบาลได้ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดหรือบ่งบอกองค์ประกอบความสามารถใน
การประเมินข้อโต้แย้งของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มีจ านวน 
11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การที่ผู้บริหารระบุเหตุผลและความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับในการบริหารงาน  2) 
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การที่ผู้บริหารน าเสนอข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการอธิบายเหตุผล 3) การที่ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนที่แตกต่างไปจากความคิดเห็นของตน 4) การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเพ่ือน าเสนอค าตอบหรือ
ทางเลือกในการบริหาร 5)  การที่ผู้บริหารคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการบริหารงาน 6) การที่ผู้บริหาร
อธิบายและท านายผลการตัดสินใจในเชิงบริหาร 7) การที่ผู้บริหารเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารงานได้อย่าง
ถูกต้อง 8) การที่ผู้บริหารเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 9) การที่ผู้บริหาร
ตรวจสอบความสอดคล้องของกลยุทธ์ในหน่วยงานต้นสังกัด 10) การที่ผู้บริหารโต้แย้งและจับประเด็นในการ
สรุปผลการบริหารงาน 11) การที่ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงมุมมองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  และ
องค์ประกอบที่  5 คือ องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่หมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เป็นปัญหา รับรู้ถึงสภาพ
ที่ก าลังเป็นปัญหาศึกษารายละเอียดและองค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาโดยศึกษาจาก
ประสบการณ์ เอกสาร และทฤษฎีเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด พิจารณาความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาอย่างรอบคอบ สามารถท าความเข้าใจกับปัญหามากขึ้นและพยายามที่จะจ ากัด
ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดสามารถคิดหาค าตอบที่ดีที่สุดเพ่ือตอบปัญหาที่ตั้งไว้ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการท างานในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยพบว่าตัว
บ่งชี้ที่สามารถวัดหรือบ่งบอกองค์ประกอบความสามารถในการอุปนัยของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มีจ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การที่ผู้บริหารก าหนดการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของหน่วยงานต้นสังกัด 2) การที่ผู้บริหาร
ท าความเข้าใจแยกแยะ จัดกลุ่ม และสรุปประเด็นเพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปสู่การบริหารงาน  3) การที่
ผู้บริหารก าหนดกระบวนการบริหารจัดการที่น าไปสู่ความส าเร็จของหน่วยงานต้นสังกัด  4) การที่
ผู้บริหารน าศาสตร์และทฤษฎีทางวิชาชีพมาก าหนดมาตรฐานและแนวทางการบริหารงานของ
หน่วยงานต้นสังกัด 5) การที่ผู้บริหารใช้ข้อสรุป และ/หรือ มติ เป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 6) การที่ผู้บริหารจ าแนกข้อเท็จจริง เหตุผล ความส าคัญและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 7) การที่ผู้บริหารล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาโดยผ่านโครงสร้างทางการบริหาร  8) 
การที่ผู้บริหารสรุปวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกอย่างสมเหตุสมผล  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี  ดุสิตสุทธิรัตน์ (2551) ที่พบว่า ตัวบ่งชี้การคิดวิจารณญาณของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มีจ านวน 47 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล มีความส าคัญ ในการเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล เพราะตัวบ่งชี้เป็นสิ่งที่น ามาวัดหรือข้อความที่ใช้ชี้ หรือก าหนดให้เห็นค่าที่
สังเกตหรือสะท้อนลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่ง
น ามาวัดและสามารถตรวจสอบได้ สามารถวัดความส าเร็จได้ เนื่องจากงานจัดการศึกษาของวิชาชีพ
การพยาบาลนั้น เป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยในการจัดการศึกษาของวิชาชีพการพยาบาลนั้น 
จะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ คือ สภาการพยาบาล (สภาการพยาบาล, 
2560) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานการศึกษา โดยหลักสูตรต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่  12 พ.ศ. 2560–2564 
ระดับอุดมศึกษาของชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2560) แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 และแผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งผู้บริหาร
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สถาบันการศึกษาพยาบาลจ าเป็นต้องมีการคิดวิจารณญาณที่ดีซึ่งส่งผลต่อการวางแผนและการ
บริหารงานในสถาบันการศึกษาพยาบาล เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายส าคัญคือ คุณภาพบัณฑิตพยาบาล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาว์ และคนอ่ืน ๆ (Chao, et al., 2013) พบว่าตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่จ าเป็นในการพยาบาลซึ่งอาจเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาด้านการพยาบาลตาม
แนวทางที่ก าหนดมีจ านวน 37 ตัวบ่งชี้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บิทเทนคอร์ท  และครอส
เซตติ (Bittencourt & Crossetti, 2013) ที่พบว่าทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลายทักษะ
สามารถน าไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์ของกระบวนการพยาบาลที่ดีขึ้น   ในส่วนขององค์ประกอบการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้ ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
องค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 2) องค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย 
3) องค์ประกอบความสามารถในการตีความ 4) องค์ประกอบความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 
และ 5) องค์ประกอบความสามารถในการอุปนัย ซึ่งเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการบริหารงาน
ตามบทบาทและหน้าที่ของความรับผิดชอบของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งสามารถน าไป
พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารตามประสบการณ์และภาระหน้าที่งานที่รับผิดชอบ ซึ่งจากความคิดเห็น
ของ เชาว์และคณะ (Chao et al, 2013) กล่าวว่า การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น
ความท้าทายเนื่องจากขาดเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ บิทเท
นคอร์ท และครอสเซตติ (Bittencourt & Crossetti, 2013) ย้ าว่าการตั้งค าถามรวมถึงการใช้
กรณีศึกษาสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญาได้ นอกจากนี้การตั้งค าถามประเภทนี้สามารถ
ปรับปรุงความเข้าใจของพยาบาลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของผู้ป่วยได้ และเนื่องจากผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลจะต้องพบเจอกับเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย จึงต้องใช้การตัดสินใจโดยมีหลัก
คิด มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างดีเพ่ือตัดสินใจได้เหมาะสม คิดอย่างอิสระ ใจกว้าง ใส่ ใจในความคิด
ของผู้อ่ืน รู้ข้อจ ากัดในการคิดของตน มีความกล้าทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ มีความ
เพียร อยากรู้อยากเห็น พยายามแสวงหาค าตอบโดยการทดสอบค้นคว้า ชอบซักถาม กระตือรือร้นใน
การค้นหาข้อมูลและความรู้ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่น ไม่ท้อถอยในการท างานและมีทัศนคติที่ดี
และเห็นคุณค่าของความรับผิดชอบ มุ่งมั่นท างานจนประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่มี
ระเบียบ รอบคอบ (พนิดา ชาตยาภา, 2561)  ดังนั้นผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลจึงควรได้รับ
การพัฒนาการฝึกทักษะ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลมี
ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล แหล่งข้อมูล แยกแยะข้อมูลว่าข้อมูลใดเป็นไป
ตามข้อตกลงเบื้องต้น ข้อมูลใดไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ข้อมูลใดน่าเชื่อถือ ไม่น่าเชื่อถือ คัดสรร
ข้อมูลที่เป็นจริงมาจัดเป็นระบบ โดยมีการพิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูล และการจัดล าดับ
ความส าคัญของข้อมูล การแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริง ได้แก่ กฎระเบียบ กฎหมาย ความรู้ 
หรือความจริงที่ก าหนดไว้ในวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ข้อสรุปและความจริงจากการพิสูจน์ ตัดสินใจ
เมื่อวิเคราะห์ข้อสรุปและความจริงจากการพิสูจน์  เปรียบเทียบมุมมองความคิดของผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิด
ข้อสรุปได้ การจับใจความส าคัญของเรื่องนั้นด้วยความรู้ความคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  คิดหา
เหตุผลอย่างรอบคอบ น าข้อมูลมาประมวลเข้ากับความคิดของตนเองเพ่ือหาข้อสรุป ในการลง
ความเห็นและอธิบายความเป็นไปได้ของข้อสรุปว่าข้อสรุปในแต่ละข้อใช่หรือไม่ใช่ข้อสรุปที่จ าเป็นของ
สถานการณ์นั้น ๆ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการท างาน การประเมินน้ าหนักข้อมูลเพ่ือตัดสินว่าเข้า
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ประเด็นกับเรื่องหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ควรหรือไม่ควร ตอบค าถามและอ้างเหตุผลได้อย่าง
สมเหตุสมผลและตัดสินว่าค าตอบใดมีความส าคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับค าถามหรือไม่ เพ่ือใช้ในการ
อธิบายหรือมอบหมายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย น าเสนอความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นซึ่ง
ก าลังเป็นที่พิจารณา สามารถโต้แย้งโดยใช้เหตุผลประจักษ์พยาน หลักฐาน จากการศึกษาทบทวน
ข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนให้ข้อกล่าวอ้างที่น าเสนอมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้เหตุผลในการ
พิจารณาข้อมูลและเสนอค าตอบหรือทางเลือกท่ีสมเหตุสมผล ใช้เหตุผลในการอธิบายและการท านาย
ผลการตัดสินใจในการบริหารการศึกษาพยาบาลได้ การตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เป็นปัญหา รับรู้ถึงสภาพที่
ก าลั งเป็นปัญหาศึกษารายละเอียดและองค์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาโดยศึกษาจาก
ประสบการณ์ เอกสาร และทฤษฎีเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด พิจารณาความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาอย่างรอบคอบ สามารถท าความเข้าใจกับปัญหามากขึ้นและพยายามที่จะจ ากัด
ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดสามารถคิดหาค าตอบที่ ดีที่สุดเพ่ือตอบปัญหาที่ตั้งไว้ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการท างานในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลได้ 
 3. จากผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองการวัดตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล เชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order Confirmatory Factor Analysis)   
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้างพิจารณาได้จากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ
ความตรงของโมเดล ได้แก่ 2 มีค่า 253.595 df  มีค่า 639 p-value มีค่า 1.000   CFI มีค่า 1.000  TLI มีค่า 
1.159 RMSEA มีค่า .000 SRMR มีค่า .020 และค่า 2 /df มีค่า .397 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลการ
วัดตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ในโมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order Confirmatory Factor Analysis) ตัว
บ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับค่อนข้างสูง นั่นคือ ตัวแปรและตัวบ่งชี้ทุกตัวในโมเดล
เป็นตัวแปรและตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ และมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุพรรณศิริ  องค์สุริยานนท์ (2550) และอัญชลี  ดุสิตสุทธิรัตน์ (2551) ที่พบว่า รูปแบบของ
แบบจ าลองมีความคลาดเคลื่อนไม่มากนัก  
 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลขององค์ประกอบความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ที่มี
ค่าสูงสุดคือ การที่ผู้บริหารปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด 
ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การที่ผู้บริหารหาข้อสรุปจากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากบุคลากรที่มีการเชื่อมโยงหลายฝ่าย ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก และตัวบ่งชี้ที่มี
ค่าต่ าสุดคือ การที่ผู้บริหารพิจารณาคัดสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาทางการ
พยาบาลที่เป็นข้อเท็จจริง มีความน่าเชื่อถือได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่มีระดับความ
เหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลขององค์ประกอบความสามารถในการนิรนัย ที่มีค่าสูงสุดคือ การที่
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ผู้บริหารแก้ไขปัญหาในการบริหารงานโดยการใช้ข้อมูล กฎ หลักการข้อตกลง หรือความรู้พื้นฐาน ซึ่ง
อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก และค่าต่ าสุดคือ การที่ผู้บริหารหาข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากบุคลากรที่มีการเชื่อมโยงหลายฝ่าย โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่มีระดับความเหมาะสมมาก ส่วนค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น เกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่ งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลขององค์ประกอบความสามารถในการตีความ ที่มีค่าสูงสุดคือ การที่
ผู้บริหารแก้ไขปัญหาในการบริหารงานโดยการใช้ข้อมูล กฎ หลักการข้อตกลง หรือความรู้พ้ืนฐาน  
และค่าต่ าสุดคือ การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเชิงวิชาชีพในการวิพากย์ข้อมูลเพ่ือหาข้อยุติ ซ่ึงมีระดับความ
เหมาะสมมากทุกตัวบ่งชี้  นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลขององค์ประกอบความสามารถในการ
ประเมินข้อโต้แย้ง ที่มีค่าสูงสุดคือ การที่ผู้บริหารระบุเหตุผลและความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับในการ
บริหารงาน และค่าต่ าสุดคือ การที่ผู้บริหารเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมี
ระดับความเหมาะสมมากทุกตัวบ่งชี้  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลขององค์ประกอบความสามารถในการ
อุปนัย ที่มีค่าสูงสุดคือ การที่ผู้บริหารก าหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของหน่วยงานต้นสังกัด และค่าต่ าสุดคือ การที่ผู้บริหารก าหนดกระบวนการบริหารจัดการ
ที่น าไปสู่ความส าเร็จของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีระดับความเหมาะสมมากทุกตัวบ่งชี้  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1) หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันการศึกษาพยาบาลควรน าตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม
ส าหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล หรือในการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
   2) ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลควรมีความตระหนักถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
การบริหารงานของสถาบันต้นสังกัด โดยน าตัวบ่งชี้จากงานวิจัยไปปรับใช้ในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานทุกด้านของสถาบันต้นสังกัด 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
    1) การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญท าสนทนากลุ่ม จ านวน 9 ท่าน 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถาบัน 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง  
ดร.เพ็ญผกา กาญจโนภาส 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชัยภูมิ 

อ.ดร.ปัทมา แคนยุกต์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา 

ดร.ภิรมณ์ จันทร์โนทัย ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1  
อ.เมือง จ.ลพบุรี 

รศ.ดร.มณีรัตน์ พากธูป อาจารย์ประจ า  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
จ.ปทุมธานี 

ผศ. ดร.สุนันท์ สีพาย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา    

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

อ.ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ อาจารย์ประจ าสาขาวัดผล
และวิจัยทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี 

อ.ดร.เมษา นวลศรี อาจารย์ประจ าสาขาวัดและ
ประเมินผล 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

ผศ.ดร.ชญานิกา ศรีวิชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
จ.ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 

  



209 
 

 

 



210 
 

 

 
ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 



211 
 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถาบัน 

1 ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง อาจารย์ประจ า  
คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

2 ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3 ดร.เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ ผอ.ส านักวิชาการ  มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ 

4 อ.ดร.ปาริชาต  ญาตินิยม รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ และ
พัฒนากิจการนักศึกษา  

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

5 ดร.วัชรพงษ์ แพร่หลาย ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไผ่
วิทยาคม 

โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม  
จ.สิงห์บุร ี
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เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจัย 

                               1. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
2. แบบสอบถามเพ่ือหาค่าคะแนน IOCจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. เครื่องมือแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
 แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ................................................................................................................................... 
สถาบัน....................................................................................................................... ........................... 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์...................................... ................................................................................ 
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา...........................น.  จบการสัมภาษณ์เวลา................................น.   
 
เอกสารแนบประกอบด้วย 2 ตอน 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานผู้เชี่ยวชาญ 
  1. เพศ   (   ) ชาย  (   ) หญิง 
  2. อายุ..........................ปี 
  3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   (   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท  (   ) ปริญญาเอก 
   (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................................................................  
  4. ต าแหน่งทางวิชาการ 
   (   ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (   ) รองศาสตราจารย์ (   ) ศาสตราจารย์ 
   (   )  อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................................  
  5. ประสบการณ์การท างาน.......................ป ี
  6. ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร..........................ปี 
  7. ต าแหน่ง/หน้าที่...................................................... ............................................... 
     .............................................................................................. ................................ 
  8. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร...............................ปี 
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ตอนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณ์ 
 ประเด็นที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล อย่างไร 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
 ประเด็นที่2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

1. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
           2.ความสามารถในการนิรนัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
          3.ความสามารถในการตีความ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
          4.ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5. ความสามารถในการอุปนัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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เลขที่แบบสอบถาม............................ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ค าชี้แจง : 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล ตามกรอบแนวคิดโดยแบ่งตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาลตามกรอบแนวคิดท่ีได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 

1. ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบื้องต้น 
2. ความสามารถในการนิรนัย 
3. ความสามารถในการตีความ 
4. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 
5. ความสามารถในการอุปนัย 

 
1. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหาร 
  แบบสอบถามในตอนที่ 2 นี้เป็นการให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยสร้างเป็นแบบ
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scales) จากมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด เพ่ือให้ท่านได้พิจารณาความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร ว่ามีความเหมาะสมที่จะน ามาเป็นเกณฑ์
ส าหรับตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารในระดับมากน้อยเพียงใด 
  2. แบบสอบถามชุดนี้ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (คณบดี ผู้อ านวยการ) ระดับกลาง (รอง
คณบดี รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ) และระดับต้น (หัวหน้ากลุ่มวิชา/ ภาควิชา) 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล ส านักพยาบาล หรือชื่ออ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
 ท่านในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร โปรดพิจารณาแสดงความคิดเห็นตาม
รายละเอียดข้างต้น ข้อมูลที่ได้จากท่านทั้งหมดจะถือเป็นความลับ และใช้ประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น 
ในการน าเสนอจะเสนอผลการวิจัยในภาพรวมทั้งหมด และขอความอนุเคราะห์จากท่านในการน า
แบบสอบถามที่ตอบแล้วส่งคืนผู้วิจัย ภายใน 2 สัปดาห์ จะเป็นพระคุณยิ่ง โดยผู้วิจัยได้จัดเตรียมซอง
เอกสารจ่าหน้าซองส าหรับส่งคืนมาพร้อมแบบสอบถามชุดนี้แล้ว    
 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

นางสาวกมลรัตน์ ทองสว่าง 
                              นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ผู้บริหาร) 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  (    )  ซึ่งตรงกับสถานภาพของท่าน 

1. เพศ   (   ) ชาย  (   ) หญิง 
2. อายุ..........................ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 (   ) ปริญญาโท   (   ) ปริญญาเอก 
 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................................................................  
4. ต าแหน่งทางวิชาการ 
 (   ) อาจารย์   (   ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   (   ) รองศาสตราจารย์   (   ) ศาสตราจารย์    
 (   )  อื่นๆ โปรดระบุ.............................................................................. 
5. ต าแหน่งผู้บริหาร 
 (   )  คณบดี / ผู้อ านวยการ   (   ) รองคณบดี / รองผู้อ านวยการ 
 (   )  ผู้ช่วยคณบดี / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   
 (   )  หัวหน้าภาควิชา / หวัหน้ากลุ่มวิชา / หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา 
6. ประสบการณ์การท างานในสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 (   ) 1-5 ปี  (   ) 6-10 ปี  (   ) 11-15 ปี  (   )มากกว่า 15 ปี 
7. ท่านเป็นผู้บริหารสังกัด 
 (   )  สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข    (   ) สถาบันการศึกษาเอกชน                 
 (   )ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   (   ) กระทรวงกลาโหม 
 (   )ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                              (   ) กรุงเทพมหานคร 
8. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
 (   ) 1-5 ปี  (   ) 6-10 ปี  (   ) 11-15 ปี (   ) มากกว่า 15 ปี 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC) ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาประเมิน และให้ค าแนะน า 

 
แบบสอบถาม เรื่องแบบประเมินตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
พยาบาล 
การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ผู้วิจัย  นางสาวกมลรัตน์ ทองสว่าง 
ค าชี้แจง เชิญท่านพิจารณาข้อค าถาม/ข้อสอบ ส าหรับการวิจัยแต่ละข้อว่า มีความเหมาะสม ไม่ขัด
จริยธรรม และสอดคล้องกับ นิยามเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ของตัวแปรที่ศึกษาหรือไม่ถ้าพิจารณา
แล้วเห็นว่า สอดคล้องให้เขียน    ที่ช่อง  +1 ,  ไม่แน่ใจ ที่ช่อง 0 ,  ไม่สอดคล้อง ที่ช่อง -1  และ
กรุณาให้ค าแนะน า 
 
ตอนที่ 2 การประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัยส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเห็น ผล 

รวม 
 

1 2 3 4 5 
1.ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 

1 การที่ผู้บริหารปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด 

1 -1 1 1 1 0.6 

2 การที่ผู้บริหารพิจารณาแยกแยะข้อมูลได้ว่า
ข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลใดเป็น
ข้อคิดเห็น 

1  1 1 1 1 1 

3 การที่ ผู้ บ ริห ารพิจารณ าและระบุ ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลได้ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่
น่าเชื่อถือ 

1 -1 1 1 1 0.6 

4 การที่ผู้บริหารระบุได้ว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือ
และข้อมูลใดไม่น่าเชื่อถือ 

1  -1 0 1 0 0.4 

5 การที่ผู้บริหารจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 

1 0 1 1 1 0.8 

6 การที่ผู้บริหารเลือกใช้เหตุผลในการพิจารณา
ข้อมูล เงื่อนไขและการแก้ปัญหาของการ
บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลได้ 

1 1 1 1 1 1 

  7 การที่ผู้บริหารท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นของการบริหาร
การศึกษาพยาบาลได้ 

1 1 1 1 1 1 



219 
 

  

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเห็น ผล 

รวม 1 2 3 4 5 
8 การที่ผู้บริหารพิจารณาคัดสรรข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา
ทางการพยาบาลที่เป็นข้อเท็จจริง มีความ
น่าเชื่อถือได้ถูกต้องและเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 

9 
การที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการให้และ
ใช้เหตุผลในการก าหนดนโยบาย ข้อตกลง
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

1 0 1 1 0 0.6 

10 การที่ผู้บริหารก าหนดข้อตกลงในการ
ด าเนิ นการบริหารจัดการศึ กษาของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

1 1 1 1 1 1 

11 
การที่ผู้บริหารสามารถพิจารณาทวนสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน 

1 1 1 1 0 0.8 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเห็น ผล 

รวม 1 2 3 4 5 
2.ความสามารถในการนิรนัย 

1 การที่ ผู้ บริหารแก้ ไขปัญหาในการ
บริห ารงาน โดยการใช้ ข้ อมู ล  กฎ 
หลักการข้อตกลง หรือความรู้พ้ืนฐาน 

1 1 1 1 1 1 

2 การที่ผู้บริหารตัดสินใจหลังจากมีการ
วิเคราะห์ข้อสรุปและตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข้อมูล 

1 1 1 1 1 1 

3 การที่ ผู้ บริหารหาข้อสรุปจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบุคลากรที่ มี
การเชื่อมโยงหลายฝ่าย 

1 0 1 1 1 0.8 

4 การที่ผู้บริหารเปรียบเทียบมุมมองความคิด
ของบุคลากรเพ่ือให้เกิดข้อสรุป 

1 0 1 1 1 0.8 

5 การที่ ผู้ บริหารคิดถึงเหตุ และผลที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปัญ ห าของฝ่ าย งาน
ทางการบริหาร 

1 -1 1 1 1 0.6 

6 ก าร ที่ ผู้ บ ริ ห า รต ร ว จ ส อ บ ค ว าม
สอดคล้องของข้อมูล ข้อตกลงเบื้องต้น 
ค า นึ ง ถึ ง ค ว าม เป็ น ไป ได้ ใน ก า ร
แก้ปัญหา 

1 -1 1 1 1 0.6 

7 การที่ ผู้ บ ริห าร พิจารณ าแยกแยะ
ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลตามหลักการ
เชิงวิชาชีพ 

1 1 1 1 0 0.8 

8 
การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเชิงวิชาชีพใน
การวิพากย์ข้อมูลเพื่อหาข้อยุติ 

1 1 1 0 0 0.6 

3.ความสามารถในการตีความ 
1 การที่ผู้บริหารก าหนดประเด็นของการ

สื่อสารและการแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ทางการบริหาร 

1 -1 1 1 1 0.6 

2 การที่ผู้บริหารก าหนดวิธีการเพ่ือให้ได้
ข้อมูลและสารสนเทศ 

1 0 1 0 1 0.6 

3 การที่ผู้บริหารคิดอย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางานบริหาร 

1 1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเห็น ผล 

รวม 1 2 3 4 5 
(ต่อ) 3.ความสามารถในการตีความ 

4 ก า ร ที่ ผู้ บ ริ ห า ร น า ห ลั ก ก า ร ต า ม
กระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

1 1 1 1 1 1 

5 ก า ร ที่ ผู้ บ ริ ห า ร น า ข้ อ มู ล ม า ใ ช้
ประกอบการพิจารณาเพ่ือหาข้อสรุป
ทางการบริหาร 

1 1 1 1 1 1 

6 การที่ผู้บริหารสรุปประเด็นในการสื่อสาร
ให้มีความชัดเจน สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

1 1 1 1 1 1 

7 การที่ ผู้ บ ริ ห าร วิ เค ราะห์ แ ยก แยะ
ประเภทของเป้าหมายของหน่วยงานต้น
สังกัด 

1 -1 1 1 1 0.6 

8 การที่ ผู้บริหารพิจารณาและตีความ
เอกสาร หนังสือราชการ เพ่ือถ่ายทอด
และด าเนินการ 

1 0 1 1 1 0.8 

9 การที่ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายใหม่ที่มี
ความสอดคล้องและต่อเนื่อง 

1 -1 1 1 1 0.6 

10 การที่ ผู้ บ ริห าร เสนอและให้ ข้ อมู ล
เพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ทางการบริหาร 

1 0 1 0 1 0.6 

11 การที่ผู้บริหารมองปัญหาและอุปสรรค
ทางการบริหารงาน สามารถน าไปสู่การ
พัฒนาหน่วยงานต้นสังกัด 

1 0 1 0 1 0.6 

12 การที่ผู้บริหารมองปัญหาบริหารงาน 
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาหน่วยงานต้นสังกัด 

1 0 1 0 0 0.4 

4.ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 
1 การที่ผู้บริหารระบุเหตุผลและความคิดเห็นที่

เป็นที่ยอมรับในการบริหารงาน 
1 1 1 1 1 1 

2 การที่ ผู้ บ ริ ห าร น า เส น อข้ อ เท็ จ จ ริ ง เพ่ื อ
ประกอบการอธิบายเหตุผล 

1 1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเห็น ผล 

รวม 1 2 3 4 5 
(ต่อ)4.ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 

3. การที่ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่
แตกต่างไปจากความคิดเห็นของตน 

1 1 1 1 1 1 

4 การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเพ่ือน าเสนอค าตอบ
หรือทางเลือกในการบริหาร 

1 -1 1 1 1 0.6 

5 การที่ผู้บริหารคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ใน
การบริหารงาน 

1 0 1 1 0 0.6 

6 การที่ ผู้บริหารอธิบายและท านายผลการ
ตัดสินใจในเชิงบริหาร 

1 1 1 1 1 1 

7 การที่ผู้บริหารเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

1 -1 1 1 1 0.6 

8 การที่ผู้บริหารเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ ์

1 0 1 1 1 0.8 

9 การที่ผู้บริหารตรวจสอบความสอดคล้องของ
กลยุทธ์ในหน่วยงานต้นสังกัด 

1 0 1 0 1 0.6 

10 การที่ผู้บริหารโต้แย้งและจับประเด็นในการ
สรุปผลการบริหารงาน 

1 0 1 1 1 0.8 

11 การที่ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงความคิดเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันในการบริหาร 

1 1 0 0 0 0.4 

12 การที่ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงมุมมองเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน 

1 0 1 0 1 0.6 

13 การที่ผู้บริหารคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ใน
การบริหารงาน 

1 0 1 0 0 0.4 

14 การที่ผู้บริหารได้สรุปประเด็นและน ามาก าหนด
แนวคิดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

1 -1 0 0 0 0.4 

15 การที่ผู้บริหารได้โต้แย้งและมีมติร่วมกันในการ
สรุปผลการบริหาร 

1 1 0 0 0 0.4 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเห็น ผล 

รวม 1 2 3 4 5 
(ต่อ)4.ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 

16 การที่ผู้บริหารเสนอแนะการบริหารงาน
ด้วยการตัดสินสินใจ 

1 1 0 0 0 0.4 

                             5.ความสามารถในการอุปนัย 
1 การที่ผู้บริหารก าหนดการบริหารจัดการ

ความ เสี่ ย งที่ เกิ ดขึ้ นที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

1 -1 1 1 1 0.6 

2 การที่ผู้บริหารท าความเข้าใจแยกแยะ 
จัดกลุ่ม และสรุปประเด็นเพ่ือให้ง่ายต่อ
การน าไปสู่การบริหารงาน 

1 1 1 1 1 1 

3 การที่ ผู้บริหารก าหนดกระบวนการ
บริหารจัดการที่น าไปสู่ความส าเร็จของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

1 1 1 1 1 1 

4 การที่ผู้บริหารน าศาสตร์และทฤษฎีทาง
วิชาชีพมาก าหนดมาตรฐานและแนว
ทางการบริหารงานของหน่วยงานต้น
สังกัด 

1 1 1 1 0 0.8 

5 การที่ผู้บริหารใช้ข้อสรุปและ/หรือ มติ 
เป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 

1 1 1 1 0 0.8 

6 การที่ผู้บริหารจ าแนกข้อเท็จจริง เหตุผล 
ความส าคัญและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล  

1 1 1 1 0 0.8 

7 การที่ผู้บริหารล าดับความส าคัญของ
ประเด็ นปัญ ห าโดยผ่ าน โครงสร้ าง
ทางการบริหาร 

1 1 1 1 1 1 

8 การที่ ผู้ บ ริห ารสรุปวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ภ าย ใต้ ส ถานการณ์ ทั้ งภ าย ในและ
ภายนอกอย่างสมเหตุสมผล 

1 1 1 1 0 0.8 

9 การที่ ผู้ บ ริห ารสรุปวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
สมเหตุสมผลและน ามาตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาได้เลย 

1 0 1 0 0 0.4 
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เลขที่แบบสอบถาม............................ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ค าชี้แจง : 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล ตามกรอบแนวคิดโดยแบ่งตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาลตามกรอบแนวคิดท่ีได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 

6. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 
7. ความสามารถในการนิรนัย 
8. ความสามารถในการตีความ 
9. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง 
10. ความสามารถในการอุปนัยหรือการสรุปอ้างอิง 

 
 1. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหาร 
  แบบสอบถามในตอนที่ 2 นี้เป็นการให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยสร้างเป็นแบบ
ประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scales) จากมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด เพ่ือให้ท่านได้พิจารณาความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร ว่ามีความเหมาะสมที่จะน ามาเป็นเกณฑ์
ส าหรับตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหารในระดับมากน้อยเพียงใด 
  2. แบบสอบถามชุดนี้ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (คณบดี ผู้อ านวยการ) ระดับกลาง (รอง
คณบดี รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ) และระดับต้น (หัวหน้ากลุ่มวิชา/ ภาควิชา) 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล ส านักพยาบาล หรือชื่ออ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
 ท่านในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร โปรดพิจารณาแสดงความคิดเห็นตาม
รายละเอียดข้างต้น ข้อมูลที่ได้จากท่านทั้งหมดจะถือเป็นความลับ และใช้ประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น 
ในการน าเสนอจะเสนอผลการวิจัยในภาพรวมทั้งหมด และขอความอนุเคราะห์จากท่านในการน า
แบบสอบถามที่ตอบแล้วส่งคืนผู้วิจัย ภายใน 2 สัปดาห์ จะเป็นพระคุณยิ่ง โดยผู้วิจัยได้จัดเตรียมซอง
เอกสารจ่าหน้าซองส าหรับส่งคืนมาพร้อมแบบสอบถามชุดนี้แล้ว    
 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

นางสาวกมลรัตน์ ทองสว่าง 
                               นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ผู้บริหาร) 

ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  (    )  ซึ่งตรงกับสถานภาพของท่าน 

1. เพศ   (   ) ชาย  (   ) หญิง 
2. อายุ..........................ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 (   ) ปริญญาโท   (   ) ปริญญาเอก 
 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................................................................  
4. ต าแหน่งทางวิชาการ 
 (   ) อาจารย์   (   ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   (   ) รองศาสตราจารย์   (   ) ศาสตราจารย์    
 (   )  อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................................  
5. ต าแหน่งผู้บริหาร 
 (   )  คณบดี / ผู้อ านวยการ   (   ) รองคณบดี / รองผู้อ านวยการ 
 (   )  ผู้ช่วยคณบดี / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   
 (   )  หัวหน้าภาควิชา / หวัหน้ากลุ่มวิชา / หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา 
6. ประสบการณ์การท างานในสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 (   ) 1-5 ปี  (   ) 6-10 ปี  (   ) 11-15 ปี  (   )มากกว่า 15 ปี 
7. ท่านเป็นผู้บริหารสังกัด 
 (   )  สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข    (   ) สถาบันการศึกษาเอกชน                 
 (   )ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   (   ) กระทรวงกลาโหม 
 (   )ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                           (   ) กรุงเทพมหานคร 
8. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
 (   ) 1-5 ปี  (   ) 6-10 ปี  (   ) 11-15 ปี (   )มากกว่า 15 ปี  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 
ค าชี้แจง :  ขอให้ท่านโปรดพิจารณาว่าตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับใดที่จะน ามาชี้วัด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร และโปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ซึ่งตรงกับความคิดเห็น
ของท่านตามมิติการประเมินโดยมีความหมายดังนี้ 
  5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 

1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 

ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น      

1. การที่ผู้บริหารปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

     

2. การที่ผู้บริหารพิจารณาแยกแยะข้อมูลได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง
และข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น  

     

3. การที่ผู้บริหารพิจารณาและระบุความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ว่า
น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ 

     

4. การที่ผู้บริหารจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ 

     

5. การที่ผู้บริหารเลือกใช้เหตุผลในการพิจารณาข้อมูล เงื่อนไขและการ
แก้ปัญหาของการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลได้ 

     

6. การที่ผู้บริหารท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประเด็นของการบริหารการศึกษาพยาบาลได้ 

     

7. การที่ผู้บริหารพิจารณาคัดสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด
การศึกษาทางการพยาบาลที่เป็นข้อเท็จจริง มีความน่าเชื่อถือได้ถูกต้อง
และเหมาะสม  

     

8. การที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการให้และใช้เหตุผลในการก าหนด
นโยบาย ข้อตกลงของหน่วยงานต้นสังกัด 

     

9. การที่ผู้บริหารก าหนดข้อตกลงในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

     

10. การที่ผู้บริหารสามารถพิจารณาทวนสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ความสามารถในการนิรนัย      

1. การที่ผู้บริหารแก้ไขปัญหาในการบริหารงานโดยการใช้ข้อมูล กฎ 
หลักการข้อตกลง หรือความรู้พ้ืนฐาน 

     

2. การที่ผู้บริหารตัดสินใจหลังจากมีการวิเคราะห์ข้อสรุปและตรวจสอบ
ความ ถูกต้องของข้อมูล 

     

3. การที่ผู้บริหารหาข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบุคลากรที่มี
การเชื่อมโยงหลายฝ่าย 

     

4. การที่ผู้บริหารเปรียบเทียบมุมมองความคิดของบุคลากรเพ่ือให้เกิด
ข้อสรุป 

     

5. การที่ผู้บริหารคิดถึงเหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของฝ่ายงาน
ทางการบริหาร 

     

6. การที่ผู้บริหารตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล ข้อตกลงเบื้องต้น 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

     

7. การที่ผู้บริหารพิจารณาแยกแยะข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลตาม
หลักการเชิงวิชาชีพ 

     

8. การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเชิงวิชาชีพในการวิพากย์ข้อมูลเพื่อหาข้อยุติ      
 

ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................. ...............................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.............................................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................ ................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................. 
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ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ความสามารถในการตีความ      

1. การที่ผู้บริหารก าหนดประเด็นของการสื่อสารและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางการบริหาร 

     

2. การที่ผู้บริหารก าหนดวิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศ      
3. การที่ผู้บริหารคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานบริหาร      
4. การที่ผู้บริหารน าหลักการตามกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงาน
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

     

5. การที่ผู้บริหารน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือหาข้อสรุป
ทางการบริหาร 

     

6. การที่ผู้บริหารสรุปประเด็นในการสื่อสารให้มีความชัดเจน สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

     

7. การที่ผู้บริหารวิเคราะห์แยกแยะประเภทของเป้าหมายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

     

8. การที่ผู้บริหารพิจารณาและตีความเอกสาร หนังสือราชการ เพ่ือ
ถ่ายทอดและด าเนินการ 

     

9. การที่ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายใหมท่ี่มีความสอดคล้องและต่อเนื่อง      
10. การที่ผู้บริหารเสนอและให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ทางการ
บริหาร 

     

11. การที่ผู้บริหารมองปัญหาและอุปสรรคทางการบริหารงาน สามารถ
น าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานต้นสังกัด 

     

 

ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ... 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................... ................................................................................................  
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ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง      

1. การที่ผู้บริหารระบุเหตุผลและความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับในการ
บริหารงาน 

     

2. การที่ผู้บริหารน าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการอธิบายเหตุผล      
3. การที่ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่างไปจากความ
คิดเห็นของตน 

     

4. การที่ผู้บริหารใช้เหตุผลเพ่ือน าเสนอค าตอบหรือทางเลือกในการ
บริหาร 

     

5. การที่ผู้บริหารคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปไดใ้นการบริหารงาน      
6. การที่ผู้บริหารอธิบายและท านายผลการตัดสินใจในเชิงบริหาร      
7. การที่ผู้บริหารเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารงานได้อย่างถูกต้อง      
8. การที่ผู้บริหารเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

     

9. การที่ผู้บริหารตรวจสอบความสอดคล้องของกลยุทธ์ในหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

     

10. การที่ผู้บริหารโต้แย้งและจับประเด็นในการสรุปผลการบริหารงาน      
11. การที่ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงมุมมองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน      

 

ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ... 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................... .................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
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ตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ความสามารถในการอุปนัย      

1. การที่ผู้บริหารก าหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

     

2. การที่ผู้บริหารท าความเข้าใจแยกแยะ จัดกลุ่ม และสรุปประเด็น
เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปสู่การบริหารงาน 

     

3. การที่ผู้บริหารก าหนดกระบวนการบริหารจัดการที่น าไปสู่
ความส าเร็จของหน่วยงานต้นสังกัด 

     

4. การที่ผู้บริหารน าศาสตร์และทฤษฎีทางวิชาชีพมาก าหนด
มาตรฐานและแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด 

     

5. การที่ผู้บริหารใช้ข้อสรุปและ/หรือ มติ เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

     

6. การที่ผู้บริหารจ าแนกข้อเท็จจริง เหตุผล ความส าคัญและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  

     

7. การที่ผู้บริหารล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาโดยผ่าน
โครงสร้างทางการบริหาร 

     

8. การที่ผู้บริหารสรุปวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้สถานการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกอย่างสมเหตุสมผล 

     

 

ข้อเสนอแนะ 

..................................................................................................................... ...........................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ค 
ผลคะแนนการวิจัย 

 
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
2. ผลแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนกลุ่ม     

                            3.  ผลคะแนนของแบบสอบถาม         
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี

วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์    ดร.ภัทรา  ซูริค                                                                                  
.สถาบัน    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                                                                
.วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์    23   มกราคม   2561                                                                     
.เริ่มการสัมภาษณ์เวลา  10.00  น.  จบการสัมภาษณ์เวลา  11,30 น. 
เอกสารแนบประกอบด้วย  2  ตอน 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานผู้เชี่ยวชาญ 

1. เพศ (   ) ชาย () หญิง 
2. อายุ   59    ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

(   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท  () ปริญญาเอก 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                               

4. ต าแหน่งทางวิชาการ 
(   ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (   ) รองศาสตราจารย์ (   ) ศาสตราจารย์ 
()  ) อื่นๆ โปรดระบุ  ผู้บริหารวิชาการพยาบาลอยามัยชุมชน 

5. ประสบการณ์การท างาน  30 ปี 
6. ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร       -     ปี 
7. ต าแหน่ง/หน้าที ่ 1. รักษาการคณบดี 1 ปี. 

2. รองคณบดี 12  ปี . 
8. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  13  ปี 

 
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ประเด็นที่  1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญและความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารงาน
สถาบันการศึกษาอย่างไร 
             ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นในประเด็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า มีความส าคัญและ
จ าเป็นมากที่สุดอย่างยิ่ง ผู้บริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการ
ด าเนินการบริหารสถาบันพยาบาลแบบมองกว้าง คิดไกล ท างานอย่างมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ การท างานมี
การวางแผนอย่างมีระบบ ระเบียบ มีเหตุผลมีการคิดอย่างรอบคอบ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
ให้โอกาสร่วมงานมีส่วนร่วมบริหารงาน โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เพ่ือลดความผิดพลาดและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในสถาบัน มีเหตุผลในการสร้างสรรค์งาน สร้าง
แนวคิดใหม่ ๆ อย่างรอบคอบ ช่วยกันปรับปรุงงานที่ท าไปแล้ว โดยควบคุมก ากับติดตาม ประเมินผล
งาน ผู้บริหารต้องรับฟังข้อเสนอแนะของทีมทีแ่สดงความคิดเห็น และมีประเด็นโต้แย้ง เพ่ือให้เกิดผลดี 
ลดผลเสียต่อสถาบัน มีการวิเคราะห์ผลงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการตัดสินใจอย่างถูกต้อง โดยมีเหตุผล
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อ้างอิง ซึ่งผู้บริหารงานในสถาบันพยาบาล มีความคิดเห็นว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญ 
และมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการสถาบัน และมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพราะต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ มองกว้าง ก้าวไกล 
ในการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ Globalization เพ่ือน าแนวคิดในด้านต่าง ๆ ของความก้าวหน้า
ในด้านสุขภาพมาพัฒนางานในสถานศึกษาของสถาบันการพยาบาลให้ทันสมัย ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนในกระบวนการพยาบาล เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลจะได้มีระบบในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยมีเหตุผลตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริง คณะพยาบาลจึงมีมุมมองในด้านสุขภาพ
และให้มีการยั่งยืน ผู้บริหารมีมุมมอง 2 ประเด็น คือในด้านการบริหารและด้านสังคม ซึ่งควรมีการ
จัดการในคณะพยาบาลให้เป็นระบบในเรื่อง Share Vision ร่วมกัน และมี Element Base เป็นฐาน
ร่วมกัน ผู้บริหารต้องเป็นจุดรวมของจิตใจ และเป็นผู้มีสัจจะในการพูดและการสื่อสารเพื่อผู้ร่วมงานจะ
ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน การท างานอย่างมีระบบและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีสู่สังคม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างกระบวนการท างานและปรับปรุง
สถาบันเชิงสังคม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นวิทยาศาสตร์และสังคมแห่งประชาธิปไตย โดยให้
ทุกคนใช้เหตุผลต่อการพัฒนางานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยให้ผู้บริหาร
ต้องมีการสื่อสารและอธิบายให้ผู้ร่วมงานทราบถึงข้อมูล การให้เหตุผลถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้น 
โดยมองเห็นความส าคัญของข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลในการให้เหตุผลที่เป็น
ตรรกะ จะน าไปสู่การตัดสินใจที่ เหมาะสมของการโต้แย้งเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล เพ่ือหาวิธีการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ประเด็นที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

1. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น  
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น มี 

ความจ าเป็นอย่างมาก เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้ร่วมกันน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย เพ่ือประเมินหรือ
น าความคิดที่มีความชัดจน ต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือการตัดสินประเมินหรือต้องมี
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ย่อย การสรุปอ้างอิง ช่วยให้บุคคลเข้าใจในสถานการณ์อย่าง
ลึกซึ้ง 
             2.ความสามารถในการนิรนัย 

     ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในความสามารถในการนิรนัยว่า  
ความสามารถในการนิรนัยมีความจ าเป็นมาก เพราะผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่ต้องประเมินความคิด
และมีการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของความคิดและการปรับความคิดให้ถูกต้อง เพ่ือน าไปสู่การ
ตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเพ่ือพัฒนางาน และเพ่ือจะได้ลดความเสี่ยง
และความเสียหายที่จะเกิดข้ึนต่อสถาบัน 
               3.ความสามารถในการตีความ 

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการตีความ  ซึ่งความสามารถใน 
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การตีความมีความจ าเป็นมาก เพราะผู้บริหารต้องมีความคิดในการตีความแยกแยะองค์ประกอบของ
ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และต้องตีความได้ถูกต้อง ซึ่งต้องสามารถระบุว่าข้อมูลใด ควรยอมรับหรือไม่ และ
ต้องมีการจัดระบบระเบียบของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การคิดและการพัฒนาความคิดกับผู้ร่วมงานอย่างมี
เหตุผล 
               4. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งว่า 
ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งมีความจ าเป็นมาก  เพราะผู้บริหารควรมีใจเปิดกว้าง มองไกล 
และสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งได้  สามารถสรุปปัญหาได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและร่วมระดม
ความคิดในการแก้ไขปัญหาและผู้บริหารต้องมีความกระจ่างชัดในการตอบค าถามได้ชัดเจน และต้อง
เป็นผู้บริหารที่ต้องลดอัตตา (Egocentrism) ต้องเป็นผู้ไม่ล าเอียง มีความเชื่อผิด ๆ และสามารถใน
การประเมินข้อโต้แย้งและสรุปอธิบายข้อสรุปได้ถูกต้อง 
       5.ความสามารถในการอุปนัย  

     ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการอุปนัยว่า ความสามารถ 
ในการอุปมานนั้นมีความจ าเป็นมากที่สุด เพราะผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
อย่างมีระบบและมีเหตุผลที่คิดในเรื่องนั้นอย่างไตร่ตรอง  มีการวินิจฉัยข้อสรุปและการอธิบายอย่างมี
เหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการจ าแนกประเภทข้อมูล การมองข้อสรุป และ
สืบสวนข้อเท็จจริง เพื่อการพิจารณาต้องมีความสามารถในการอุปนัยยืนยันสนับสนุนในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอย่างมีเหตุผลของการกระท าตามหลักการ โดยมีการน าเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มาใช้
อย่างเต็มความสามารถ และควรมีการขยายความเพ่ือสื่อความหมายให้นักศึกษาเห็นอย่างชัดเจน เพื่อ
อาจารย์และผู้ร่วมงานใต้บังคับบัญชาต้องมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วย เป็นการเปิดกว้างใน
ความคิด เป็นการสร้างวัฒนธรรมของคณะพยาบาล เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนากับมหาวิทยาลัย ควรให้
ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาสถาบันให้มีวัฒนธรรมเดียวกันเป็น Unity 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี

วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   ผศ. ดร.ชญานิกา  ศรีวิชัย 
สถาบัน    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์    25   มกราคม   2561                                                                     
.เริ่มการสัมภาษณ์เวลา  10.00  น.  จบการสัมภาษณ์เวลา  11,00 น. 
เอกสารแนบประกอบด้วย  2 ตอน 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานผู้เชี่ยวชาญ 

1. เพศ (   ) ชาย () หญิง 
2. อายุ   59    ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

(   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท  () ปริญญาเอก 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                              

. 
4. ต าแหน่งทางวิชาการ 

(  ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (   ) รองศาสตราจารย์ (   ) ศาสตราจารย์ 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ                  -                                                           
. 

5. ประสบการณ์การท างาน    22    ปี 
6. ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร       -     ปี 
7. ต าแหน่ง/หน้าที ่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย.. 
8. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร    5    ปี 

(ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการ 1 ปี ผู้ช่วยผู้อ านวยการหลักสูตรพยาบาลพยาบาล
ศาสตร์มหาบัณฑิต 5 ปี 
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ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ประเด็นที่  1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญและความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารงาน
สถาบันการศึกษาอย่างไร 
             ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในประเด็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่ามีความส าคัญและจ าเป็น
มากที่สุดอย่างยิ่ง ส าหรับการบริหารงานของผู้บริหารงานในคณะพยาบาลอีสเทิร์น มีการด าเนินการ
งานบริหารสถาบันแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพราะปัจจุบันมีการสื่อสารไร้พรมแดนที่เชื่อมโยง
ถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้บริหารต้องมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดวิจารณญาณมีเหตุผล 
มองกว้าง คิดไกล ท างานสร้างแนวคิดโดยมีการสอนให้นักศึกษาพยาบาลมีการคิดวิเคราะห์ในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีวิสัยทัศน์ การท างานมีการวางแผนอย่างมีระบบ ระเบียบ มีเหตุผลโดย ให้
โอกาสร่วมงานมีส่วนร่วมบริหารงาน โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการ
ให้เหตุผลถึงผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น โดยมองเห็นความส าคัญของข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ข้อมูลในการให้เหตุผลที่เป็นตรรกะ จะน าไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมของการโต้แย้ง
เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล เพ่ือหาวิธีการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ 
 
ประเด็นที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
                1.ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นว่า  
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นมีความจ าเป็นมาก เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้ร่วมกันน าพา
สถาบันไปสู่เป้าหมาย ต้องมีความคิดที่มีความชัดเจน มีการตัดสินใจที่อยู่บนฐานของการมีส่วนร่วม 
และต้องมีข้อเสนอแนะที่มีความชัดเจนเมื่อน าไปปฏิบัติจะไม่เกิดผลเสียต่อสถาบัน 
               2.ความสามารถในการนิรนัย 

     ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในความสามารถในการนิรนัยว่า  
ความสามารถในการนิรนัยมีความจ าเป็นมากที่สุด เพราะผู้บริหารต้องรอบคอบในการประเมิน
ความคิดแสวงหาความรู้และมีการวิเคราะห์ข้อมูลถึงความเหมาะสม แล้วน ามาสรุปให้ได้ใจความที่
ถูกต้องตามแนวคิดทฤษฎี คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจอย่างถูกต้องและมีคุณค่าใน
การสร้างสรรค์เพ่ือจะได้ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ 
                3.ความสามารถในการตีความ 

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการตีความว่า  ซึ่งความสามารถ 
ในการตีความด้านนี้มีความจ าเป็นมาก เพราะผู้บริหารต้องมีความสามารถในการตีความหมายและ
การสื่อสาร ซึ่งสามารถน าความคิดที่เป็นปัญหามาแก้ไขได้ โดยมีการตีความได้ถูกต้อง ควรยอมรับใน
ข้อมูลที่ผู้ร่วมงานได้เสนอมา และต้องมีการจัดระบบระเบียบของข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
                4.ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งว่า 
ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งมีความจ าเป็นมาก  เพราะผู้บริหารควรมีใจลดความมีอคติต่อ
ผู้ร่วมงานโดยผู้บริหารต้องมีความกระจ่างชัดในด้านข้อมูล รับฟังความคิดเห็นที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
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เสนอแนะมาอย่างมีเหตุผล ซึ่งต้องเป็นผู้ไม่ล าเอียง ผู้บริหารต้องมีการโต้แย้งอย่างมีวิจารณญาณ และ
สามารถในการประเมินข้อโต้แย้งและอธิบายข้อสรุปได้ถูกต้อง 
                5.ความสามารถในการอุปนัย  

     ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการอุปมานว่า ความสามารถ 
ในการอุปมานนั้นมีความจ าเป็นมากที่สุด เพราะผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
อย่างมีระบบและมีเหตุผลที่ภายใต้หลักเกณฑ์ คือการมีดุลยพินิจที่ดี มีการคิดอย่างรอบคอบและ และ
มีการวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ แล้วหาข้อสรุปโดยมีการอธิบายที่ชัดเจน  เพราะท าให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การมองข้อสรุป และสืบสวนข้อเท็จจริงนั้น เพ่ือการพิจารณาไปสู่ข้อตกลงเบื้องต้นที่
สมเหตุสมผล การกระท าตามหลักการ โดยมีการน าเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มาใช้ให้ เกิดประโยชน์  
และควรมีอธิบายความเพ่ือสื่อความหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้อาจารย์และผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วย เป็นการเปิดกว้างในความคิด เป็นการสร้างวัฒนธรรมร่วมของคณะ
พยาบาล ให้มีความสามารถในการยอมรับในสายตาวิชาชีพเดียวกันโดยอิงมาตรฐานที่ ก าหนดไว้เป็น
ทิศทางในการบริหารงาน  
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี

วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   ผศ. ดร.ไพฑรูย์ วุฒิโส 
สถาบัน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภมูิ 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์  30 มกราคม 2561                                                                     
.เริ่มการสัมภาษณ์เวลา  14.00  น.  จบการสัมภาษณ์เวลา  15,10 น. 
เอกสารแนบประกอบด้วย  2 ตอน 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานผู้เชี่ยวชาญ 

1. เพศ ( ) ชาย (  ) หญิง 
2. อายุ  52  ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

(   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท  () ปริญญาเอก 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                              

.ต าแหน่งทางวิชาการ 
(  ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (   ) รองศาสตราจารย์ (   ) ศาสตราจารย์ 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ                  -                                                           
.ประสบการณ์การท างาน   20    ปี 

4. ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร     2   ปี 
5. ต าแหน่ง/หน้าที ่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 

6. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร    10    ปี 
 
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ประเด็นที่  1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญและความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารงาน
สถาบันการศึกษาอย่างไร 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในประเด็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า มีความส าคัญและจ าเป็น
มากที่สุดอย่างยิ่ง ส าหรับการบริหารงานของผู้บริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎชัยภูมิ  มีการด าเนินการงานบริหารสถาบันแบบมีการคิดอย่างรอบคอบ และเป็นระบบในเชิง
พัฒนางานและพัฒนาสถาบัน  โดยมีการใช้ดุลยพินิจในการแยกแยะในประเด็นของเนื้องานแต่ละงาน
ให้ละเอียดก่อนที่ตัดสินใจในการท าสิ่งนั้นลงไป  เพราะการคิดอย่างไตร่ตรองมีเหตุมีผลจะเกิดผลดีต่อ
สถาบัน ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทางลบให้น้อยลงดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องน ามาใช้ในการบริหารงานในสถาบันเพ่ือการน าไปวางแผนงานได้ดีไปสู่การปฏิบัติได้ 
ในการคิดที่ดกี็ไม่ลึกซึ้งเท่ากับลงมือท า และในการบริหารสถาบันต้องลดความขัดแย้ง สร้าง
ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกสถาบันด้วย 
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ประเด็นที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
              1.ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นว่า  
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นมีความจ าเป็นมาก  เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้มีใจกว้างเปิด
โอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น และต้องระบุในเรื่องที่ผู้ร่วมงานได้เสนอข้อคิดเห็น  เพ่ือกัน
น าพาสถาบันไปสู่เป้าหมาย ซึ่งในระบุข้อตกลงเบื้องต้นต้องมีความชัดเจนและต้องมีการสรุปเพ่ือน าไป
ปฏิบัติต้องมีการสื่อสารที่ดีด้วย 
               2.ความสามารถในการนิรนัย 

     ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในความสามารถในการนิรนัยว่า  
ความสามารถในการนิรนัยมีความจ าเป็นมาก เพราะผู้บริหารต้องมีการแสวงหาค าตอบให้รอบคอบใน
การประเมินความคิดและมีการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมจนน าไปสู่ค าตอบที่ดีที่สุดว่าเหมาะสม
หรือไม่ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
                3.ความสามารถในการตีความ 

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการตีความว่า  ซึ่งความ 
สามารถในในการตีความด้านนี้มีความจ าเป็นมาก เพราะผู้บริหารต้องมีความสามารถในด้านตีความได้
ถูกต้อง และต้องเป็นที่มีหลักการในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลควร
ยอมรับในข้อมูลที่ผู้ร่วมงานได้เสนอมา และผู้บริหารต้องมีการสื่อสารได้ถูกต้อง เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติให้ผู้ร่วมงานเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และต้องมีการจัดระบบระเบียบของข้อมูลอย่างมี
เหตุผลที่ตรงไปตรงมา 
               4.ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการประเมินการโต้แย้งว่า 
ความสามารถในการประเมินการโต้แย้งมีความจ าเป็นมาก เพราะผู้บริหารต้องมีการประเมินและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุปนั้น บางครั้งมีความโต้แย้งเกิดขึ้น ผู้บริหารต้องรับฟังความคิดเห็นจาก
ส่วนร่วม เพื่อลดความขัดแย้งจะท าให้เกิดผลดีต่อการบริหารงาน   
               5.ความสามารถในการอุปนัย  

     ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการอุปนัยว่า ความสามารถ 
ในการอุปนัยนั้นมีความจ าเป็นมากที่สุด เพราะผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบโดยคิดอย่างละเอียดจากจุดย่อยที่เป็นปัญหาแล้วน ามาเพ่ือการพิจารณาไปสู่ข้อสรุป
ความอย่างมีเหตุผลเพ่ือจะได้แนวทางท่ีน ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดี 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี

วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   ผศ. ดร.อ าภาพร นามวงศ์พรหม 
สถาบัน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา  10.40  น.จบการสัมภาษณ์เวลา  11.40 น. 
เอกสารแนบประกอบด้วย  2  ตอน 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานผู้เชี่ยวชาญ 

1. เพศ (   ) ชาย () หญิง 
2. อายุ  62  ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

(   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท  () ปริญญาเอก 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                              

.ต าแหน่งทางวิชาการ 
() ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (   ) รองศาสตราจารย์ (   ) ศาสตราจารย์ 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ                  -                                                           
.ประสบการณ์การท างาน  40  ปี 

4. ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร     21   ปี 
5. ต าแหน่ง/หน้าที ่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรงสิต 

6. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  21  ปี 
 
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ประเด็นที่  1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญและความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารงาน
สถาบันการศึกษาอย่างไร 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในประเด็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่ามีความส าคัญและจ าเป็น
มากที่สุดอย่างยิ่ง ส าหรับการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชรังสิต  การ
บริหารงานนั้นต้องมีการวางแผนงานอย่างมีเป้าหมาย  มีความคิดแบบตรรกะ มีเหตุผลว่าท าแล้วจะ
ท าให้ท าให้เกิดผลตามเป้าหมาย หลักการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
รังสิตมีการคิดกว้างไกล มองวิสัยทัศน์มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณหลักสูตรพยาบาลมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีแนวคิดต่างจากภาครัฐคือ ต้องผลิตหลักสูตร
ส าหรับสอนนักศึกษาโดยใช้ภาษาต่างชาติ ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองตนเองตลอดเวลาโดยการฝึกฝน
เอง เพราะตนเองเป็นนักวิจัย เรียนรู้จากเพ่ือนที่มีประสบการณ์มาจากต่างประเทศ โดยอาศัยได้
ความรู้และแนวคิดมาเท่านั้น  ส่วนการปฏิบัติจะมีการฝึกฝนจนเกิดทักษะในด้านบริหาร และ
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเรียนหลักสูตรบริหารอีกด้วย สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า
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ต้องมีการคิดอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่ตัดสินใจในการท าสิ่งนั้นลงไป  ให้ดีก่อนแล้วค่อยลงมือท า 
วางแผนงานได้ดีไปสู่การปฏิบัติและในการบริหารสถาบันต้องลดความขัดแย้ง  
 
ประเด็นที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
               1.ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นว่า 
ความสามารถ ในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นมีความจ าเป็นมาก เพราะผู้บริหารต้องมีกรอบกติกาใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดที่จะยอมรับในเบื้องต้น และต้องสามารถสรุปได้ เพ่ือน าไปปฏิบัติต้องมีการ
สื่อสารที่ดีเป็นแนวทางเดียวกัน 
                 2.ความสามารถในการนิรนัย 

     ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในความสามารถในการนิรนัยว่า  
ความสามารถในการนิรนัยมีความจ าเป็นมากที่สุด เพราะผู้บริหารเวลามีสถานการณ์ต่างๆ  จะใช้
ความคิดพิจารณาเชิงทฤษฎีเป็นหลัก เช่นการพบเห็นคนต่างชาติ ท ากิริยาท่าทางต่าง ๆเราต้องเข้าใจ
ใน Meaning ของเขา เราต้องคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ และมีกรอบมาจับเพื่อหาข้อเท็จจริงให้ชัดเจน
ในสิ่งที่เกิดข้ึน และสรุปอย่างมีเหตุผลของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมา 
                3.ความสามารถในการตีความ 

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการตีความว่า  ซึ่งความ 
สามารถในในการตีความด้านนี้มีความจ าเป็นมาก เพราะผู้บริหารต้องมีความสามารถในด้านตีความได้
ถูกต้อง สรุปประเด็นปัญหาที่ยอมรับได้และต้องมีการสื่อสารได้ถูกต้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ 
ผู้ร่วมงานเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
                 4. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง  

 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งว่า 
ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งมีความจ าเป็นมาก เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่ประเมินข้อ
โต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ได้ชัดเจนไม่คลุมเครือ มีความครบถ้วน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาคิด
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการโต้แย้ง  
              5.ความสามารถในการอุปนัย  

     ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการอุปนัยว่า ความสามารถ 
ในการอุปนัยนั้นมีความจ าเป็นมากที่สุด เพราะผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบโดยคิดให้มีความละเอียดจากจุดย่อยที่เป็นปัญหาแล้วน ามา เพ่ือการพิจารณาไปสู่
ข้อสรุปความอย่างมีเหตุผลเพ่ือจะได้แนวทางที่น ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ด ี
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี

วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   ผศ. ดร. ศรีสุดา รัศมีพงษ์ 
 สถาบัน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์  8 กุมภาพันธ์   2561                                                                     
.เริ่มการสัมภาษณ์เวลา  10.40  น.  จบการสัมภาษณ์เวลา  11,40 น. 
เอกสารแนบประกอบด้วย  2  ตอน 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานผู้เชี่ยวชาญ 

1. เพศ (   ) ชาย () หญิง 
2. อายุ  45  ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

(   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท  () ปริญญาเอก 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ                                                                              

.ต าแหน่งทางวิชาการ 
() ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (   ) รองศาสตราจารย์ (   ) ศาสตราจารย์ 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ                  -                                                           
.ประสบการณ์การท างาน 20 ปี 

4. ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร        ปี 
5. ต าแหน่ง/หน้าที ่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรงสิต 

6. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  10  ปี 
 
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ประเด็นที่  1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญและความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารงาน
สถาบันการศึกษาอย่างไร 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในประเด็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่ามีความส าคัญมากและมี
ความจ าเป็นมากท่ีสุดอย่างยิ่ง ส าหรับการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒผู้บริหารถ้าหากมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว และมีการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองที่
รอบคอบ  จะน ามาก าหนดเป็นนโยบายในหลักสูตรของนักศึกษาพยาบาล เพราะจะเป็นการสร้างให้
นักเรียนพยาบาลมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นจึงต้องสอนให้นักศึกษาพยาบาลมีความรอบคอบ 
จะท างานสิ่งใดก็ให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ และผู้บริหารต้องมีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ให้ทุกคนมีความ
ตระหนักในการคิดวิจารณญาณ และการมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่ดี  คณะพยาบาลต้องมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย และบริหารให้ทุกคนมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีม 
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ประเด็นที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
             1.ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น  
               ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นว่า  
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นมีความส าคัญมาก  เพราะผู้บริหารต้องมีการบริหารงานที่
สุขุมรอบคอบ จะตัดสินเรื่องอะไรในสถาบันด้วยตนเองไม่ได้ ต้องมีระบุข้อตกลงในที่ประชุมและมี
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนรวมแสดงความคิดเห็น และต้องให้ผู้อ่ืนฟังด้วยในการยอมรับกติกาและการ
บริหารโดยคณะกรรมการตกลงร่วมกัน เพ่ือเป็นมติในวาระการประชุมสามารถน าไปปฏิบัติโดยทุกคน
ยอมรับได ้
                 2.ความสามารถในการนิรนัย 

     ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในความสามารถในการนิรนัยว่า  
ความสามารถในการนิรนัยมีความส าคัญมาก  เพราะผู้บริหารต้องรอบรู้ในเรื่องต่างๆ และน าปัญหามา
สรุปหาเหตุผล โดยต้องคิดวิเคราะห์ อย่างมีระบบ แล้วน ามาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีว่าสิ่งทีเกิดขึ้น
นั้นเกิดจากสาเหตุใดจะได้น าไปแก้ไขบริหารงานได้อย่างถูกต้อง 
                3.ความสามารถในการตีความ 

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการตีความว่า  ซึ่งความ 
สามารถในการตีความด้านนี้มีความส าคัญมาก เพราะผู้บริหารต้องมีทักษะที่ดีสามารถแปลความ
เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นส าคัญๆ  และการสื่อสารอย่าใช้อารมณ์  ควรไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน
ถ้าท าโดยการใช้อารมณ์จะท าให้เกิดผลเสียในการบริหารงานได้ 
                4. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง  

  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งว่า
ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งด้านนี้มีความส าคัญมาก เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่ประเมินข้อ
โต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ได้ชัดเจนไม่คลุมเครือ มีความครบถ้วน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาคิด
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการโต้แย้ง  
               5.ความสามารถในการอุปนัย  

        ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการอุปนัยว่า ความสามารถ 
ในการอุปนัยนั้นมีความส าคัญมากที่สุด เพราะผู้บริหารต้องมีทักษะในคิดวิเคราะห์จากย่อย ๆ และมี
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาก าหนดเป็นนโยบายในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนพยาบาล ให้สามารถค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง และสามารถสรุปข้อมูลที่เป็นส่วนที่ส าคัญได้ ซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับวิชาชีพของพยาบาลที่ต้องมีการคิดอย่างเป็นระบบโดยมีการคิดจากจุดย่อยที่เป็น
ปัญหาแล้วน ามาสู่ข้อสรุปที่เป็นเหตุผลเพื่อจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาได้  
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  พลตรีหญิงสมพิศ  พรหมเดช. 
 สถาบัน   สมาคมพยาบาลทหารบก 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์  16  กุมภาพันธ์ 2561                                                                     
.เริ่มการสัมภาษณ์เวลา  10.30  น.  จบการสัมภาษณ์เวลา  12.00 น. 
เอกสารแนบประกอบด้วย  2  ตอน 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานผู้เชี่ยวชาญ 

1. เพศ (   ) ชาย () หญิง 
2. อายุ  63  ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

(   ) ปริญญาตรี  () ปริญญาโท ( )  ปริญญาเอก 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…… 

                         .ต าแหนง่ทางวิชาการ 
(   ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (   ) รองศาสตราจารย์ (   ) ศาสตราจารย์ 
(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ อาจารย์พยาบาล                                                      
ประสบการณ์การท างาน  42  ปี 

                             ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร      7   ปี 
4. ต าแหน่ง/หน้าที่  นายกสมาคมพยาบาลกองทัพบก อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัย

พยาบาลกองทัพบก  คระท างานผู้ประเมินรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล สภา
การพยาบาล 

                5.ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  21  ปี 
 
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ประเด็นที่  1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญและความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารงาน
สถาบันการศึกษาอย่างไร 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในประเด็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่ามีความส าคัญมากท่ีสุด 
การบริหารงานของวิทยาลัยกองทัพบกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้บริหารจะมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีแนวคิดที่รอบคอบในประเด็นที่บริหารสถาบัน  มีการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองและทาง
สถาบันต้องมีการปลูกฝังนักศึกษาพยาบาลให้มีการรอบคอบในการท างาน การเป็นผู้บริหารต้องเป็น
บุคคลที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมากและรับฟังหลายระดับด้วย ผู้บริหารที่เปิดใจกว้างการรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างนิ่งๆไม่ต้องมีการตอบโต้เลยทันทีเพราะสิ่งนี้จะท าให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกสบายใจและมี
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ความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ผู้บริหารต้องน าข้อมูลเหล่านี้มาสรุปวิเคราะห์เพ่ือประมวลการ
ตัดสินใจ การตัดสินใจนั้นมี 2 ด้าน คือมีด้านดีและด้านเสีย ถ้าตัดสินใจลงไปแล้วจะเกิดผลกระทบ
อย่างไร ต้องเอาผลกระทบทั้ง 2 ด้านมาคิดอย่างรอบคอบ ถ้าสิ่งที่ท าจะเกิดผลเสียแต่ต้องท า ดังนั้น
ผู้บริหารต้องหากลยุทธ์และแนวทางในการโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการท างานนั้นด้วยความ
เต็มใจเพ่ือเป็นการรวมพลังให้ผลงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ประเด็นที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
              1. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น  
                 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นว่า 
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นมีความส าคัญมาก  เพราะผู้บริหารมีการบริหารงานโดยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมคิด ร่วมด าเนินการร่วมตัดสินใจ มีการ
สรุปเป็นมติข้อตกลงร่วมกันโดยที่ทุกคนยอมรับในข้อตกลงนั้นเป็นเอกฉันท์ และทุกคนต้องท าตามข้อ
มตินั้นๆ การท างานต้องอาศัยแนวคิดร่วมจะท าให้เกิดผลดีอย่างยิ่งในการบริหารงาน         
              2.ความสามารถในการนิรนัย 

     ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในความสามารถในการนิรนัยว่า  
ความสามารถในการนิรนัยมีความส าคัญมากที่สุด  เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในด้านการ
บริหารงานและมีความกล้าที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์มาแก้ไขปัญหา โดยมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และมีความรอบคอบในการท างานอย่างมีระบบหาความเชื่อมโยงกับสิ่งทีเกิดขึ้นต้องมี
การตรวจสอบหาข้อแท้จริงด้วย 
            3.ความสามารถในการตีความ 
             ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการตีความว่า  ซึ่งความสามารถใน
การตีความด้านนี้มีความส าคัญมาก  เพราะผู้บริหารต้องมีทักษะที่ดีในการตีความ มีการสื่อสารที่ที่ดี
ในการพูดจาประสานงานได้ดี และมีสามารถในการสรุปประเด็นของวาระการประชุมได้ดีแล้วน ามา
ถ่ายทอดเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
           4.ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง  
            ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งว่า 
ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งด้านนี้มีความส าคัญมาก เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่ประเมินข้อ
โต้แย้งที่เกิดขึ้นเก่ียวกับประเด็นต่างๆ ด้วยความสุขุม  มีสภาวะอารมณ์ที่นิ่งและเป็นกลาง โดยต้องรับ
ฟังข้อคิดเห็นของผู้ใต้บังคับอย่างใจกว้างไม่มีอคติในทางลบ และจะได้น าปัญหามาคิดถึงจุดที่เป็นปมข
การโต้แย้งมาคิดอย่างมีวิจารณญาณจะท าให้ได้ผลดีที่เป็นประโยชน์ในการจุดเด่นของข้อเสนอมา 
พัฒนาสถาบันต่อไป 
               5.ความสามารถในการอุปนัย  

     ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในประเด็นความสามารถในการอุปนัยว่า ความสามารถ 
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ในการอุปนัยนั้นมีความส าคัญมากที่สุด ผู้บริหารต้องมีความรู้ในการคิดวิเคราะห์จากระบบที่ย่อย ๆ 
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นที่ส าคัญ คิดอย่างเป็นระบบสุขุมรอบคอบและต้องเก็บข้อมูลให้
ละเอียดโดยไม่ฟังความคิดเห็นของฝ่ายเดียว แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปอย่างมีเหตุผล
แล้วน าจุดเด่นพัฒนาสถาบันต่อไป 
 

 

                                             ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวกมลรัตน์ ทองสว่าง 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 23 เมษายน 2514 
สถานที่เกิด  จังหวัดชุมพร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 99/149 หมู่ที่ 1 เขตสายไหม  แขวงสายไหม  

กรุงเทพมหานคร  
ประวัติการศึกษา 
            พ.ศ. 2536  

พ.ศ. 2546                       
 

 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2536-2537 
 
พ.ศ. 2537-2550  
 
พ.ศ. 2550-2552 
 
พ.ศ. 2552-2554 
 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน                     

  

 
ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง พยาบาล 3 แผนกอายุรกรรมชาย  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง พยาบาล 4-6  แผนกตา หู คอ จมูก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
อาจารย์ประจ า ส านักศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ประจ า ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและการ
บริหารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
อาจารย์ประจ า กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน อาจารย์ประจ า กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ที่ท างานปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 


