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ุ ลักษณะ
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้ ่เป็ นทางการ
ในห้ องเรี ยน และไม่เป็ นทางการ ศึกษาข้ อมูลจากบันทึกประจําวันของนักศึกษา รวมทังศึ
้ กษาเอกสาร
หลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ผลการวิจยั พบว่า เมื่อนักศึกษาเข้ ามาสูก่ ารเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลมีเงื่อนไขและ
กระบวนการที่ทําให้ นกั ศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนําไปสูก่ ารพัฒนาตนอย่างเป็ นองค์รวมที่สําคัญ
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กระบวนทัศน์ในการจัดหลักสูตรภายใต้ ฐานคิดแบบองค์รวม การที่ตวั นักศึกษาสามารถพัฒนา
จากภายในตน และมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั บุคคลอื่นและสรรพสิ่งรอบตัว และมีกระบวนการที่สําคัญ
คือ การฝึ กปฏิบตั ทิ ่ีได้ สมั ผัสสถานการณ์จริง การบูรณาการความรู้จากในตําราและชีวติ จริง
การคิดนอกเหนือเหตุผลเพื่อเข้ าใจคน เข้ าใจตน การปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้ างเพื่อการเรี ยนรู้
และการสะท้ อนย้ อนคิดเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
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The purpose of this research was to study the holistic self-development of nursing
students and the learning process of the holistic self-development. Based the study on the
constructive grounded theory as the research methodology, the in-depth interviews were
given to 20 key informants purposefully chosen on two key attributes: students with the
characteristics of holistic self-development (15 nursing students); and instructors who
supported the holistic self-development of the nursing students (5 nursing instructors).
The nursing students’ learning process was observed under both formal classroom setting
and informal outside classroom activities. Their daily log of experiences and diaries,
curriculum and related materials were also studied.
The research findings indicated that there had existed the conditions and processes
contributing to the holistic self-development of students enrolling in the Nursing Science
program. These conditions were: using the nursing institutions as the learning community;
deploying holistic-based paradigm and approach in curriculum planning; internalizing the
students’ capability for self-development as well as promoting their skills in interacting and
collaborating with others and environment. The processes were: inculcating the student
practice in real-life activities, the integration of both theoretical and practical knowledge;
transcendental thinking for the understanding of self and others; learning through interaction
with people; and developing reflexive thinking for improvement and changes.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปั ญหา

การพัฒนามนุษย์ คือเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา โดยในการพัฒนามนุษย์ไม่ควรที่จะ
มุง่ พัฒนาแบบแยกส่วนที่ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาด้ านใดด้ านหนึง่ เป็ นการเฉพาะ แต่ควรมองมนุษย์
ในฐานะที่เป็ นองค์รวม กล่าวคือมองทังในด้
้ านที่มนุษย์เป็ นระบบชี วิตที่ประกอบด้ วยระบบย่อยๆ
ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องและพึง่ พิงกันอย่างไม่อาจแยกขาดออกจากกันได้ และในด้ านที่มนุษย์ก็เป็ นระบบ
ย่อยของระบบที่ใหญ่กว่า ได้ แก่ สังคมและธรรมชาติแวดล้ อม โดยมนุษย์ไม่เพียงแต่ได้ รับอิทธิพลจาก
สิง่ แวดล้ อมตลอดเวลาเท่านัน้ แต่มนุษย์ยงั ส่งผลกระทบและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อมด้ วย(ประเวศ วะสี.
2536: 1) ซึง่ การพัฒนาตนแบบองค์รวมของมนุษย์หรื อบุคคลนันจํ
้ าเป็ นต้ องคํานึงถึงความเชื่อมสัมพันธ์กนั
ระหว่างมิตติ า่ งๆ ของบุคคล ความเชื่อมสัมพันธ์กนั ระหว่างบุคคลกับบุคคลอื่นและสรรพสิ่งรอบตัว
โดยมีกระบวนการเรี ยนรู้ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาตนได้ อย่างสมดุลและสามารถดํารงชีวติ
โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติอย่างพึง่ พาอาศัยและเกื ้อกูลซึง่ กันและกันได้
กระบวนการเรี ยนรู้ของมนุษย์นนั ้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นบนความว่างเปล่า แต่มีฐานที่มาจากความคิด
ความเชื่อ และมุมมองในการมองโลกที่ มนุษย์มีตอ่ สรรพสิ่ง ซึง่ เรี ยกว่าเป็ นกระบวนทัศน์ (Paradigm)
โดยกระบวนทัศน์จะมีผลต่อทังความรู
้
้ สกึ นึกคิด และการปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ต่างๆ ของมนุษย์ กล่าวคือมนุษย์
มีโลกทัศน์ในการมองธรรมชาติและสิง่ ต่างๆ อย่างไร มนุษย์ก็จะประพฤติปฏิบตั ติ ามความคิด
ความเชื่อของตน ความรู้จงึ มีหลากหลายลักษณะซึง่ ต้ องการกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีแตกต่างกันออกไป
ทังที
้ ่เป็ นการถ่ายทอดความรู้ และการสร้ างความรู้ขึ ้นใหม่ ทังนี
้ ้การศึกษานับว่าเป็ นกระบวนการที่สําคัญ
ในการสร้ างสรรค์ความรู้เพื่อให้ มนุษย์สามารถพัฒนาตนอย่างเป็ นองค์รวมดังที่กล่าวมาแล้ วได้
หากเรามองดูการศึกษาไทยในปั จจุบนั จะเห็นว่าการศึกษา มัก เป็ นการถ่ายทอดความรู้
ที่ถกู กําหนดมาแล้ วโดยบุคคลกลุม่ หนึง่ ในวงการศึกษา โดยใช้ โรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาเป็ นสถานที่
ส่งผ่านสิง่ ที่ถกู เรี ยกว่าความรู้ และไม่เพียงเท่านันแต่
้ ยงั เป็ นการปลูกฝั งแนวคิด ความเชื่อและค่ านิยม
ต่างๆมาสูเ่ ยาวชนทางระบบการศึกษานันด้
้ วยซึง่ สิ่งที่สง่ ผ่านมานี ้ล้ วนมีอิทธิพลต่อการประพฤติ ปฏิบตั ิ
ของเยาวชนไทย ปั ญหาของการศึกษาไทยที่ผา่ นมา คือ กระบวนการเรี ยนรู้มีลกั ษณะที่ผ้ เู รี ยนมีหน้ าที่
รับและปรับตัวให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาความรู้และวิธีการของผู้สอน ส่ งผลให้ กระบวนการเรี ยนรู้
ไม่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิ มุง่ เน้ นเนื ้อหาวิชาการอย่างเอาจริ งเอาจังจน บางครัง้ กลายเป็ น
การยัดเยียดมากเกินไป มุง่ แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทําให้ ผ้ เู รี ยนไม่ทราบถึงความหมายของ
สิ่งที่เรี ยน วัดผลการเรี ยนรู้จากการสอบเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ ทําให้ นกั เรี ยนเกิดความเครี ยด เบือ่ หน่าย
เหนื่อยล้ าและซึมเศร้ า ทําให้ เมื่อหมดสภาพบังคับก็ไม่อยากศึกษาและกลายเป็ นคนที่ตีบตันทางปั ญญา
(ประเวศ วะสี. 2543: 66; ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ ; และคนอื่นๆ. 2544: 22)
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นอกจากนี ้ทบวงมหาวิทยาลัย ยังพบปั ญหาในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
ในด้ านต่างๆที่สําคัญดังนี ้ คือ ด้ านผู้สอน ผู้สอนมักสอนเป็ นแบบบรรยายคือ ถ่ายเทความรู้ในลักษณะ
ให้ ผ้ เู รี ยนเลียนแบบ ในกระบวนการเรี ยนการสอนมุง่ เน้ นการท่องจําเพื่อสอบมากกว่าการเน้ นให้ ผ้ เู รี ยน
รู้จกั คิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอ ง อีกทังยั
้ งไม่สามารถ ทําให้ ผ้ เู รี ยนรักที่จะเรี ยนรู้ ได้
เน้ นวิชาการภาคทฤษฎีมากกว่าการปฏิบตั ิ ขาดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับความเป็ นจริง
(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 44-46; คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู. ้ 2543: 2-3) มุง่ เน้ นผลิตบัณฑิต
เชิงปริมาณ ขาดการเชื่อมโยงกับการปฏิบตั งิ านในชีวิตจริง (อัมพร พงษ์ กงั สนานันท์. 2551: 14) และ
มีครูจํานวนน้ อยมากที่สอนโดยยึดหลักผู้เรี ยนสําคัญที่สดุ ได้ ดี (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2553: 77)
ในส่วนด้ านผู้เรี ยน พบว่าผู้เรี ยนยังบกพร่องในด้ านการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ความอุตสาหะ ความอดท
น
และความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และสําหรับด้ านหลักสูตรพบว่า ยังคงมุง่ สอนให้ ผ้ เู รี ยน เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา หลักสูตรการเรี ยนการสอนลอกเลียนมาจากตะวันตกมากเกินไป รวมทังยั
้ งขาดความพร้ อมของ
ระบบการตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความเหมาะสมและคุณภาพของหลักสูตร
(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 44-46) สอดคล้ องกับประเด็นสําคัญในการประชุมเชิงนโยบาย เพื่อระดม
ความคิดเรื่ อง “การพัฒนาการศึกษาทังระบบเพื
้
่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย ” ที่จดั ขึ ้นในปี
พ.ศ. 2552 ซึง่ มีการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั ว่า ยังมีลกั ษณะของการแข่งขันที่เน้ น
ความเก่งทางวิชาการเพียงด้ านเดียว และบัณฑิตยังไม่สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดเี ท่าที่ควร
จึงมีข้อเสนอว่าสถาบันอุดมศึกษาควรต้ องปรับปรุงการเรี ยนการสอนเพื่อเพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพ
ของบัณฑิตให้ ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ การเพิ่มขึ ้นขององค์ความรู้และเทคโนโลยี
รวมทังสภาพสั
้
งคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้ บณ
ั ฑิตสามารถปฏิบตั งิ านด้ วยความมุง่ มัน่ อดทนและรู้จกั
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึง่ จะเห็นได้ วา่ แม้ จะมีข้อเสนอที่พยายามจะแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว แต่ก็ยงั มี
มุมมองที่ต้องการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในลักษณะที่เป็ นรตอบสนองต่
กา
ออาชีพตามความต้ องการ
ของ
เศรษฐกิจและสังคมมากกว่าที่จะพัฒนาบัณฑิตให้ มีความสมดุลภ ายในตนทังในด้
้ าน สติปัญญา
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณและการมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น รวมทังสิ
้ ่งอื่นๆ
แวดล้ อม อันจะนําไปสูก่ ารดํารงชีวติ ท่ามกลางสังคมโลกได้ อย่า งมีความสุข
จะเห็นว่า การจัดการศึกษาทังที
้ ่ผา่ นมาและกําลังปฏิบตั อิ ยู่ รวมทังการมองภาพต่
้
อไป
ในอนาคต ยังมีความโน้ มเอียงไปสูก่ ารตอบสนองทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน เทคโนโลยีและความ
ทันสมัยเป็ นหลัก ซึง่ หากพิจารณาเนื ้อหาการเรี ยนรู้ของสังคมยุคทันสมัยจะพบว่ามีลกั ษณะดัง นี ้คือ
1) เนื ้อหามีลกั ษณะแยกส่วนสูงมาก และมีแนวโน้ มจะลดทอน แยกส่วนไปมากขึ ้นเรื่ อยๆ มีผลให้
ผู้เรี ยนรับรู้เนื ้อหาในมิตเิ ดียว 2) เนื ้อหาการเรี ยนรู้ถกู กําหนดด้ วยวัตถุประสงค์เชิงเดี่ยวที่มงุ่ ตอบสนอง
ความต้ องการของรัฐหรื อธุรกิจตลาดของสังคมยุคทันสมัย และ 3) เนื ้อหามีลกั ษณะ เชิงเทคนิคสูง
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โดยเฉพาะในทางทฤษฏีที่อยูใ่ นห้ องเรี ยนมากกว่าการปฏิบตั จิ ริงมีผลให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นนักเทคนิคในการผลิตซํ ้า
หรื อเลียนแบบทําตามๆ กันมากกว่ามีศกั ยภาพในทางสร้ างใหม่ ผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้เฉพาะเรื่ องหรื อตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ แล้ ว (อรศรี งามวิทยาพงศ์. 2549: 73,117) “ศาสตร์ ” จึงกลายเป็ นตัวตังใน
้
การจัดการศึกษา แทนที่จะเป็ นประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริง ปั จจัยต่างๆจึงไม่ถกู พิจารณาอย่างรอบด้ าน
และไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปตอบปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริงได้ (นิธิ เอียวศรี วงศ์. 2546: 27)
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพียงเครื่ องประดับภายนอกที่บคุ คลให้ ความเชื่อถือ แต่ไม่ได้ ก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตทิ างด้ านจิตใจของผู้เรี ยน และไม่ได้ ทําหน้ าที่ในการนําเอา
ศักยภาพที่อยูใ่ นตัวบุคคลออกมาพัฒนาให้ เต็มที่ เพราะบุคคลถูกจํากัดให้ ร้ ูเห็นเฉพาะเรื่ อง ทําให้ เกิ ด
ความคับแคบ ขัดแย้ ง นําเอาศาสตร์ ไปเป็ นเพียงเทคนิค ไม่ได้ นําไปเป็ นปั ญญาที่ทําให้ เข้ าใจเรื่ องทังหมด
้
และเชื่อมต่อกันได้ ซึง่ การศึกษาลักษณะเช่นนี ้อาจเรี ยกว่า เป็ นการศึกษาที่ทําลายศักยภาพของมนุษย์
ก็ได้ และถ้ าการศึกษาและการเรี ยนรู้ของมนุษย์ยงั คงเป็ นเรื่ องภายนอก มนุษย์ก็จะพัฒนาต่อไปไม่ได้
เพราะไม่เกิดกระบวนการเรี ยนรู้จากภายในและวิกฤตการณ์ของมนุษย์ในปั จจุบนั นันเกิ
้ ดจากความเข้ าใจ
แบบแยกส่วนและการพัฒนาแบบแยกส่วน เพราะไม่เข้ าใจความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งซึง่ เป็ นความผิดพลาด
อันยิ่งใหญ่ของการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั กล่าวคือ ไม่เรี ย นรู้ให้ ร้ ูตวั เอง เรี ยนแต่สง่ิ ภายนอกมากมาย ทังนี
้ ้
ไม่ได้ แปลว่าสิ่งนอกตัวไม่สําคัญแต่สิ่งนอกตัวกับในตัวต้ องเชื่อมโยงสัมพันธ์และเป็ นปั จจัยซึง่ กันและกัน
(ประเวศ วะสี. 2553: 28-53; ประเวศ วะสี. 2545: 29-30) จึงอาจกล่าวได้ วา่ นอกจากระบบการศึกษา
จะไม่ชว่ ยแก้ ปัญหาแล้ วแต่กลับเป็ นปั ญหาเสียเองโดยกลายเป็ นเครื่ องมือรับใช้ ผลประโยชน์เฉพาะ
บุคคล (พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี . 2553) ดังนันจึ
้ งถึงเวลาแล้ วที่ระบบการศึกษาควรจะต้ องก้ าวข้ าม
ออกจากแนวคิดหรื อกระบวนทัศน์เดิมในการจัดการศึกษา เพื่อที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาการศึกษาได้
ดังที่นายแพทย์ ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ได้ อ้างถึงคํากล่าวของไอสไตน์ท่ีวา่ “เราไม่อาจจะแก้ ปัญหา
โดยวิธีการที่มีรากฐานเดียวกับวิธีคดิ ที่เป็ นต้ นเหตุของปั ญหาได้” เพราะถ้ าเรายังติดอยูก่ บั ฐานคิดแบบเดิม
จะทําให้ มองไม่เห็นกรอบหรื อข้ อจํากัดของศาสตร์ หรื อวิทยาการที่ยดึ ถืออยูส่ง่ ผลให้ ไม่สามารถขยายกรอบ
ของแนวคิดหรื อมุมมองออกไปให้ กว้ างขึ ้นได้ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ; และคนอื่นๆ . 2550: 43)
ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ การศึกษาในระบบโรงเรี ยนเป็ นการจัดการศึกษาภายใต้ กระบวนทัศน์
แบบปฏิฐานนิยมที่มีเป้าหมายมุง่ สูก่ ารแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชา การ ความรู้เป็ นความจริงแท้
แน่นอน มีความเป็ นปรนัย ถูกต้ องในทุกบริบท สามารถแยกส่วนเพื่อการจัดการควบคุมได้ ตาม
ต้ องการ นอกจากนี ้ทฤษฎีการเรี ยนรู้ท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยนก็ยงั คงให้
ความสําคัญกับการพัฒนาสมองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นหลั ก โดยมีการใช้ เทคนิควิธีตา่ งๆ
และวางเงื่อนไขเพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่ผ้ จู ดั การเรี ยนรู้กําหนดไว้ ผู้เรี ยนจึงอยูใ่ นฐานะเป็ นผู้รับ
การพัฒนาแบบแยกส่วนและไม่เกิดการพัฒนาตนแบบองค์รวมเท่าที่ควร ดังนันระบบการศึ
้
กษา จึงควร
ขยายกรอบให้ กว้ างออกไปจากกระบวนทัศน์แบบแยกส่วน โดยก้ าวออกไปสูก่ ารยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายที่มีความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งอย่างเป็ นองค์รวม
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สําหรับนักศึกษาพยาบาลก็นบั ว่าเป็ นผู้เรี ยนกลุม่ หนึง่ ที่ยงั คงอยูใ่ นระบบการศึกษา ในกระแส
หลักดังกล่าวด้ วยเช่นกัน โดยแม้ วา่ ปรัชญาของการศึกษาพยาบาลในด้ านการจักดารศึกษา จะมีความเชื่อ
ว่าการจัดการศึกษาพยาบาลเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่บรู ณาการความรู้ทว่ั ไปและความรู้
ด้ านวิชาชีพ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางและส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น ใฝ่ รู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
พัฒนาความรู้และทักษะทางการพยาบาล สามารถ คิดพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณและ ตัดสินใจ
แก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าในสถานการณ์ตา่ ได้
งๆอย่างถูกต้ องเหมาะสมมีความเป็ นผู้นํารวมทังมี
้ มนุษยสัมพันธ์
ที่ดกี บั บุคคลรอบข้ าง ตลอดจนมีเจคติท่ีดตี อ่ วิชาชีพ และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย.
2543: 61-62) อีกทังได้
้ มีการปรับปรุ งหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยน ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับสาระสําคัญ
ของศาสตร์ ท่ีเกี่ยวกับพื ้นฐานของชีวติ มนุษย์มากขึ ้น เช่น การศึกษาหรื อศิลปวิทยาการเพื่อการ
พัฒนามนุษย์ จิตวิทยาพัฒนาชีวติ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลต่างวัฒนธรรม ฯลฯ (สภาการพยาบาล .
2552) อันจะนําไปสูก่ ารเ ป็ นพยาบาลวิชาชีพที่สามารถให้ การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยยึด
หลักตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึง่ มีหลักสําคัญได้ แก่ มีความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา คุณธรรม
จริ ยธรรม เคารพในศักดิศ์ รี สิทธิมนุษยชน และคุณค่าของชีวิต ยึดหลักความยุตธิ รรม และความ
เสมอภาคของบุคคล ประกอบวิช าชีพโดยมุง่ ความเป็ นเลิศในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ใช้ บริ การ เป็ นต้ น แต่จากการศึกษาวิจยั ยัง คงพบปั ญหาบางประการเกี่ยวกับ
กระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาล เช่น นักศึกษาต้ องเผชิญกับปั ญหาการปรับตัวในการเรี ยนที่
ค่อนข้ างหนักทังใน
้ การเรี ยนภาคทฤษฎี การขึ ้นฝึ กภาคปฏิบตั บิ นคลินิก และแหล่งฝึ กปฏิบตั อิ ื่นๆ
รวมทังต้
้ องปรับตัวในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนนักศึกษา อาจารย์และบุคคลอื่นๆ
ในแหล่งฝึ กปฏิบตั ิ ซึง่ รวมไปถึงการดําเนินชีวิตในหอพัก ภายใต้ กฎระเบียบที่สถาบันกําหนด ทําให้
นักศึกษาเกิดความเครี ยด จนบางครัง้ อาจเกิด ความรู้สกึ ท้ อแท้ เบือ่ หน่าย ไม่มีความสุข และอาจ
ส่งผลต่อการมีเจตคติท่ีไม่ดตี อ่ วิชาชีพด้ วย (วณี เทศน์ธรรม. 2541; สุจิตรา แพสุพฒ
ั น์. 2542;
มัลลิกา กุลสืบ. 2550) ซึง่ นับว่าเป็ นผลเสียอย่างยิง่ ต่อตัวนักศึกษาและวิชาชีพ ทางฝ่ ายจัดการศึกษา
พยาบาลจึงควรต้ องตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวรวมทังร่้ วมกันหาแนวทางแก้ ไขอย่างจริงจัง
ทังนี
้ ้การที่นกั ศึกษาพยาบาลจะสามารถปฏิบตั ติ ามปรัชญาของการศึกษาพยาบาลและ
จรรยาบรรณวิชาชีพดังกล่าวข้ างต้ นได้ อย่างมีความสุขและมีความสมดุลภายในตนเอง นักศึกษา
จึงจํา เป็ นต้ องผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีชว่ ยให้ เกิดความเจริญงอกงามภายในตนเพื่อเข้ าสูก่ ารเป็ น
พยาบาลวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ โดยมีสขุ ภาวะที่ดแี ละมีการพัฒนาตนแบบองค์รวม กล่าวคือ นอกจาก
จะมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้ อย่างถูกต้ องตามมาตรฐานและเกิดความปลอดภัย
กับชีวิตของผู้ป่วยแล้ ว ควรมีสขุ ภาพทางด้ านร่างกายที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์ มีสขุ ภาพจิตที่ดี มีจิตใจ
เมตตา กรุณา เอื ้ออาทร อารมณ์แจ่มใส ไม่ขนุ่ มัว มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้ป่วยหรื อผู้ใช้ บริการ รวมทัง้
สามารถเป็ นที่พง่ึ ทางใจ และช่วยสนับสนุนให้ ผ้ ปู ่ วยมีความหวังและกําลังใจในการต่อสู้กบั ภาวะเจ็บป่ วย
ที่เผชิญอยูไ่ ด้
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ผู้วิจยั จึงเห็นว่าการพัฒนาตนแบบองค์รวม ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อให้ มีสขุ ภาวะแบบ
องค์รวม เป็ นประเด็นสําคัญที่นกั การศึกษาพยาบาลไม่ควรมองข้ าม เนื่องจากนักศึกษาเหล่านี ้ก็คอื
พยาบาลวิชาชีพที่จะต้ องทําหน้ าที่ให้ การพยาบา ลแก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ใช้ บริการแบบองค์รวมต่อไปใน
อนาคต ดังนันในขณะที
้
่นกั ศึกษากําลังศึกษาอยูใ่ นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักการศึกษา
พยาบาลจึงควรเน้ นการจัดการเรี ยนรู้ท่ีคาํ นึงถึงการเอื ้อให้ เกิด การพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษา
โดยการสนับสนุนให้ นกั ศึกษามีความสมดุล ภายในตนเอง มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลหรื อสิ่งแวดล้ อม
เช่นผู้สอน เพื่อน รุ่นพี่ ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ผู้ร่วมงาน ฯลฯ และมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งเหนือสามัญวิสยั
เช่น สิ่งที่ยดึ ถือ ศรัทธา สิ่งที่เป็ นกําลังใจหรื อมีความหมายในชีวิต ฯลฯ เพื่อช่วยให้ นกั ศึกษามีภาวะ
ของความมัน่ คงในตน จนกระทัง่ สามารถผ่านประสบการณ์จนเกิดการเรี ยนรู้สกู่ พัารฒนาตนเองต่อไปได้
เนื่องจากผู้วิจยั มีความสนใจเกี่ยวกับมิตดิ ้ านจิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ ซึง่ เป็ นมิตหิ นึง่
ของมนุษย์ที่มีความสําคัญไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่ามิติด้ านสติปัญญา จึงได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับความเครี ยด
และความสุขในการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 1-4 ในปี การศึกษา 2552 ที่ผา่ นมา ณ
คณะพยาบาลศาสตร์แห่งหนึง่ โดยใช้ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบกลุม่ ย่อย ซึง่ ผลการศึกษาที่พบ
สะท้ อนให้ เห็นว่า นักศึกษาพยาบาลมีทงความเครี
ั้
ยดและความสุขในการเรี ยน โดยความเครี ยดของ
นักศึกษาพยาบาลเกิดจากกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีมงุ่ สูก่ ารพัฒนาทางด้ านสติปัญญาและเน้ นเนื ้อหาสาระ
เป็ นสําคัญ นักศึกษาบางคนกลัวสอบไม่ผา่ นมากกว่ากลัวที่จะปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
ไม่ได้ ทําให้ เป้าหมายของการเรี ยนรู้บดิ เบือนไป แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีนกั ศึกษาจํานวนไม่น้อยที่มี
ความสุขในการเรี ยนรู้ในวิชาชีพพยาบาล สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองซึง่ เกิดจากความรู้สกึ มี
คุณค่าภายในตน เกิดความสุขในใจ และมีความภาคภูมิใจที่ได้ ให้ การดูแลผู้ป่วยหรื อผู้รับบริการ ทังนี
้ ้
ความสุขในการเรี ยนรู้ นับว่าเป็ นมิตหิ นึง่ ในองค์รวม โดยเป็ นมิตดิ ้ านจิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ
และหากนักศึกษาได้ รับการสนับสนุนในมิตดิ งั กล่าวก็จะช่วยให้ นกั ศึกษาสามารถเกิดการพัฒนาภายใน
ตนได้ นอกจากนี ้การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม มีภาวะทางจิตใจที่เบิกบานแจ่มใส ก็ล้วนแต่จะช่วยสนับสนุน
ให้ นกั ศึกษามีความมัน่ คงในตนเอง อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนได้ อย่างสมดุลต่อไป
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตนแบบองค์รวมของ
นักศึกษาพยาบาล ซึง่ ยังไม่มีการศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี ้มาก่อน แม้ วา่ ในทางการพยาบาลจะมี แนวคิด
เกี่ยวกับการมองมนุษย์ในฐานะที่เป็ นองค์รวมมายาวนานแล้ ว แต่ก็เป็ นมุมมองในมิตขิ องการให้ การ
ดูแลผู้ป่วยอย่างเป็ นองค์รวม ไม่ใช่มิตทิ างการศึกษาที่มงุ่ สนใจไปที่ตวั ผู้เรี ยนเพื่อส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การพัฒนาตนแบบองค์รวม ทังนี
้ ้นักศึกษาพยาบาลเป็ นผู้เรี ยนที่ต้องมีวฒ
ุ ภิ าวะทังทางด้
้
านการรู้คดิ
และจิตใจ อารมณ์ เนื่องจากต้ องปฏิบตั งิ านกับชีวติ มนุษย์ ซึง่ บางครัง้ อาจต้ องเผชิญปั ญหาที่มีความ
ขัดแย้ งหรื อซับซ้ อน ต้ องตัดสินใจในการปฏิบตั วิ า่ อะไรคือสิ่งที่ดีที่สดุ ที่ควรปฏิบตั ิ การเข้ าถึงปั ญหา
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ที่แท้ จริงของนักศึกษา รวมทังได้
้ ร้ ูถงึ กระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาที่สามารถพัฒนาตนได้ อย่างเป็ น
องค์รวม จึงนับว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดการศึกษาพยาบาลอย่างยิง่ เนื่องจากสามารถนํา ความรู้
ที่ได้ มาเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ การพัฒนาหลักสูตร และจัดสภาพแวดล้ อมที่
เอื ้อต่อการเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษา ซึง่ จะสามารถตอบสนองได้ ตรงกับความ
ต้ องการของนักศึกษาได้ อย่างแท้ จริ ง อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนของนักศึกษาแต่ละคน ณ บริบทนันๆ
้
และก้ าวไปสูบ่ ทบาทการเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่มีความสมดุลแบบองค์รวม เพื่อสามารถให้ การพยาบาล
ผู้ป่วยอย่างเป็ นองค์รวมได้ ตอ่ ไป

คําถามการวิจัย

เนื่องจากกระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลมีความแตกต่างไปจากการเรี ยนในโรงเรี ยน
ทั่วๆ ไป ผู้วจิ ยั จึงต้ องการทราบว่าก่อนที่ นักศึกษา จะเข้ ามาเรี ยนในสาขาการพยาบาล นักศึกษามี
กระบวนการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยนโดยทัว่ ไปเป็ นอย่างไร และเมื่อเข้ ามาสูก่ ระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสู่
การพัฒนาตนแบ บองค์รวมมีกระบวนการเรี ยนรู้เป็ นอย่างไร กระบวนการเรี ยนรู้ดงั กล่าวก่อให้ เกิด
เปลี่ยนแปลงอย่างไรและมีความหมายอย่างไรต่อนักศึกษา

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลรวมทังกระบวนการเรี
้
ยนรูที้ ่นําไปสู่
การพัฒนาตนแบบองค์รวม

ขอบเขตของการวิจัย

กระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของผู้เรี ยนมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะ
และบริ บทที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้ อมของผู้เรี ยน ซึง่ ในงานวิจยั นี ้เลือศกกึ ษาจากนักศึกษาพยาบาล
ของคณะพยาบาลศาสตร์แห่งหนึง่ ในปี การศึกษา2554 โดยเป็ นนักศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ลักษณะของการพัฒนาตน
เป็ นองค์รวมในเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) คือ เป็ นนักศึกษาพยาบาลที่มี ความเชื่อมโยงมิติ
ต่างๆ ภายในตนได้ อย่างสมดุล และมีปฎิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสิ่ง อื่นๆ ได้ เป็ นอย่างดี ได้ แก่ แสดงออกถึง
ความมัน่ ใจในตนเอง มีความเข้ มแข็งทางอารมณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม สนใจที่จะ
มีปฎิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสรรพสิ่งแวดล้ อม และปฏิบตั กิ ารพยาบาลด้ วยความมีเมตตา กรุณา เต็มใจให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์เป็ นต้ น รวมทังต้
้ องเป็ นนักศึกษาที่ยนิ ดีให้ ข้อมูล แสดงความคิด
และความรู้สกึ ในการให้ สมั ภาษณ์เชิงลึกในครัง้ นี ้ ส่วนอาจารย์พยาบาลผู้วจิ ยั เลือกสัมภาษณ์อาจารย์
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีนกั ศึกษาซึง่ เป็ นผู้ ให้ ข้อมูลหลักกล่าวเชื่อมโยงถึงว่าเป็ นผู้สนับสนุนให้
นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนแบบองค์รวม
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ผลการศึกษาวิจยั จะ เป็ นประโยชน์ในการสร้ างความรู้ในเรื่ องกระบวนการเรี ยนรู้
สูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม
2. ผลการศึกษาวิจยั จะมีประโยชน์ตอ่ การปรับ กระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาล
ให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาตนแบบองค์รวมของผู้เรี ยน
3. ผลการศึกษาวิจยั จะเป็ นการสร้ างทฤษฎีท่ีได้ จากข้ อมูลของนักศึกษา พยาบาล
อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ แนวทางการพัฒนาการศึกษาที่เน้ นการพัฒนาตนแบบองค์รวม

บทที่ 2
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และกรอบความคิดในการวิจัย
การเรี ยนรู้ของมนุษย์ตงแต่
ั ้ ในอดีต มีการผูกพันและผสมผสานไปกับการดํารงชีวิตที่ขึ ้นอยูก่ บั
สภาพแวดล้ อมหรื อบริ บทที่ผนั แปรไปตามพื ้นที่อยูอ่ าศัย ท้ องถิ่น และวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ครอบครัว เครื อญาติและชุมชน มนุษย์จงึ เรี ยนรู้ได้ จากวิถีปฏิบตั ทิ ่ีมีความเชื่อมโยงกับ
ทุกๆ สิ่งรอบตัวทังสิ
้ ่งที่เป็ นธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ สะท้ อนให้ เห็นถึงวิธีคดิ แบบองค์รวมที่มนุษย์
มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ มนุษย์ด้วยกันเอง ความศรัทธา ความเชื่อ จิตวิญญาณ และระบบนิเวศแวดล้ อ ม
ซึง่ เป็ นระบบความสัมพันธ์แบบพึง่ พาซึง่ กันและกัน เมื่อส่วนใดส่วนหนึง่ ถูกกระทบหรื อถูกทําลายย่อม
หมายรวมถึงการกระทบกระเทือนไปทังหมดในนั
้
ยขององค์รวม แต่ในยุคต่อมาการเรี ยนรู้ถกู แยกออก
จากวิถีการดํารงชีวติ แล้ วนําเข้ าสูร่ ะบบโรงเรี ยนเป็ นหลัก รับอิทธิพลความทันสมัยมาจากชาติตะวันตก
ทําให้ การศึกษาถูกปรับบทบาทให้ อยูใ่ นฐานะเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาประเทศไปสูค่ วามทันสมัย
ตามแนวประเทศอุตสาหกรรมที่ยดึ หลักการเหตุผลตามกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม(Positivism paradigm)
ซึง่ ส่งผลให้ บดบังแนวคิดของกระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมที่เคยมีมาแต่ ดงเดิ
ั้ ม
เนื่องจากงานวิจยั นี ้ต้ องการศึกษาถึงกระบวนการเรี ยนรู้ซง่ึ จะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนของบุคคล
แบบองค์รวม ซึง่ มีความแตกต่างจากกระบวนการเรี ยนรู้ในระบบการศึกษาปั จจุบนั จึงจะนําเสนอให้
เห็นถึงทัศนะพื ้นฐานและกระบวนการเรี ยนรู้ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาในระบบโรงเรียน ณ ขณะปั จจุบนั นี ้
อันได้ แก่ กระบวนทัศน์และกระบวนการเรี ยนรู้แบบปฏิฐานนิยม โดยจะนําเสนอไว้ ในส่วนแรก จากนัน้
ในส่วนที่สองจึงจะนําเสนอถึงแนวคิดและกระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวม

ส่ วนที่หนึ่ง กระบวนทัศน์ และกระบวนการเรี ยนรู้ แบบปฏิฐานนิยม ในส่วนนี ้จะนําเสนอ
เป็ นสามส่วนย่อย โดยส่วนแรกจะเป็ นการกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทงในเรื
ั ้ ่ องของระบบ
ความคิดและความเชื่อในการมองโลก มองสรรพสิ่ง (Ontology) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้ ูกบั สิ่งที่ถกู รู้
(Epistemology) และวิธีที่จะเข้ าถึงความจริงนันๆ
้ (Methodology)ส่วนที่สอง นําเสนอถึงกระบวนทัศน์
แบบปฏิฐานนิยมซึง่ เป็ นกระบวนทัศน์ หลักอันทรงอิทธิพลต่อระบบความคิดและความเชื่อของมนุษย์
จวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั โดยมีแนวคิดแบบแยกส่วนเป็ นหลักการสําคัญ ยังผลให้ แยกความรู้ออกเป็ น
ศาสตร์ แขนงต่างๆ รวมไปถึงการมองว่าความรู้อยูภ่ ายนอกโดยแยกออกจากตัวผู้เรี ย นและส่งผลถึง
กระบวนการเรี ยนรู้ด้วย และส่วนที่ สามกล่าวถึง กระบวนการเรี ยนรู้ในระบบการศึกษาปั จจุบนั
ซึง่ อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู้ของมนุษย์ในระบบโรงเรี ยนเป็ นสําคัญ โดยเป็ นการนําเสนอ
ให้ เห็นถึงทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่สง่ ผลต่อการจัดการศึกษาในระบบโร งเรี ยน ซึง่ ได้ รับแนวคิดมาจาก
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กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม รวมถึงข้ อวิพากษ์การศึกษาในระบบโรงเรี ยนเชิงกระบวนทัศน์
แล้ วจึงนําเสนอเกี่ยวกับการจัดระบบการศึกษาของสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึง่ ส่วนหนึง่ ได้ รับอิทธิพล
จากกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม แต่อย่างไรก็ตามยังมีแนวคิดแบบองค์ รวมเป็ นฐานคิดในการ
จัดการศึกษารวมอยู่ด้วย

ส่ วนที่สอง เป็ นการนําเสนอถึง แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบองค์ รวม โดยส่วนแรก

นําเสนอความหมายและขอบข่ายขององค์รวม ซึง่ กล่าวถึงความหมายและ ทัศนะในการมองโลก
มองมนุษย์และมองสรรพสิ่งแบบองค์รวมที่มองทังระบบ
้
ไม่ได้ มองแบบ แยกส่วนเป็ นเครื่ องจักร
องค์รวมจึงไม่อาจแบ่งแยกขาดออกจากกัน ซึง่ แต่ละส่วนที่ประกอบกันเป็ นองค์รวมล้ วนมีปฏิสมั พันธ์
ต่อกันและสามารถเข้ าใจได้ ก็แต่ในรูปของกระบวนการแห่ง องค์รวม จากนันในส่
้ วนที่สองเป็ นการ
นําเสนอให้ เห็นถึงกระบวนการเรี ยนรู้ที่นําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบ องค์รวม และ ส่วนที่สามกล่าวถึง
ความรู้สกึ เชื่อมโยงเป็ นองค์รวมในตัวตนที่ได้ รับการพัฒนา โดยการนําเสนอทังสามส่
้
วนนี ้ได้ แสดงให้
เห็นถึงฐานคิด แนวคิดและความเชื่อพื ้นฐานในการเข้ าใจโลกและชีวิตมนุษย์รวมทังการศึ
้
กษาในทัศนะ
ที่แตกต่างไปจากกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีใช้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ภายใต้ กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม

ส่ วนที่หนึ่ง กระบวนทัศน์ และกระบวนการเรี ยนรู้ แบบปฏิฐานนิยม
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์
การที่มนุษย์จะกระทําสิ่งใดๆ ก็ตามย่อมมีความเกี่ยวเนื่องกับความคิด ความเชื่อ การรับรู้
และการให้ คณ
ุ ค่าที่มนุษย์มีตอ่ สรรพสิ่ง นัน่ คือมีกระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการมองโลกอย่างไร
โทมัส คูห์น (Thomas Khun. 1970) ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงความสําคัญของกระบวนทัศน์วา่ การปฏิวตั ิ
ทางวิทยาศาสตร์ นนเริ
ั ้ ่ มที่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ โดยเป็ นการพัฒนารูปแบบของวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติไปสูก่ ระบวนทัศน์ที่ มีมมุ มองต่างออกไป เมื่อกระบวนทัศน์เปลี่ยนโลกก็ยอ่ มเปลี่ยนไป
เพราะได้ สง่ ผลให้ มนุษย์เปลี่ยนคําถามในการแสวงหาคําตอบซึง่ หมายรวมไปถึงวิธีการและเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการแสวงหาความจริ ง ความรู้ รวมทังการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคําถามด้ วย ดังนันการปฏิ
้
วตั ิ
ศาสตร์ ใดๆ จ ะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนทัศน์ ชวอนด์ (Schwandt)
กล่าวว่า คูห์น (Khun) ใช้ คาํ ว่ากระบวนทัศน์ ในสองความหมายหลักๆ คือ ความหมายแรกหมายถึง
กรอบความรู้ (Cognitive framework) ซึง่ ใช้ เป็ นแนวทางสําหรับแก้ ปัญหาต่างๆ และความหมายที่สอง
หมายถึ ง ความเชื่อ ความผูกพัน ค่านิยม วิธีการหรื อการแสดงท่าทีตอ่ สรรพสิง่ ต่างๆ (Schwandt.
1997: 108-109) นอกจากนี ้ ฟริ ตจ๊ อฟ คาปร้ า ได้ กล่าวถึงกระบวนทัศน์หรื อทัศนะแม่บทว่า หมายถึง
ความคิดหรื อทัศนะพื ้นฐานในการมองโลกซึง่ เป็ นต้ นตอบ่อเกิดของทัศนะอื่นๆ ที่ตดิ ตามมา
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(ฟริตจ๊ อฟ คาปร้ า. 2546) ในที่นี ้ผู้วิจยั จะใช้ คาํ ว่ากระบวนทัศน์ในความหมายที่เป็ น ความเชื่อ ค่านิยม
มุมมองในการมองโลกและสิ่งต่างๆ ซึง่ รวมทังการแสดงท่
้
าทีและการปฏิบตั ิ ตอ่ สรรพสิ่งต่างๆ ดังนัน้
กระบวนทัศน์จงึ เป็ นส่วนสําคัญที่สง่ ผลต่อความรู้สกึ นึกคิดและการแสดงท่ าทีของมนุษย์ตอ่ สรรพสิ่งที่
อยูแ่ วดล้ อมและการให้ คณ
ุ ค่าแก่สง่ิ ต่างๆ กล่าวคือถ้ ามนุษย์มีมมุ มองต่อ ความจริง ความรู้อย่างไร ก็จะ
มีแบบแผนการปฏิบตั ติ อ่ สิ่งต่างๆ ตามความคิด ความเชื่อของตนอย่างนัน้
เนื่องจากกระบวนทัศน์เป็ นสิ่งที่มีความสําคัญในการกําหนดการประพฤติ ปฏิบั ตขิ องมนุษย์
กระบวนทัศน์จงึ มีอทิ ธิพลต่อการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยเป็ นอย่างมาก ซึง่ กระบวนทัศน์
ในแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันเนื่องจากมนุษย์มีทศั นะพื ้นฐาน ความเชื่อ ค่านิยม มุมมองใน
การมองโลกและสรรพสิ่งต่างๆ แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั บริ บทแวดล้ อม วัฒนธรรม ประเพณี
การดํารงชีวติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังเช่นในช่วงยุคก่อนค .ศ. 1500 โลกทัศน์หลัก
ของประเทศยุโรปและในสายอารยธรรมอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ มองโลกเป็ นหน่วยชีวิตและรับรู้ธรรมชาติ
ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน มนุษย์มีปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติในลักษณะ
ของการพึง่ พาอาศัย มนุษย์จงึ นอบน้ อมต่อธรรมชาติ และการแสวงหาความรู้ของมนุษย์จงึ มักผ่าน
การปฎิบตั จิ ริ งและจากประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต รวมทังการใช้
้
วิถีที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อน
มาสูค่ นรุ่นต่อๆมา โดยเป็ นทังความรู
้
้ ความเชื่ อ จินตนาการ ฯลฯ โดยแม้ บางเรื่ องอาจพิสจู น์ไม่ได้
แต่ก็มีผลต่อการปฏิบตั ขิ องมนุษย์สืบต่อกันมา วิธีการแสวงหาความรู้จงึ มีหลากหลายวิธี อันเป็ นไป
เพื่อการดํารงชีวิตอยูใ่ นธรรมชาติแบบเกื ้อกูลกัน ต่อมาในยุคสมัยกลางวิทยาศาสตร์ ตงอยู
ั ้ บ่ นรากฐาน
ของเหตุผลและศรัทธาไปพร้ อมๆ กันและเป้าหมายหลักคือการเข้ าใจความหมายและสาระสําคัญ
ของสิง่ ต่างๆ มากกว่าต้ องการคาดการณ์และควบคุม จึงมีความแตกต่างอย่างมากกับวิทยาศาสตร์
ในสมัยปั จจุบนั (ฟริ ตจ๊ อฟ คาปร้ า. 2546: 49-50)
ในศตวรรษที่ 16 ถึง 17 ภาพของยุคสมัยกลางถูกเปลี่ยนแปลงอย่างถึงแก่น โดยความคิด
เกี่ยวกับเอกภพที่เป็ นหน่วยชีวิต มีชีวิต และมีจิตวิญญาณ ถูกแทนที่ด้วยทัศนะที่มองโลกเป็ นเครื่ องจักร
กลไกชนิดหนึง่ ส่งผลให้ เกิดการมองแบบแยกส่วนที่สามารถวิเคราะห์ แยกแยะออกเป็ นชิ ้นเป็ นส่วน
เพื่อศึกษาหรื อแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ โดยการมองแบบแยกส่วนนี ้ ไปไกลถึงการแบ่งแยกระหว่าง
จิตกับสสาร วัตถุกบั ธรรมชาติ โลกของวัตถุจงึ มีความหมายเป็ นเพียงเครื่ องยนต์กลไกปราศจาก
จุดมุง่ หมายในชีวติ หรื อจิตวิญญาณ นอกจากนี ย้ งั มีการขยายหลักคิดเชิงเครื่ องยนต์กลไกออกไปถึง
สิง่ มีชีวติ อีกด้ วย นัน่ หมายความว่า มวลพืชและสัตว์ทงหลาย
ั้
รวมทังร่้ างกายสรี ระของมนุษย์เอง
ซึง่ แม้ จะมีจิตวิญญาณอยู่ ก็ไม่ตา่ งอะไรกับการทําหน้ าที่ของส่วนต่างๆของเครื่ องยนต์กลไก
โดยแบ่งแยกกายกับจิตออกจากกัน (เสน่ห์ จามริ ก. 2546: 27-29; อ้ างอิงจาก ฟริตจ๊ อฟ คาปร้ า.
1982, 1986; ฟริ ตจ๊ อฟ คาปร้ า. 2546: 49-50) การแบ่งแยกกายกับจิตออกจากกันในวิธีคดิ ที่มี
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ลักษณะวัตถุกลไกดังกล่าวถูกนํามาใช้ เป็ นแม่แบบในการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่
จึงสนใจศึกษาแต่เฉพาะเรื่ องทางกายภาพและมีวธิ ีมองโลกแบบจักรกลเป็ นสําคัญ ส่วนมิตทิ างจิตใจ
ความสัมพันธ์ทางสังคม รวมทังความงามและความดี
้
นนเป็
ั ้ นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ไม่นบั เข้ าเป็ น
ส่วนหนึง่ ของความรู้แบบวิทยาศาสตร์ เพราะตรวจวัดไม่ได้ ในทางปริมาณ มิตเิ หล่านี ้จึงกลายเป็ น
พรมแดนที่วทิ ยาศาสตร์ สมัยใหม่ไม่สามารถล่วงรู้ได้ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ; และประชาธิป กะทา.
2550: 57-60)
อิทธิพลขอ งแนวคิดแบบแยกส่วน ลดทอนและกลไกนี ้ได้ สง่ ผลต่อ การพัฒนาศาสตร์ หรื อ
ความรู้ ตลอดมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั โดยทําให้ วชิ าความรู้แยกออกเป็ นศาสตร์ ตา่ งๆ เช่น วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แพทยศาสตร์ ฯลฯ อีกทังยั
้ งแยกย่อยความรู้ออกเป็ นสาขาวิชา
หรื อเป็ นความรู้เฉพ าะด้ านอีกมากมาย โดยการพัฒนาศาสตร์ ทงหลายเหล่
ั้
านี ้ตังอยู
้ บ่ นฐานคิดของ
เดส์คาตส์ (Descartes) ที่เชื่อว่า “วิทยาศาสตร์ ทงหลายคื
ั้
อความแน่นอน เป็ นความรู้ท่ีมีหลักฐาน
เราปฏิเสธความรู้ทกุ ชนิดที่เป็ นเพียงความอาจเป็ นไปได้ และจะตัดสินว่าสิ่งที่ร้ ูอย่างแจ่มชัดแล้ ว เท่านัน้
ที่เชื่อถือได้ และความรู้นนจะต้
ั ้ องไม่มีข้อสงสัยใดๆ อีก” (ฟริตจ๊ อฟ คาปร้ า. 2546: 56; อ้ างอิงจาก
Garber. 1978) จุดเด่นของวิทยาศาสตร์ จงึ อยูท่ ี่การพิสจู น์เชิงประจักษ์ ศึกษาเฉพาะสิ่งที่เป็ นรูปธรรม
เฉพาะอย่าง แต่ในส่วนของมิตดิ ้ านความสัมพันธ์และนามธรรม วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถศึกษาและให้
คําตอบได้ ทําให้ สว่ นที่เป็ นนามธรรมและความเชื่อมโยงต่างๆถูกตัดทอนลงไป ซึง่ ทัศนะในการมองโลก
ดังกล่าวข้ างต้ นจัดอยูใ่ นกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม
1.2 กระบวนทัศน์ แบบปฏิฐานนิยม (Positivism Paradigm)
กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมมีทศั นะทีเชื่ ่อว่า ความจริง ความรู้ชดุ ใดจะถือว่าเป็ นความจริงที่
ถูกต้ องได้ ต้ องได้ รับการพิสจู น์อย่างชัดเจนด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การมุง่ แสวงหาความจริ ง
จึงใช้ กระบวนการเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ประกอบกับหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพิสจู น์หาคําตอบหรื อ
คําอธิบายความสัมพันธ์ของสิง่ ที่ถกู ศึกษา จนกระทัง่ ได้ ข้อสรุปทัว่ ไปที่สามารถนําไปใช้ อธิบายและ
คาดทํานายปรากฏการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในโลก ซึง่ เมื่อพิจารณากระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม
ภายใต้ กรอบโครงคําถามเกี่ยวกับ ภววิทยา (Ontology) ญาณวิทยา (Epistemology) และวิธีวทิ ยา
(Methodology) สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
ในระดับ ภววิทยา (Ontology) เป็ นการตัง้ คําถามเกี่ยวกับความจริงว่า อะไรคือรูปแบบ
และธรรมชาติของความจริ ง ตัวอย่างเช่น ความจริงคืออะไร เป็ นอย่างไร ทํางานอย่างไร เป็ นต้ น
คําถามเหล่านี ้จึงเกี่ยวข้ องกับความมีอยูข่ องความจริงและการยอมรับเกี่ยวกับความ
จริงนันๆ
้
ซึง่ กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม เชื่อว่าวัตถุเป็ นพื ้นฐานของปรากฏการณ์ตา่ งๆ ดังนันโลกแห่
้
งความ
เป็ นจริ งจึงเป็ นโลกแห่งวัตถุ และเชื่อว่าความจริ งนันมี
้ อยูจ่ ริ งโดยดํารงอยูอ่ ย่างเป็ นเอกเทศ มีความเป็ น
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อิสระในตัวเอง และเป็ นภววิสยั ทัศนะปฏิฐานนิยมมองความจริงว่ ามีอยูจ่ ริงตามธรรมชาติเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยไม่เปลี่ยนแปลงจึงมีความเป็ นสากล กล่าวคือเป็ นจริงและใช้ ได้ ทว่ั ไปใน
ทุกเวลาและในทุกบริ บท ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบของกฎแห่งความเป็ นเหตุและผล (Cause-effect laws) และ
สิ่งต่างๆทังหลายที
้
่เกิดขึ ้นทังหมดจะเกิ
้
ดขึ ้นภายใต้ กฎเกณฑ์ที่แน่นอน (Guba; & Lincoln. 1994: 107108, 109; citing Hesse. 1980; Guba; & Lincoln. 1989: 84)
ในระดับญาณวิทยา (Epistemology) เป็ นการตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับธรรมชาติของความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร้ ูกบั สิ่งที่ถกู รู้ ซึง่ เชื่อมโยงมาจาก การตอบคําถามเกี่ยว กับภววิทยา คือเมื่อผู้ร้ ูมีแนวคิด
หรื อความเชื่อว่า ความจริ งเป็ นอย่างไรแล้ ว จึงมาสูค่ าํ ถามที่วา่ ตัวผู้ร้ ูควรจะมีความสัมพันธ์กบั ความจริ ง
ที่กําลังแสวงหาอย่างไร สําหรับกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมในระดับญาณวิทยามีลกั ษณะของการ
แยกออกเป็ นสองส่วน (Dualist) และมีความเป็ นภววิสยั หรื อวัตถุวสิ ยั (Objectivist) กล่าวคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสวงหา (Investigator) กับสิ่งที่ถกู แสวงหา (Investigated) อยูใ่ นลักษณะ
ที่ไม่เกี่ยวข้ องกันหรื อเป็ นอิสระต่อกัน ผู้แสวงหาความจริง ความรู้ สามารถศึกษาสิง่ ที่ต้องการรู้
ซึง่ มีความเป็ นจริ งในตัว ของมันเองโดยปราศจากอิทธิพลใดๆ ไม่มีอคติ ความลําเอียงและค่านิยม
มาเกี่ยวข้ อง ดังนันผู
้ ้ แสวงหาความจริ ง ความรู้จงึ จําเป็ นต้ องใช้ กลยุทธ์ที่ลดทอนหรื อตัดสิ่งที่เป็ น
ข้ อสงสัยหรื อไม่สามารถพิสจู น์ให้ เห็นจริงด้ วยกระบวนการทางเหตุผลออกไป จึงนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ที่เคร่งครั ดเพื่อค้ นหาความจริ ง หลักการพื ้นฐานของกระบวนทัศน์นี ้ จึงเป็ นเรื่ องของการลดทอน
(Reductionist) และในระดับ วิธีวิทยา (Methodology) เป็ นการตังคํ
้ าถามว่าผู้ร้ ูจะสามารถเข้ าถึงหรื อ
ค้ นหาความจริ งนันได้
้ อย่างไร คําถามนี ้มีความเกี่ยวโยงกับสองคําถามก่อนหน้ าเช่นกัน กล่าวคื อ
คําตอบจาก ภววิทยา และญาณวิทยา จะนําไปสูก่ ารตังคํ
้ าถามถึงวิธีการหรื อหนทางที่จะทําให้ ผ้ รู ้ ู
สามารถรู้ความจริ งที่ต้องการจะรู้ได้ ซึง่ ใน กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมจะมุง่ เน้ นการทดลอง
(Experiment) และการจัดการควบคุม (Manipulative) โดยคําถาม และข้ อสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ วยรู ปแบบที่เฉพาะเจาะจงจะถูกยืนยันด้ วยการทดลองเชิงประจักษ์ (Empirical test) จึงต้ องมี
การวางเงื่อนไขและดําเนินการควบคุมอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงผลอันอาจจะเกิดขึ ้น
จากอิทธิพลของปั จจัยอื่นๆ นอกเหนือจากที่วางเงื่อนไขไว้ การแสวงหาความจริงด้ วยวิธีดงั กล่ าวนี ้
จึงนําไปสูค่ วามสามารถในการพยากรณ์และควบคุม (Guba; & Lincoln. 1994: 107-108, 110;
Guba; & Lincoln. 1989: 84) ดังนันกระบวนทั
้
ศน์แบบปฏิฐานนิยม จึงเป็ นทัศนะที่ยอมรับเฉพาะ
ระบบความรู้ท่ีมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และปฏิเสธหรื อไม่ให้ ความสําคัญกับ
“ความรู้ชดุ อื่น ” ที่ไม่สามารถอธิบายหรื อพิสจู น์ได้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ สิ่งที่ไม่
สามารถวัดออกมาอย่างเป็ นรูปธรรมได้ ได้ แก่ ความรู้สกึ ภาวะจิตใจ และความเชื่อ เป็ นต้ น
2

2
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จากกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมจึงนําไปสูก่ ารที่มนุษย์มีมมุ มองในการมองโลก ชีวติ
และสรรพสิ่งต่างๆ แบบแยกส่วน ทําให้ สง่ ผลต่อการมองความจริง ความรู้วา่ ดํารงอยูภ่ ายนอกอย่าง
เป็ นเอกเทศ ผู้ร้ ูหรื อผู้ต้องการศึกษากับตัวความรู้แยกจากกันเป็ นคนละส่วน ผู้ร้ ูหรื อผู้ต้องการศึกษา
ต้ องไปแสวงหาความรู้จากภายนอก ด้ วยวิธีการพิสจู น์ และการทดลองเชิงประจักษ์ โดยให้ ความสําคัญ
กับสิ่งที่สามารถจับต้ องได้ วัด หรื อชัง่ ตวงได้ กระบวนการเรี ยนรู้ภายใต้ ฐานคิดแบบปฏิฐานนิยม
จึงมุง่ ปรับพฤติกรรมของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ มีหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้
รวมทังการวั
้
ดประเมินผลที่มีแบบแผนตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่ งผู้เรี ยนบางคนก็สามารถปรับตัวหรื อ
ปฏิบตั ติ ามกรอบของกฏเกณฑ์ได้ แต่ผ้ เู รี ยนบางคนอาจล้ มเหลวและออกจากระบบไป
1.3 กระบวนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาปั จจุบัน
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้มกั มีการกล่าวถึงการเรี ยนรูว้ า่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่คอ่ นข้ าง
ถาวรของพฤติกรรมผู้เรี ยนซึง่ เป็ นผลมาจากการฝึ กที่ได้ รับแรงเสริม(Daigle. 2007; citing Kimble. 1964)
หรื อเป็ นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการเสริมแรง หรื อการให้ รางวัล (Daigle. 2007; citing Skinner.
1986) “กระบวนการเรี ยนรู้ ” ในระบบการศึกษาทัว่ ไปจึงมักมุง่ เน้ นถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนตามที่ระบบ
การศึกษาต้ องการ ในที่นี ้จะมีการกล่าวถึงกระบวนการเรี ยนรู้ในประเด็นสําคัญต่างๆ ต่อไปนี ้
1.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน ได้ แก่
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของนักจิตวิทยาที่แพร่หลายอยูใ่ นปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทฤษฎีทางด้ าน
พฤติกรรมศาสตร์ หรื อทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ซึง่ นับว่าเป็ นทฤษฎีหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรี ยนรู้
ในสังคมยุคทันสมัย (Jarvis. 2001: 28) โดยมีความเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้ า (Stimulus-response) การเรี ยนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิง่ เร้ าและการตอบสนอง
ซึง่ สิ่งแวดล้ อมและประสบการณ์จะเป็ นเงื่อนไขเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากผลของ
การเรี ยนรู้นนั ้ และการเรี ยนรู้จะมีความถี่มากขึ ้นหากได้ รับการเสริมแรงเช่น การให้ รางวัล การจัดระดับ
ด้ วยคะแนนในการวัดผลการเรี ยน หรื อการฝึ กหัดให้ ทําบ่อยๆ โดยเชื่อว่าการเสริมแรงเมื่อกระทํา
พฤติกรรมที่ต้องการจะสามารถช่วยปรับหรื อปลูกฝั งนิสยั ที่ต้องการได้ และใช้ การลงโทษเป็ นการปรับ
พฤติกรรม (ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2545; ทิศนา แขมมณี. 2552)
การเรี ยนรู้ท่ียดึ ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ซึง่ อยูภ่ ายใต้ ฐานคิดแบบปฏิฐานนิยม จึงมี
รูปแบบที่มีครูเป็ นศูนย์กลาง (Jarvis. 2001: 31) และจากการมองความรู้แบบตายตัว ภายใต้ กฏเกณฑ์
ที่แน่นอน ตามหลักของเหตุผล และข้ อมูลเชิงประจักษ์เป็ นที่ตงั ้ การสอนจึงมีลกั ษณะเป็ นการส่งผ่าน
เนื ้อหา สาระที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง สามารถพิสจู น์ทดลองและสามารถวัดได้ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ซึง่ เป็ นความรู้ท่ีดาํ รงอยูภ่ ายนอกแล้ วผู้สอนได้ ศกึ ษาความรู้ท่ีมีอยูภ่ ายนอกเหล่านันมาส่
้ งผ่านให้ กบั
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ผู้เรี ยน การเรี ยนรู้จงึ กลายมาเป็ นการฝึ กให้ ทําซํ ้า โดยเน้ นในเรื่ องของทักษะและขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิ
มากกว่าที่จะเป็ นการสร้ างความรู้จากประสบการณ์ของผู้เรี ยนเอง (Jarvis. 2001: 28) และเนื่องจาก
มุมมองแบบปฎิฐานนิยมมองว่าความรู้ ความจริงดํารงอยูอ่ ย่างเป็ นอิสระโดยตัวของมันเอง การเรี ยนรู้
ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจึงมีลกั ษณะที่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้ ูกบั ตัวความรู้ และระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรี ยน แยกห่างจากกัน โดยผู้สอนเป็ นผู้จดั สิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ กําหนดเทคนิควิธีการขันตอน
้
ต่างๆ ในการจัดการเรี ยน การสอน และสร้ างเงื่อนไขที่จะทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ จึงมักมีการกําหนดคุณลักษณะของผู้เรี ยนว่าควรจะต้ องมีมาตรฐานเดียวกัน ซึง่ อาจทําให้ มิติ
ของความแตกต่างหลากหลายของผู้เรี ยนถูกบดบังไป ส่วนผู้เรี ยนมีหน้ าที่เป็ นผู้รับการจัดกระทําและ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขเพื่อให้ ได้ ผลรางวัล หากผู้เรี ยนไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ก็อาจได้ รับการฝึ กฝนเพิ่มเติม
หรื ออาจถูกลงโทษ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ พื ้นฐานในเรื่ องสิ่งเร้ ากับการตอบสนอง จึงแสดงให้ เห็นว่า
ผู้เรี ยนเป็ นเพียงผู้ตอบสนองที่เมื่อสิ่งเร้ าคือ การสอนที่ดี ผู้เรี ยนก็จะตอบสนอง และการประเมินผล
แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร ก็มาจากความเชื่อที่จะให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าสูม่ าตรฐานเดียวกันนัน่ เอง
นอกจากนี ้ในการพัฒนาด้ านชีววิทยา ประสาทวิทยาหรื อในทางการแพทย์ ได้ พยายาม
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและการทํางานของสมองด้ วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่สมองเป็ นอวัยวะ
ส่วนหนึง่ ของร่างกายมนุษย์ท่ีมีระบบการคิดและการเรี ยนรู้ท่ีซบั ซ้ อน ซึง่ ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม
ของมนุษย์ ทําให้ นกั วิชาการเชื่อว่าสมองเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ท่ีมีความสําคัญอย่างยิง่ ส่งผลให้
นักการศึกษาให้ ความสนใจและนําความรู้เกี่ยวกับการทํางานของสมองมาปรับใช้ ในเรื่ องของการเรี ยนรู้
และการจัดการศึกษา โดยมุง่ เน้ นไปที่การพัฒนาสม องเป็ นหลัก มิตดิ ้ านอื่นๆ ของมนุษย์ เช่น จิตใจ
อารมณ์ จิตวิญญาณ รวมทังการมี
้
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและระหว่างมนุษย์กบั สรรพสิ่ง
ซึง่ มีความเป็ นนามธรรม ไม่อาจพิสจู น์ได้ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จงึ ถูกลดความสําคัญลง
สําหรับการศึกษาในระบบโรงเรี ยน ซึง่ ได้ รับเอาแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมและทฤษฎี
การเรี ยนรู้แบบพฤติกรรมนิยมมาเป็ นฐานคิดในการจัดการศึกษา จึงมี ลักษณะของการแยกความรู้
ออกเป็ นส่วนๆ ให้ ความสําคัญกับความรู้ในเชิงวิชาการ หรื อในเชิงวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรี ยนรู้มงุ่ เน้ น
การปรับพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรี ยนสูเ่ ป้าหมายที่อยูภ่ ายนอกตัวผู้เรี ยน และมุง่ ให้ ผ้ เู รี ยน
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านตามที่ระบบหรื อสังคมต้ องการ มากกว่าที่จะมุง่ เน้ นการพัฒนาตัวตนของ
ผู้เรี ยนซึง่ มีศกั ยภาพภายในตนอยูห่ ลากหลายด้ าน โดยหากผู้เรี ยนสามารถปรับตัวหรื อเปลี่ยนแปลง
ตนเองได้ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดงั กล่าว ผู้เรี ยนก็จะสามารถประกอบอาชีพตามสังคมทันสมัยได้
อย่างประสบความสําเร็ จเปรี ยบเสมือนกับได้ รางวัลชีวติ แต่หากผู้เรี ยนไม่สามารถปรับตัว หรื อ
เปลี่ยนแปลงตนเองสูม่ าตรฐานได้ ก็อาจไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานในสังคม
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ทังนี
้ ้การศึกษาในระบบโรงเรี ยนได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์อย่างกว้ างขวางมาโดยตลอด
นับตังแต่
้ ในอดีต และข้ อวิพากษ์ วิจารณ์เหล่านี ้ยังสามารถนํามาสะท้ อนภาพการศึกษาในระบบ
โรงเรี ยนในสังคมยุคทันสมัยได้ เป็ นอย่างดี ดังที่ ไอวาน อิลลิช ซึง่ เป็ นนักคิดคนสําคัญที่ได้ ให้ ข้อคิด
ทางการศึกษา และวิพากษ์ ระบบโรงเรี ยนไว้ อย่างจริ งจัง ข้ อเขียนของเขาได้ มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ออกไปในหลายภาษาอย่างกว้ างขวาง โดยไอวาน อิลิช ได้ วิพากษ์ระบบโรงเรี ยนว่า มุง่ เน้ นการสอน
ไม่ใช่การเรี ยนรู้ เน้ นการเลื่อนขันสู
้ งขึ ้น ให้ ความสําคัญกับวุฒบิ ตั รมากกว่าความสามารถที่แท้ จริง
และการเรี ยนรู้ด้วยตนเองมักไม่ได้ รับความเชื่อถือ ความรู้มีลกั ษณะเป็ นเสี่ยงๆ ยิง่ เรี ยนสูง ยิง่ รู้ลกึ
ในแต่ละแขนงวิชา (ไอวาน อิลลิช. 2547: 1, 3, 28) มุง่ เน้ นการจัดการสอนแบบเบ็ดเสร็ จและเน้ นการ
ฝึ กฝนทักษะโดยการทําซํ ้าๆ คุณค่าของการเรี ยนรู้จะถูกวัดและบันทึกเป็ นหลักฐานได้ ด้วยเกรด
ในแต่ ละวิชา (ไอวาน อิลลิช . 2547) หลักสูตรมัก ถูกกําหนดโดยสิง่ ที่เรี ยกว่าการค้ นคว้ าวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยปฏิกิริยาการตอบสนองของนักเรี ยนจะได้ รับการศึกษาและบันทึกไว้ อย่างละเอียด
ถี่ถ้วน เพื่อเก็บไว้ เป็ นข้ อมูลวิจยั ในการตระเตรี ยมรูปแบบของหลักสูตรรุ่นใหม่ตอ่ ไป ซึ่ งในแต่ละวิชา
ก็อยูใ่ นรูปของชุดวิชาสําเร็ จรูป พร้ อมด้ วยคําแนะนําหรื อคูม่ ือการใช้ ในแต่ละเรื่ องๆ ไป ในส่วนของ
เนื ้อหา สาระที่นํามาใช้ ในการเรี ยนการสอนจึงเป็ นเนื ้อหาสาระที่แน่นอน ตายตัว ต้ องอาศัยครูเป็ นหลัก
ผู้เรี ยนจึงถูกหล่อหลอมปั น้ แต่งด้ วยวิธีการสอนของครู โดยเฉพาะระบบการสอนภาคบังคับ(ไอวาน อิลลิช.
2547: 24-55) ผู้เรี ยนต้ องปรับตัวให้ เป็ นไปตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ แล้ ว โดยโรงเรี ยนจะสอนให้ คน
ปรับตัวเข้ ากับกรอบกฏเกณฑ์อนั เป็ นมาตรฐาน การควบคุมทางสังคม โรงเรี ยนจึงมีเงื่อนไขข้ อจํากัด
มาก ทําให้ เกิดปั ญหาการไม่มีความสุขในการ เรี ยนและปั ญหาการเรี ยนรู้เนื ้อหาวิชาที่ไม่สมั พันธ์กบั
ความจริงในสังคม (ไอวาน อิลลิช. 2547) ผู้เรี ยนจึงถูกเปลี่ยนความหวัง (Hope) ของตนมาเป็ นความ
คาดหมาย (Expectation) ทําให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นการศึกษาเป็ นการลงทุนที่จะได้ รับผลตอบแทนกลับมา
ในรูปของเงินตรา การเลื่อนขันที
้ ่สงู ขึ ้นทางสังคม หรื อการงาน (ไอวาน อิลลิช. 2547: 46, 50)
สําหรับข้ อวิพากษ์ เกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยนันมี
้ ทงส่
ั ้ วนที่เป็ นไปในทางเดียวกัน
กับที่ไอวาน อิลลิช ได้ วพิ ากษ์ ไว้ และส่วนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามบริบทของการศึกษาไทย ดังเช่น
ระบบโรงเรี ยนมุง่ เน้ นตัว ระบบสําเร็ จรูปที่นําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงตามความต้ องการของสังคมและ
เศรษฐกิจ (เสน่ห์ จามริ ก. 2546: 54-55) การศึกษากลายเป็ นเครื่ องมือสร้ างค่านิยมใหม่ๆ เป็ นระบบ
แพ้ คดั ออก เน้ นการแข่งขัน แทนที่จะเป็ นเรื่ องของกระบวนการเรี ยนรู้และการสร้ างสรรค์องค์ความรู้
ทางวิทยาการ (ศักดิช์ ยั นิรัญทวี. 2539: 92; เสน่ห์ จามริ ก. 2537: 7) การศึกษาไม่สามารถเตรี ยม
คนไทยให้ สามารถเผชิญกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ทําให้ สงั คมไทยอ่อนแอขัดแย้ ง ทําลายตัวเอง
และวิกฤต (ประเวศ วะสี . 2541: 21) ด้ วยเหตุวา่ นอกจากระบบการศึกษาไทยจะรับเอาระบบ
การศึกษาตามแบบตะวันตกมาแล้ ว สังคมไทยเองก็มีวฒ
ั นธรรมอํานาจ
จึงเน้ นการศึกษาที่
3

3
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“การสอน” และ “การหล่อหลอม” ไม่เน้ นที่“การเรี ยน” และ “ความงอกงาม” ซึง่ การหล่อหลอมออกจาก
เบ้ าหรื อแม่พิมพ์ใช้ กบั การผลิตวัตถุจากโรงงานที่หล่อหลอมออกมาเหมือนๆ กันทุกชิ ้น แต่มนุษย์เป็ น
สิง่ มีชีวติ มีจติ วิญญาณ มีความหลากหลาย มีศกั ยภาพที่จะงอกงามอย่างไม่มีท่ีสิ ้นสุด ซึง่ การหล่อหลอม
แบบแยกส่วนนี ้มีข้อจํากัดและนําไปสูป่ ั ญหานานาประการทําให้ การศึกษาของเราอ่อนแอทังระบบ
้
(ประเวศ วะสี. 2541: 42-44)
การเรี ยนรู้ในปั จจุบนั มีการกําหนด เป้าหมาย และผลลัพธ์ในการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ อง
กับการมุง่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการเพื่อการแข่งขันสูก่ ารมีอาชีพในสังคมทันสมัยและการแข่งขันกับ
นานาประเทศ เป้าหมายจึงอยูภ่ ายนอกตัวบุคคลซึง่ อิงอยูก่ บั แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
กระบวนการศึกษาจึงมุง่ การปรับพฤติกรรมผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่สงั คมตามกระแสหลักคาดหวัง
โดยอาจมองข้ ามการมองลึกลงไปสูค่ วามเป็ นมนุษย์ของผู้เรี ยนที่มีทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณ รวมทังการมี
้
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสรรพสิ่ง ทังนี
้ ้จากการสัมมนาวิชาการเรื่ อง
“การบริหารการศึกษาตามความต้ องการของสังคม” ที่ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒจัดขึ ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี ได้ วิพากษ์ปัญหาการศึกษาไทยในปั จจุบนั โดยมีประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับเป้าหมายในการเรี ยนรู้คอื การศึกษาไทยมุง่ วิชาหนังสือ หลงลืมวิชาชีวติ มุง่ ทํามาหากิน
ตอบสนองเศรษฐกิจและสังคม ไม่มงุ่ ธรรม มุง่ จํามากกว่าเข้ าใจ ไม่เหลือช่องว่างในการคิด ไม่มีความสุข
ในการเรี ยนรู้ มุง่ สอบมากกว่ามุง่ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวติ มุง่ ปริญญานิยม ซึง่ เป็ นการเพิ่มอัตตา
มากกว่าทําลายอัตตา มุง่ เครื อข่ายอุปถัมภ์มากกว่าการใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มุง่ ปรับวุฒมิ ากกว่าปรับตัว
ระบบการศึกษาจึงส่งผลให้ เกิดภาวะสมองโต หัวใจตีบคือเห็นแต่เป้าหมาย และผลประโยชน์ของตน
ทังๆ
้ ที่ความจริ งแล้ วการศึกษาคือการมองเห็นตนเองจากภายใน ซึง่ จะนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงอย่างมี
คุณภาพในตัวของผู้เรี ยน จากข้ อวิพากษ์ดงั กล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงเป้าหมายในการเรี ยนรู้ท่ีมงุ่ เน้ น
การแข่งขันกับผู้อื่น ซึง่ เป็ นเป้าหมายที่อยูภ่ ายนอก ไม่ใช่การแข่งกับตนเองหรื อการพัฒนาจากภายใน
ตนเอง สอดคล้ องกับที่ นิธิ เอียวศรี วงศ์ ได้ วพิ ากษ์ไว้ วา่ ระบบการศึกษาของโรงเรี ยนมีเป้าหมายที่จะ
สร้ างนักวิชาชีพ ข้ าราชการและแรงงานอุตสาหกรรมรวมทังการศึ
้
กษาเป็ นการเตรี ยมคนเข้ าสูก่ ารผลิต
ไม่ใช่การเตรี ยมคนเข้ าสูก่ ารมีชีวติ ที่มีความสุขและมีคณ
ุ ค่า (นิธิ เอียวศรี วงศ์. 2546: 15, 148)
จากเป้าหมายที่เน้ นการแข่งขันกันเป็ นเลิศทังในด้
้ านวิชาการและสาขาอาชีพ เป้าหมาย
ดังกล่าวจึงเป็ นตัวกําหนดกระบวนการเรี ยนรู้ หลักสูตร เนื ้อหา สาระการเรี ยนรู้ ฯลฯ ความรู้หรื อสิง่ ที่
ผู้เรี ยนควรจะรู้จงึ ถูกมองอย่างจํากัดอยูแ่ ต่เฉพาะส่วนที่เป็ นความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ เท่านัน้ ซึง่ มักจะ
ปฏิ เสธความรู้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ความรู้สกึ และการให้ คณ
ุ ค่ากับสิ่งต่างๆ และมุง่ สนใจว่าความรู้
ในเชิงวิทยาศาสตร์ เหล่านันบอกอะไร
้
มนุษย์จะนําความรู้นนไปใช้
ั้
อะไรได้ บ้าง ซึง่ ความรู้ประเภทนี ้
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จะถูกแบ่งส่วนอย่างชัดเจนและให้ ความสําคัญกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะเ
รื่ อง เช่นวิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย แพทยศาสตร์ ฯลฯ โดยแยกส่วนลงลึก แต่ขาดความเชื่อมโยงกับสภาวะจริง
ของโลกที่เป็ นองค์รวม ผู้เรี ยนจึงขาดโอกาสเรี ยนรู้ในส่วนที่ถกู กําหนดว่า “ไม่ใช่ความรู้ ” เช่น เรื่ องของ
จิตวิญญาณ อุดมคติหรื อแม้ แต่การเรี ยนรู้ความเป็ นจริ งของ “ชีวติ ” และความทุกข์ของมนุษย์ ฯลฯ
(อรศรี งามวิทยาพงศ์. 2549: 73)
หลักสูตร ตําราเรี ยน หรื อความรู้ในระบบโรงเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นความรู้ที่จริงแท้ แน่นอน
ตายตัวและถูกต้ องเสมอ โดยมักจะไม่มีการตังคํ
้ าถามกับความรู้เหล่านันว่
้ ามีโอกาสที่จะเป็ นแบบอื่น
หรื อมีอะไรที่นอกเหนือ แตกต่างออกไปได้ หรื อไม่ ความรู้จงึ มีความเป็ นสากลที่ผ้ เู รี ยนทุกคนต้ องได้ รับ
ความรู้ในรูปแบบเดียวกัน เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยเชื่อกันว่ามีความเป็ นปรนัยหรื อวัตถุวิสยั
ปราศจากอคติ ไม่เกี่ยวข้ องกับความรู้สกึ หรื อการให้ คณ
ุ ค่า เนื่องจากเรื่ องของคุณค่ าไม่อาจพิสจู น์ได้
ด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตําราหรื อหนังสือที่ใช้ ในการเรี ยนมักอยูใ่ นรูปของสิ่งที่เรี ยกกันว่“ข้าอเท็จจริ ง”
(Fact) โดยแยกเรื่ องของความรู้สกึ ออกไป หนังสือที่เกี่ยวข้ องกับความรู้สกึ ไม่ถกู จัดว่าเป็ นหนังสือที่ให้
ความรู้ หนังสือที่ถกู ส่งเสริ มให้ อ่านจึงเป็ นหนังสือวิชาการเฉพาะตามเนื ้อหาสาระที่กําหนดไว้ และ
แม้ แต่ในสาระการเรี ยนรู้เกี่ยวกับวรรณคดี การแต่งกลอน ดนตรี และศิลปะ ซึง่ ควรมีพื ้นที่หรื อโอกาส
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีจนิ ตนาการด้ วยตนเองหรื อมีความรู้สกึ ร่วมได้ บ้าง ก็ยงั อาจถูกจํากัดด้ วยการตีกรอบ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ นึกคิดไปในแนวทางเดียวกัน
ในส่วน การเรียนการสอน/ กระบวนการเรียนรู้ มีลกั ษณะที่ผ้ เู รี ยนมีความสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนน้ อย และมีเวลาให้ แก่สว่ นรวมลดลง เกิดการแข่งขันแบ่งแยก มีการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญในลักษณะการใช้ ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ซึง่ เน้ นการจํา การเลียนแบบ การทําตาม
ตัวอย่าง แต่ไม่คอ่ ยได้ ตอ่ ยอดจากความรู้เดิม จึงไม่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในสถานการณ์ หรื อ
ในชีวิตจริ งได้ กระบวนการเรี ยนรู้ไม่สง่ เสริมการใช้ จินตนาการและความคิดของตนเองโดยอิสระ
และสร้ างสรรค์ที่อาจแปลกแตกต่างจากต้ นแบบ แต่ มุง่ การตามอย่างหรื อนําเอาต้ นแบบมาใช้
ในวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ดงั กล่าวนี ้ ผลลัพธ์ (Outcomes) จึงมีความสําคัญกว่ากระบวนการ (Process)
และสนใจที่จะเป็ นผู้ใช้ รูปแบบ หรื อเทคโนโลยี ต่างๆ มากกว่าการเป็ น ผู้สร้ างขึ ้นมาด้ วยตนเอง
(อรศรี งามวิทยาพงศ์. 2549: 74-76,85) หัวใจของการเรี ยนรู้แบบนี ้จึงอยูท่ ่ีการรับเอาความรู้ท่ีครู
ป้อนให้ ด้วยวิธีของอํานาจนิยม ระเบียบ คําสัง่ วินยั และการเชื่อฟั ง (นิธิ เอียวศรี วงศ์. 2546: 21)
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน ก็มีลกั ษณะของการแยกออกจากกัน
โดยมีลกั ษณะที่ฝ่ายหนึ่งเป็ นผู้ร้ ู (ผู้สอน) อีกฝ่ ายเป็ นผู้ไม่ร้ ู (ผู้เรี ยน) ผู้สอนมีอํานาจสูงสุดในห้ องเรี ยน
สามารถสัง่ ให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ติ ามได้ และมีอํานาจในการลงโทษ (อรศรี งามวิทยาพงศ์. 2549: 81, 83)
ผู้สอนส่วนใหญ่จะใช้ รูปแบบและวิธีการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้สอนเป็ นศูนย์กลางมากกว่ าเน้ นผู้เรี ยน
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เป็ นศูนย์กลาง เน้ นการถ่ายทอดความรู้และเนื ้อหา ผู้เรี ยนจึงต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับเทคนิควิธีการของ
ผู้สอน โดยต้ องแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาคําตอบที่สามารถพิสจู น์และ
ยืนยันได้ เพื่อให้ ผ้ สู อนยอมรับ ทําให้ ผ้ เู รี ยนมักไม่คอ่ ยให้ ความสําคัญหรื อให้ ความสนใจกับการแสวงหา
ความรู้ชดุ อื่นๆ ที่เป็ นเรื่ องของความรู้สกึ ความเชื่อในมิตขิ องจิตใจและจิตวิญญาณ รวมทังความรู
้
้ ที่อยู่
นอกห้ องเรี ยน เช่นประสบการณ์ชีวติ หรื อความรู้ภายใต้ วฒ
ั นธรรมต่างๆ เพราะมองว่าไม่คอ่ ยมีประโยชน์
ไม่มีความแน่นอน ไม่เป็ นสากล และไม่สามารถวัดได้
นอกจากนี ้ในแง่ของแหล่งการเรี ยนรู้ การศึกษาในระบบโรงเรี ยนได้ ทําให้ ความรู้มีอยู่
เฉพาะในโรงเรี ยน สถานศึกษา ผู้ท่ีเป็ นครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเท่านัน้ การศึกษา
จึงให้ ความรู้เฉพาะอย่าง เช่นความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่า งยิง่ อาชีพในตลาดจ้ างงาน
ตามความต้ องการของเศรษฐกิจและสังคม จึงขาดการเรี ยนรู้ท่ีบรู ณาการจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย
รวมทังการเรี
้
ยนรู้ในด้ านจิตวิญญาณ จริยธรรม หรื อจิตสํานึกสังคม (อรศรี งามวิทยาพงศ์. 2549:
68-70) และในส่วนของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ก็มงุ่ เน้ นที่การตัดสินโดยอิงกับสิ่งที่อยู่
ภายนอก โดยการประเมินผลการเรี ยนรู้สว่ นใหญ่เป็ นการตัดสินโดยการสอบเพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอย่างเป็ นระบบ มีลกั ษณะเป็ นการแบ่งแยกระหว่างผู้ที่เรี ยนดีกบั ผู้ที่เรี ยนด้ อย การวัดผล
การเรี ยนที่จะเป็ นการบอกว่าผู้เรี ยนสามารถรับรู้สิ่งที่ผ้ สู อนถ่ายทอดให้ ได้ มากน้ อยเพียงใด ส่วนใหญ่
จึงเป็ นการวัดเชิงปรนัย มีเกณฑ์ในการตัดสินที่จะบ่งชี ้ว่าถูกหรื อผิด ผู้เรี ยนสามารถสอบผ่านหรื อตกได้
อย่างมีเส้ นแบ่งที่ชดั เจน และเน้ นการวัดในส่วนของเนื ้อหาสาระเป็ นหลัก การพัฒนาตนของผู้เรียน
จึงมักมีลกั ษณะที่พฒ
ั นาเพียงบางด้ าน บางส่วนเช่น ด้ านสติปัญญา ความเป็ นเลิศทางวิชาการ หรื อ
ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ซึง่ เกิดจากเป้าหมายที่มงุ่ ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้ ใน
การตอบสนองต่อความต้ องการทางเศรษฐกิจและสังคม มากกว่ามุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาตนตา ม
ศักยภาพและบริ บทแวดล้ อมของผู้เรี ยนแต่ละคนที่มีความแตกต่างหลากหลายและมีคณ
ุ ค่าของความ
เป็ นมนุษย์ จึงอาจก่อให้ เกิดความไม่สมดุลภายในตนของผู้เรี ยน และจากวิถีชีวติ ของการศึกษาใน
ยุคทันสมัยที่มีการใช้ เทคโนโลยีกนั อย่างแพร่หลาย ได้ ทําลายกระบวนการเรี ยนรู้ของบุคคลจาก
ความสําเร็ จรูปที่เน้ นความรวดเร็ ว สบาย ใช้ งา่ ย ก่อให้ เกิดอาการติดความสะดวกสบาย ไม่เป็ นผู้สร้ าง
ไม่คดิ ค้ นใฝ่ รู้ นิยมของสําเร็ จรูป ฯลฯ ผู้เรี ยนจึงมีลกั ษณะที่เป็ นเพียงผู้ใช้ เทคโนโลยี ใช้ ความรู้ที่มีอยู่
แล้ วมากกว่าที่จะเป็ นผู้สร้ างสรรค์ความรู้ขึ ้นเอง รวมทังมั
้ กสนใจแต่เรื่ องเฉพาะตน ไม่คอ่ ยใส่ใจกับ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นหรื อสิ่งแวดล้ อมรอบตัว ซึง่ ลักษณะนิสยั ดังกล่าว คือ อุปสรรคสําคัญอย่างยิ่ง
ของการพัฒนาการเรี ยนรู้ของบุคคลและสังคมไทย(พระธรรมปิ ฏก. 2549: 247-249; พระธรรมปิ ฏก.
2539: 4-8)
3

3

19
จากการศึกษาในระบบโรงเรี ยนซึง่ เป็ นระบบการศึกษาในกระแสหลักย่อมส่งผลต่อการ
จัดการศึกษาในศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ รวมทังสาขาทางการพยาบาลศาสตร์
้
ดังพิจารณาได้ ดงั นี ้
1.3.2 การจัดระบบการศึกษาของสาขาพยาบาลศาสตร์
สําหรับการศึกษาในสาขาทางการพยาบาลก็ยงั คงไม่สามารถหลีกพ้ นออกจากระบบ
การศึกษาในกระแสหลักดังกล่าวข้ างต้ นได้ นักศึกษาพยาบาลจึงนับว่าเป็ นผู้เรี ยนระดับอุดมศึกษา
กลุม่ หนึง่ ที่ต้องเผชิญกับปั ญหาของระบบการศึกษาดังกล่าวด้ วยเช่นกัน โดยจะเห็นได้ จากการจัด
การศึกษาพยาบาลที่แม้ วา่ จะพยายามบูรณาการทังหมวดวิ
้
ชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะเชิงวิชาชีพ
และวิชาเลือกเสรี ซึง่ เป็ นหมวดวิชาที่จดั ขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเสริมสร้ างความรู้ความสามารถตามความ
สนใจของผู้เรี ยน และนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อการแก้ ปัญหาต่างๆทางวิชาชีพได้ (ทบวงมหาวิทยาลัย.
2540: 2; สภาการพยาบาล. 2552) แต่สิ่งที่จดั ไว้ ในหลักสูตรโดยส่วนใหญ่มกั จะมาจากองค์ความรู้
ทางด้ านการพยาบาล ซึง่ มีลกั ษณะในเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นหลักและจะต้ องมีความสอดคล้ องกับเกณฑ์
ที่สภาการพยาบาลกําหนดทังในภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั เิ พื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้ อย่างถูกต้ องตามมาตรฐานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชี พ ซึง่ ก็เป็ นไป
ตามแนวทางของระบบการศึกษาของประเทศ
เป้าหมายของ กระบวนการเรี ยนรู้และหลักสูตรมัก มุง่ หวังให้ ผ้ เู รี ยนเป็ น “ผู้เรี ยนที่ดี ”
หรื อผู้ปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่ดมี ีทกั ษะความเชี่ยวชาญตามกรอบที่กําหนดไว้ โดยกระบวนการของสังคม
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและแนวทางที่ สถาบันกําหนดไว้ จะได้ รับการชื่นชมว่าเป็ นผู้เรี ยนที่ดี
ซึง่ ผู้เรี ยนบางคนอาจยอมรับและปรับตัวได้ บางคนอาจต่อต้ าน หาทางออก หรื อบางคนอาจเกิด
ความเครี ยดอยูภ่ ายใน ครู อาจารย์ก็มกั จะมุง่ สูเ่ ป้าหมายโดยสร้ างผู้เรี ยนให้ มีความรู้ทางวิชาการ
สามารถสอบเพื่อให้ ได้ รับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กําหนดไว้ รวมทังสามารถให้
้
การพยาบาลผู้ป่วยได้ อย่างดี ถูกต้ องตามมาตรฐาน และดูแลผู้ป่วย
อย่างเป็ นองค์รวมได้ จนบางครัง้ อาจหลงลืมที่จะมองถึงความรู้สกึ และจิตใจของผู้เรี ยนซึ่งก็เป็ นมนุษย์
ที่ต้องการกําลังใ จ ความเอื ้ออาทร จากบุคคลรอบข้ างทังจากครู
้
อาจารย์ พยาบาลที่แหล่งฝึ กภาค
ปฎิบตั ิ เพื่อนๆ รวมทังผู
้ ้ ป่วยและญาติผ้ ปู ่ วย โดยเฉพาะเมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้ อน
เพราะตัวนักศึกษาเองก็ต้องมีความเข้ มแข็งทางจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณเพียงพอจึงจะสามารถ
ให้ ดกู ารแลผู้ป่วยตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ได้ สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนนัน้ มีความพยายาม
ที่
จะจัดรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยเทคนิควิธีตา่ งๆ ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ แต่ก็ยงั จําเป็ นต้ องเน้ นเนื ้อหาสาระ
หลักและมีลกั ษณะแยกสาขาวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะ และในส่วนของการประเมิผลการเรี
น
ยนรู้ โดยส่วนใหญ่
มักจะตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
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จะเห็นได้ วา่ การศึกษาพยาบาลในชันเรี
้ ยนโดยส่วนใหญ่จะไม่มีความแตกต่างจากการศึกษา
ในระบบโรงเรี ยนโดยทัว่ ไปมากนัก ทังในแง่
้
ของป้าหมาย หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้ และการ
ประเมินผล แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาพยาบาลยังมีลกั ษณะของกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีแตกต่างไปจาก
ระบบโรงเรี ยนโดยทัว่ ๆ ไป คือนักศึกษาพยาบาลมีการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง ในการให้ การดูแล
หรื อปฏิบตั กิ ารพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยในสถานการณ์จริง ซึง่ นับว่าเป็ นประสบการณ์ชีวติ ที่กอ่ ให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ได้ อย่างดี ยิง่ เนื่องจากนักศึกษาจะได้ มีโอกาสเรี ยนรู้และสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น เช่น
เพื่อนๆ หรื อผู้ที่ร่วมปฎิบตั งิ านด้ วยกัน รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ครู อาจารย์ รวมถึงผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ฯลฯ
โดยเป็ นการเรี ยนรู้ท่ีอยูน่ อกเหนือจากการเรี ยนในชันเรี
้ ยน ซึง่ จะช่วยให้ นกั ศึกษามองเห็นแง่มมุ ของชีวิต
ที่หลากหลาย เห็นความทุกข์ เจ็บป่ วยทรมาน จนกระทัง่ วาระสุดท้ ายของชีวติ มนุษย์ ซึง่ นับว่าเป็ น
ประสบการณ์ท่ีผ้ เู รี ยนทัว่ ไปแทบจะไม่มีโอกาสหรื อยากที่จะเข้ าถึงประสบการณ์ดงั กล่าวได้ นอกเสีย
จากจะประสบกับตนเอง มีบคุ คลในครอบครัวเจ็บป่ วยหรื อต้ องสู ญเสียบุคคลอันเป็ นที่รักไป ทังนี
้ ้การ
ที่นกั ศึกษาพยาบาลได้ ผา่ นประสบการณ์เหล่านี ้จะช่วยให้ นกั ศึกษามีความเข้ าใจชีวติ สะท้ อน
กลับมามองภายในตนเอง ได้ คดิ ทบทวนเกี่ยวกับชีวิต ทําให้ เกิดความเข้ มแข็งมัน่ คงในจิตใจ อารมณ์
และจิตวิญญาณมากขึ ้น อีกทังนั
้ กศึกษายังได้ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกเวลาเรี ยน
อีกด้ วยเช่น ขณะอยูห่ อพัก หรื อเวลาอื่นๆ ที่นกั ศึกษามีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ซง่ึ จะนําไปสูก่ ารพัฒนา
ตนเองต่อไปได้
ทังนี
้ ้ในส่วนของการศึกษาทบทวนงานวิจยั ในทางการศึกษาพยาบาลพบว่า ส่วนใหญ่
มักจะเน้ นการพัฒนาในด้ านสติปัญญา การคิ ด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม
ในส่วนมิตทิ างด้ านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณในนักศึกษาพยาบาลจึงมีการศึกษาอยู่
ไม่มากนัก โดยหากจะมีการศึกษาอยูบ่ ้ างก็จะเน้ นในเรื่ องของความเครี ยด ความท้ อถอย และการ
ปรับตัวของนักศึกษาในสถาบันการศึ กษาพยาบาล ซึง่ ผลที่ได้ จากการศึกษาวิจยั พบว่า นักศึกษา
พยาบาลส่วนใหญ่มีความเครี ยดและต้ องมีการปรับตัวค่อนข้ างมากในการเรี ยนทังภาคทฤษฎี
้
และ
ปฏิบตั แิ ละการอาศัยอยูใ่ นหอพัก โดยมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลางถึงมาก(อัศวินี นามะกันคํา;
และคนอื่นๆ. 2547; ลอนศรี วงศ์ชยั . 2542; วณี เทศน์ธรรม. 2541; สายใหม ตุ้มวิจิตร; สุปราณี
แตงวงษ์ ; และทินกร จังหาร . 2551) ซึง่ หากนักศึกษาสามารถปรับตัวได้ ดกี ็จะสามารถปฏิบตั กิ าร
พยาบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขและมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน แต่ถ้านักศึกษา
ปรับตัวไม่ได้ หรื อแม้ วา่ นักศึกษาได้ พยายามปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างดีท่ีสดุ แล้ ว แต่ผ้ ปู ่ วยอาจมีอาการ
ป่ วยที่ซบั ซ้ อนหรื อมีอาการไม่แน่นอน จนกระทัง่ มีอาการหนักหรื อเสียชีวิตในขณะที่นกั ศึกษาให้ การดูแล
ซึง่ หากนักศึกษาไม่ได้ รับการดูแลช่วยเหลือในมิตดิ ้ านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ รวมทัไง้ ม่สามารถ
แก้ ไขจัดการได้ ด้วยตนเองแล้ ว นักศึกษาก็อาจรู้สกึ ผิด เสียใจ กังวลใจ คับข้ องใจ ขัดแย้ งในใจ และ

21
ทุกข์ใจ จนกระทัง่ ไม่มีกําลังใจที่จะอยูใ่ นวิชาชีพต่อไป ทําให้ อาจลาออกกลางคันหรื อมีปัญหาสุขภาพจิตได้
(กุลยา ตันติผลาชีวะ; และคนอื่นๆ. 2536; วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ.์ 2537: 2; อ้ างอิงจาก อรทัย ชื่นมนุษย์.
ม.ป.ป.: 11-26; สายใหม ตุ้มวิจิตร; สุปราณี แตงวงษ์ ; และทินกร จังหาร. 2551)
สิง่ ที่ทําให้ นกั ศึกษาส่วนใหญ่เกิดความเครี ยดในการเรี ยนรู้ คือ เครี ยดกับเนื ้อหา
ในการเรี ยนที่ทงยากและมี
ั้
ปริ มาณมาก กลัวสอบไม่ผา่ น ใช้ เวลาในการเรี ยนมากเกินไป และการบ้ าน
ปริมาณมาก ไม่มีเวลาผ่อนคลาย รวมทังการขึ
้
้นฝึ กปฏิบตั งิ านบนคลินกิ ซึง่ อาจพบเจอกับสถานการณ์
แปลกใหม่ท่ีไม่อาจคาดเดาได้ ทําให้ ไม่มน่ั ใจในตัวเองว่าจะสามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้ ขาดทักษะ
ในการสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพกับบุคคล หลายฝ่ ายทังที
้ ่เป็ นผู้ปฏิบตั งิ านร่วมกัน และเป็ น
ผู้ใช้ บริการทางสุขภาพ เช่นผู้ป่วยและญาติผ้ ปู ่ วย ผู้ป่วยไม่ให้ ความร่วมมือ ผลการปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไป
ตามที่คาดหมาย ถูกตําหนิ และขาดสิ่งสนับสนุนในการเรี ยนรู้ ทังในด้
้ านอุปกรณ์และการสนับสนุนทาง
จิตใจ อารมณ์และสังคม(วณี เทศน์ธรรม. 2541; สุจิตรา แพสุพฒ
ั น์. 2542; โสภิณ ศรี สวุ รรณวัฒนา;
และคนอื่นๆ. 2545; สายใหม ตุ้มวิจิตร; สุปราณี แตงวงษ์ ; และทินกร จังหาร. 2551)
ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตนแบบองค์รวมของผู้เรี ยน เพราะมี
ความเห็นว่ากระบวนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนจะเกิดขึ ้นได้ ต้องประกอบด้ วยองค์ประกอบหลายประการ
ทังในด้
้ านตัวผู้เรี ยนที่มีมิตติ า่ งๆ อยูภ่ ายในตนและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสรรพสิ่ง ผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หลักสูตร การจัดการเรี ยนรู้ การประเมินผล สภาพแวดล้ อม สังคม และบริบท โดยทุกส่วนล้ วนมีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั อันจะนําไปสูก่ ารเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีผ้ เู รี ยนสามารถสร้ างความรู้ได้ ด้วยตนเอง
สูก่ ารปฏิบตั ใิ นวิชาชีพต่อไป สอดคล้ องกับผลการศึกษาของเมนท์คอว์สกีและคณะ (Mentkowski; &
Associates. 2000) ที่พบว่าการเรี ยนรู้ซง่ึ ได้ จากสถานศึกษามีผลโดยตรงต่อกระบวนการคิดเกี่ยวกับ
การทํางานร่วมกัน การกระทํา และการปฏิบตั งิ านในสาขาอาชีหลัพงจากจบการศึกษา โดยมีการบูรณาการ
ด้ วยตัวของผู้เรี ยนเอง (Rogers; Mentkowski; & Hart. 2006; citing Mentkowski; & Associates.
2000) และนอกจากนี ้ยังมีนกั การศึกษาที่ได้ ให้ ทศั นะเกี่ยวกับการเรี ยนรู้และการศึกษาในเชิงวิพากษ์ไว้
อย่างน่าสนใจ กล่าวคือหัวใจของปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นในศตวรรษที่ 21 คือความขัดแย้ งระหว่างการเป็ น
สมาชิกของโลกกับการเป็ นคนของท้ องถิ่น ระหว่างความเป็ นสากลกับความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยเฉพาะ
ปั ญหาการละเลยต่อลักษณะเฉพาะส่วนตัวของมนุษย์แต่ละคน ความขัดแย้ งระหว่างประเพณีดงเดิ
ั้ ม
กับความทันสมัย ขัดแย้ งระหว่างความจําเป็ นที่จะต้ องแข่งขันกับความตระหนักในเรื่ องความเสมอ
ภาคของโอกาส และขัดแย้ งระหว่างความเจริญเติบโตและการแผ่ขยายของความรู้กบั ความสามารถ
ของมนุษย์ที่จะซึมซับความรู้นนั ้ (ฌาคส์ เดอลอร์ ส. 2551: 21-23)

22
จากความขัดแย้ งดังกล่าวเกิดจากการที่เราให้ ความสําคัญกับวัฒนธรรมตะวันตก
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นอย่างมากเพื่อต้ องการไปสูค่ วามทันสมัย อย่างไรก็ตามมีข้อพึงระวัง
ที่สําคัญสองประการ ประการแรกคือ วิทยาศาสตร์ หรื อเทคโนโลยีเพียงอยา่ งเดียวไม่อาจเป็ นการศึกษาที่
เพียงพอได้ เพราะมีอีกหลายสิ่งที่เราใช้ จิตสํานึก ค่านิยม การไตร่ตรอง เพื่อตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ถกู
ที่ควรและประการที่สองคือ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่ใช่ขอบข่ายของความรู้ท่ีสําคัญเพียง
ขอบข่ายเดียว แต่ยงั มีขอบข่ายอื่นอีก เช่นในเรื่ องของความรู้ที่เป็ น ศิลปะ จริ ยธรรม มนุษยศาตร์ ฯลฯ
ดังนันจึ
้ งไม่ควรให้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเบียดบังความรู้อื่นๆเหล่านี ้ จนไม่มีพื ้นที่อยูใ่ นระบบ
การศึกษาหรื อมีพื ้นที่เหลืออยูน่ ้ อยเต็มที เนื่องจากขอบข่ายของความรู้ท่ีนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์
นันสามารถช่
้
วยให้ เราเข้ าใจสิง่ ที่มีความหมายและคุณค่าที่มีตอ่ ชีวติ มนุษย์ รวมทังความละเอี
้
ยดอ่อน
ทางจิตใจของมนุษย์ ในขณะที่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไม่สามารถจะเข้ าถึงได้
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น การศึกษาหรื อการเรี ยนรู้ท่ีมีฐานคิดมาจากกระบวนทัศน์แบบ
แยกส่วนดังกล่าว จึงมุง่ ให้ วิทยาการหรื อความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้ านในแต่ละด้ านเจริญต่อๆ ไป
เป็ นแบบเส้ นตรงให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ซึง่ อาจมองในแง่ของการพัฒนาสูงสุดก็คงจะเป็ นสิ่งดี
แต่ปัญหาที่เกิดขึ ้นก็คอื ทําให้ บคุ คลไม่มองสิง่ ทังหลายอย่
้
างมีความสัมพันธ์กนั ซึง่ บางครัง้ ไม่สอดคล้ อง
กับความเป็ นจริ ง เนื่องจากในความเป็ นจริงนัน้ สิง่ ทังหลายทุ
้
กๆ อย่างล้ วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอิง
อาศัยซึง่ กันและกัน ความเจริ ญของวิทยาการและความเชี่ยวชาญพิเศษดังกล่าวจึงมีความคับแคบ
อยูก่ บั ด้ านที่ตนชํานาญ โดยแต่ละด้ านไม่มาเชื่อมโยงกันให้ เกิดความพอดี ไม่เกิดสมดุล และเมื่อเสีย
สมดุลก็อาจเกิดผลเสีย กล่าวคือ เกิดความขัดแย้ ง และทําให้ เกิดโทษได้ อย่างมหาศาล (พระธรรมปิ ฎก.
2540: 5-14) ความจริ งก็จะมีลกั ษณะที่เป็ นส่วน เป็ นเสี ้ยว ทําให้ ไม่สามารถครอบคลุมได้ อย่างรอบ
ด้ าน และการพัฒนาเพียงด้ านใด ด้ านหนึง่ จนมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่ออีกด้ านหนึง่ ที่มีความโยง
ใยกันอยู่ จนกระทัง่ ยากที่จะแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ ในที่สดุ การพัฒนามนุษย์ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ
ในการพัฒนามนุษย์นนต้
ั ้ องพัฒนาขึ ้นมาทังคนอย่
้
างมีความสมดุลภายในตน รวมทังสามารถเชื
้
่อมโยง
สัมพันธ์กบั ผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ รอบตัวได้ เพราะหากยังคงขาด ซึง่ ความเชื่อมโยงในส่วนต่างๆ ก็อาจเกิด
ปั ญหาในด้ านใดด้ านหนึง่ ขึ ้นมาได้ เช่นกัน
จากข้ อคิดเห็นดังกล่าวนักการศึกษาจึงควรต้ องพิจารณากันอย่างจริงจังถึงกระบวนการ
เรี ยนรู้ภายใต้ ฐานคิดที่จะสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ งานวิจยั นี ้จึงมุง่ นําเสนอให้ เห็นถึง
กระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมที่ในแต่ละส่วนคือองค์ประกอบที่ประกอบกันขึ ้นเป็ นองค์รวม
โดยที่แต่ละองค์ประกอบล้ วนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ กายไม่อาจ
แยกขาดจากจิต สมองไม่อาจแยกขาดจากมิตอิ ่ืนๆ ของความเป็ นมนุษย์ เมื่อส่วนหนึง่ ถูกกระทบหรื อ
ตัดขาดออกไป นัน่ ย่อมหมายถึงการไม่เป็ นองค์รวม เพราะการที่จะเป็ นองค์รวมได้ นนมี
ั ้ ความหมาย
มากกว่าแค่การมีองค์ประกอบครบ แต่ทกุ องค์ประกอบต้ องเชื่อมโยงกันจนกระทัง่ เป็ นสิ่งที่สามารถให้
ความหมายใหม่และพัฒนาการต่อไปได้ อีกอย่างเป็ น พลวัต
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ส่ วนที่สอง แนวคิดและกระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูการพัฒนาตนแบบองค์ รวม

สําหรับแนวคิดและกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมที่จะกล่าวถึงนี ้มีจดุ เน้ น
อยูท่ ่ีตวั ผู้เรี ยน โดยมีความเชื่อว่าผู้เรี ยนควรจะสามารถสร้ างความรู้ด้วยตนเองได้ การเรี ยนรู้ขึ ้นอยูก่ บั
บริบทมากกว่ายึดเนื ้อหาสาระเป็ นที่ตงและเนื
ั้
่องจากผู้เรี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างหลากหลาย
ความรู้จงึ มีเรื่ องของคุณค่าของแต่ละบุคคลเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย ความรู้ ความจริงจึงไม่ใช่ความจริงที่มี
ลักษณะจริ งแท้ แน่นอน ตายตัว ความรู้ไม่ ใช่สตู รสําเร็จแต่มีความหลากหลาย เปลี่ยนแปลงได้ โดย
ขึ ้นอยูก่ ับปั จเจกบุคคลและบริ บท และเมื่อความจริ งของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันการเรี ยนรู้
ย่อมต้ องมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างผู้เรี ยนรู้ที่มีบริบทต่างกัน อันจะ
นําไปสูก่ ารเปิ ดมุมมองของผู้เรี ยนรู้ให้ กว้ างขึ ้น รวมถึงการเข้ าใจมุมมองของผู้อ่ืนมาก ขึ ้นและเกิด
กระบวนการสร้ างความรู้ร่วมกันได้ ในที่สดุ นอกจากนี ้กระบวนการเรี ยนรู้ สกู่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม
ยังมีลกั ษณะของการมองว่ากระบวนการเรี ยนรู้ไม่ได้ แยกขาดออกเป็ นส่วนย่อยๆ และไม่สามารถแยก
พัฒนาเป็ นส่วนๆ ได้ แต่มองว่าส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ทังในแง่
้
ของเป้าหมาย หลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู้ และผลที่เกิดขึ ้นกับตัวผู้เรี ยน โดยเป็ นกระบวนการที่พฒ
ั นา
ไปอย่างต่อเนื่องอย่างเป็ นพลวัต ดังจะพิจารณาในประเด็นสําคัญ ได้ แก่ ความหมายและขอบข่ายของ
องค์รวม กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม และความรู้สกึ เชื่อมโยงเป็ นองค์รวม
ในตัวตนที่ได้ รับการพัฒนา
2.1 ความหมายและขอบข่ ายขององค์ รวม
คําจํากัดความของคําว่าองค์รวม (Holism) นันหมายถึ
้
ง สิง่ ทังหลายที
้
่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆ
ที่มีความสัมพันธ์อิงอาศัยซึง่ กันและกัน โดยองค์ประกอบเหล่านันสามา
้ รถเปลี่ยนแปลงหรื อมีความเคลื่อนไหว
ได้ ตลอดเวลา และถ้ าองค์ประกอบทุกอย่างประสานกลมกลืนกันดี ก็จะเกิดภาวะที่พอดีท่ีเรี ยกว่ามี
ภาวะสมดุล และเมื่อเกิดภาวะที่สมดุลแล้ วก็จะเกิดคุณสมบัตขิ ององค์รวมที่แตกต่างไปจากคุณสมบัติ
ขององค์ประกอบทังหลายที
้
่สามารถดํารงอยูแ่ ละดําเนิ นต่อไปได้ ด้วยดี (พระธรรมปิ ฎก. 2540. 16-21,
26-27) ซึง่ ในโลกทัศน์ ที่ปรากฏขึ ้นจากฟิ สกิ ส์สมัยใหม่สามารถอธิบายได้ วา่ มีลกั ษณะของความเป็ น
หน่วยชีวิต เป็ นองค์รวม และสอดคล้ องกับลักษณะทางนิเวศวิทยา โดยอาจเรี ยกอีกอย่างว่าเป็ นทัศนะ
ที่มองทังระบบ
้
เอกภพไม่ได้ ถกู มองเป็ นเครื่ องจักรกล ดัง่ เช่นในโลกทัศน์เชิงกลไกแบบเดส์คาตส์
(Descartes) อีกต่อไป และไม่ได้ ประกอบขึ ้นด้ วยวัตถุจํานวนมากมายมหาศาล แต่ประกอบขึ ้นจาก
องค์รวมที่ไม่อาจแบ่งแยกขาดออกจากกันและมีลกั ษณะเคลื่อนไหวโดยตัวของมันเอง ซึง่ แต่ละส่วนมี
ปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันและสามารถเข้ าใ จได้ ก็แต่ในรูปของกระบวนการแห่งจักรวาล (ฟริตจ๊ อฟ คาปร้ า .
2546: 87)
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“อนุภาคของวัตถุที่เป็ นเอกเทศนันไม่
้ มี คุณสมบัตขิ องมันสามารถให้ คําจํากัดความและสังเกต
ได้ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของมันที่เกี่ยวโยงกับระบบอื่นๆ เท่านัน”
้ (ฟริตจ๊ อฟ คาปร้ า. 2549:
91; อ้ างอิงจาก Bohr. 137) สอดคล้ องกับที่ไฮเซนเบริ์ก (Heisenberg) กล่าวว่าการพูดถึงมโนทัศน์
(Concept) เกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ โดยการให้ คาํ จํากัดความที่แน่นอนตายตัว อาจมีข้อจํากัด เนื่องจากมี
หลายสิง่ ที่ไม่สามารถบอกคําจํากัดความได้ อย่างมีขอบเขตที่ชดั เจนได้ เช่น ปรากฏการณ์ท่ี มีความ
แตกต่างหลากหลายหรื อมีรายละเอียดที่ซบั ซ้ อน วัตถุจะไม่สามารถวัดหรื อตรวจสอบด้ วยทฤษฎีได้
หากวัตถุนนไม่
ั ้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ระบบใหญ่หรื อโลกนัน่ เอง (Heisenberg. 1999: 168-171, 178)
ดังนันโลกจึ
้
งปรากฏต่อเราในรูปของเส้ นใยอันสลับซับซ้ อนของเหตุการณ์ ซึง่ รวมเอา ความสัมพันธ์
ที่แตกต่างกันเข้ าไว้ โดยมีลกั ษณะทังสลั
้ บไปมา ซ้ อนเหลื่อมกันหรื อเชื่อมต่อกัน (ฟริตจ๊ อฟ คาปร้ า .
2546: 91; อ้ างอิงจาก Heisenberg. 1975: 139)
ทังนี
้ ้หากมองมนุษย์ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติหรื อโลก มนุษย์เองก็มีปฏิสมั พันธ์
กับสรรพสิ่งและมี ลักษณะขององค์รวมเช่นกัน โดยมีมิตทิ ี่หลากหลายซับซ้ อนและเชื่อมโยงกัน
ดังที่จอห์น สจ๊ วต มิลล์ (John Stuart Mill) ได้ ให้ ข้อคิดเชิงทฤษฎีในเรื่ องของธรรมชาติมนุษย์วา่
“ธรรมชาติมนุษย์ ไม่ใช่เครื่ องจักรกลที่จะสร้ างกันขึ ้นมาให้ ตรงตามต้ นแบบอย่างหนึง่ แล้ วก็กําหนดให้
ทํางานไปตามที่ถกู สัง่ เอาไว้ แต่ธรรมชาติมนุษย์เป็ นเสมือนต้ นไม้ ที่จะต้ องเติบโตและพัฒนาตนเอง
ในทุกๆ ด้ านตามความโน้ มเอียงของพลังภายในซึง่ ทําให้ ธรรมชาติมนุษย์เป็ นสิ่งที่มีชีวิต” (เสน่ห์ จามริ ก.
2546: 11; อ้ างอิงจาก Mill. 1948) มนุษย์จงึ ไม่ได้ วา่ งเปล่าเพื่อรอรับการกระทําจากภายนอกแต่เพียง
อย่างเดียวแต่มีจติ สํานึกภายใน มีจนิ ตนาการ ความรู้สกึ ความคิดสร้ างสรรค์ ฯลฯ ซึง่ ความสร้ างสรรค์
ที่แท้ จริงอยูท่ ่ีคณ
ุ ค่าและอิสรภาพ โดยสร้ างสรรค์ออกมาจากภายในจิตสํานึกเรี ยนรู้อนั หลากหลายของ
มนุษย์ (เสน่ห์ จามริ ก. 2546: 47; อ้ างอิงจาก Nudler; & Gardiner: 1986) อันจะนําไปสูค่ วามสามารถ
ในการพัฒนาศักยภาพจากภายในตนเองได้ซึง่ เมื่อมองเชื่อมโยงมาสูการมี
่ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวมนุษย์เอง
กับบริ บทหรื อสรรพสิ่งรอบตัว มนุษย์ก็ควรให้ ความตระหนักรับรู้ถงึ ระบบนิเวศว่ามีความสําคัญและมี
คุณค่า เพราะฉะนันจึ
้ งต้ องมองโลกและชีวติ ในความหมายที่เป็ นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงและการพึง่ พา
อาศัยซึง่ กันและกันของมวลปรากฏการณ์ทงหลาย
ั้
การจะตระหนักถึงความสําคัญระบบนิเวศจึงไม่
สามารถใช้ เพียงความคิดหรื อความรู้ตามหลักของความเป็ นเหตุเป็ นผลเท่านัน้ แต่ต้องประสานไปกับ
ปั ญญาหยัง่ รู้ของมนุษย์ด้วย (เสน่ห์ จามริ ก. 2546: 13; อ้ างอิงจาก Capra. 1982, 1988)
สิ่งมีชีวิตทุกๆ หน่วยต่างเป็ นมวลรวมและระบบชีวิต ทังหมดประกอบกั
้
นขึ ้นเป็ นมวลรวมใน
รูปของระบบสังคม อันมีโครงสร้ างเฉพาะที่เกิดจากกระบวนการปฏิสมั พันธ์และการพึง่ พาอาศัยซึง่ กัน
และกันของส่วนต่างๆ มวลรวมจึงไม่ใช่เป็ นเพียงการรวมกันของส่วนต่างๆ ทังหมดเท่
้
านัน้ สิ่งที่มีชีวิต
แตกต่างจากเครื่ องยนต์กลไกตรงที่วา่ เครื่ องยนต์กลไกเป็ นสิง่ ที่ถกู สร้ างขึ ้นและมีการทํางานที่ถกู กําหนด
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ขึ ้นจากโครงสร้ าง ในขณะที่สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการของการพัฒนาเติบโต เปรี ยบดัง่ ต้ นไม้ ที่เจริ ญเติบโต
และแตกแขนงออกไปตามธรรมชาติ และเนื่องจากโครงสร้ างของสิง่ มีชีวติ เกิดจากกระบวนการของการ
มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันของส่วนต่างๆ ทังหลาย
้
โครงสร้ างจึงไม่ได้ กําหนดไว้ อย่างตายตัวแต่เป็ นกระบวนการ
พื ้นฐานที่แม้ วา่ จะมีความยืดหยุน่ แต่ก็มนั่ คง และสิ่งมีชี วิตใดที่คดิ ถึง แต่ความอยูร่ อดของตนก็จะ
ทําลายสภาพแวดล้ อมของตนแล้ วก็จะทําลายตนเองในที่สดุ ความอยูร่ อดของชีวติ จึงไม่ใช่เป็ นแต่เพี ยง
เรื่ องของสิ่งมีชีวิตโดยตรง หากแต่เป็ นเรื่ องของการมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ สภาพแวดล้ อมของตนอย่างต่อเนื่อง
ในการทําความเข้ าใจธรรมชาติมนุษย์ เราจึงต้ องทําการศึกษามิตติ า่ งๆ ภายในตัวมนุษย์ทงในด้
ั ้ าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ รวมทังการมี
้
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสรรพสิ่งด้ วย(เสน่ห์ จามริ ก.
2546: 13-15; อ้ างอิงจาก Capra. 1982, 1988) มนุษย์จงึ นับว่ามีความเป็ นหน่วยรวมหรื อองค์รวมที่
ในแต่ละปั จเจกบุคคลก็มีความแตกต่างหลากหลายทังในมิ
้ ตติ า่ งๆ ที่อยูภ่ ายในตน และการมีปฏิสมั พันธ์
กับผู้อื่นและสรรพสิ่งแวดล้ อม ซึง่ มิตติ า่ งๆ เหล่านี ้จะมีการพัฒนา เจริญเติบโต หรื อมีพฒ
ั นาการของ
ตัวมันเองและมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันอยูต่ ลอดเวลา โดยขึ ้นอยูก่ บั ศักยภาพภายในของแต่ล ะบุคคล
ประสบการณ์ชีวิต และบริ บทที่แตกต่างกันออกไป จึงทําให้ ความจริงของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน
และในขณะเดียวกันบุคคลก็ไม่สามารถดํารงอยูไ่ ด้ ด้วยตนเองอย่างโดดเดีย่ วแต่ต้องมีความสัมพันธ์กบั
สรรพสิ่งรอบตัวทังที
้ ่เป็ นรูปธรรมและนามธรรมจึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ ด้วยดี
สําหรับแนวคิดแบบองค์รวมนี ้ได้ มีการแพร่หลายมาสูว่ ชิ าชีพการพยาบาล ซึง่ เป็ นวิชาชีพ
ที่ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยให้ การดูแลผู้ป่วยหรื อบุคคลในฐานะของความเป็ นมนุษย์ท่ีต้องการได้ รับ
การช่วยเหลือ เยียวยาทังในด้
้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ โดยได้ อ้างถึงแนวคิด
ของ แจน สมุทส์ (Jan Smuts) ซึง่ เป็ นทังนั
้ กการเมือง นักปรัชญาและนักชีววิทยา ที่ได้ เขียนไว้ ใน
หนังสือ “Holism and Evolution” โดยสะท้ อนความคิดและความเชื่อในประเด็นที่วา่ สิ่งมีชีวิตเป็ น
หน่วยรวมที่ไม่สามารถวิเคราะห์แยกออกเป็ นส่วนๆ เพื่อทําให้ เข้ าใจมนุษย์ได้ มนุษย์มีศกั ยภาพใน
การหยัง่ รู้ (Insight) ตามธรรมชาติและสามารถเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ในตัวบุคคลนันให้
้ กลมกลืน
เป็ นหน่วยรวมหน่วยเดียว (ทัศนา บุญทอง. 2531: 1; อ้ างอิงจาก Flynn. 1980)
สมุทส์ เชื่อว่ามีกระบวนการบางอย่างที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆของร่างกายเข้ าด้ วยกันทํให้า มนุษย์
เราอยูไ่ ด้ อย่างผาสุกท่ามกลางสิง่ แวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึง่ สมุทส์ เรี ยกกระบวนการนี ้ว่า
“Holism” (สมจิต หนุเจริ ญกุล. 2531: 9; อ้ างอิงจาก Smuts. 1926) ต่อมา ฟิ ลลิปส์ (Phillips) ได้ ขยาย
แนวคิดของ สมุทส์ โดยวิพากษ์ วา่ การวิเคราะห์ท่ีแยกส่วนเฉพาะเจาะจงทางฟิ สิกส์และเคมี ไม่เพียง
พอที่จะอธิบายสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสังคม หรื อความจริงทังหมดที
้
่รวมกัและเสนอสาระสํ
น
าคัญเกี่ยวกับ
“Holism” ว่าองค์รวมทังหมด
้
(The whole) มีลกั ษณะที่นอกเหนือจากการเอาส่วนย่อยๆ มารวมกัน
องค์รวมเป็ นตัวกําหนดลักษณะของส่วน ย่อย เราไม่สามารถเข้ าใจส่วนย่อยๆ ได้ ถ้ าแยกออกจาก
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ส่วนรวม และส่วนย่อยๆ เหล่านีมีค้ วามสัมพันธ์หรื อพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน(สมจิต หนุเจริ ญกุล. 2531:
9-10) ซึง่ เป็ นทัศนะในการมองสรรพสิ่งว่า ส่วนทังหมดของสรรพสิ
้
่งย่อมใหญ่กว่า และแตกต่างจาก
ผลรวมของส่วนย่อยๆ ของสรรพสิ่งนันๆ
้ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; และประชาธิป กะทา. 2550: 68)
เช่นเดียวกับที่นกั ปรัชญาองค์รวมมีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์อยูบ่ นสมมติฐาน สองประการ
คือประการแรก มนุษย์ในฐานะองค์รวมมีความหมายมากกว่าและแตกต่างไปจากผลรวมของ
ส่วนประกอบทางด้ านร่างกายทังหมดของบุ
้
คคลรวมกัน ทังนี
้ ้เพราะบุคคลยังมีจติ ใจ อารมณ์ สังคม
จิตวิญญาณ และสิง่ แวดล้ อมของบุคคลเข้ ามาเป็ นส่วนประกอบสําคัญอีกด้ วย ส่วนประกอบทังหมดนี
้
้
ไม่อาจแยกทําความเข้ าใจทีละส่วนได้ เช่นทําความเข้ าใจร่างกายของบุคคลส่วนหนึง่ แล้ วทําความ
เข้ าใจเรื่ องจิตใจ อารมณ์ วิญญาณและสิ่งแวดล้ อมของบุคคลอีกทีละส่วนแล้ วนํามารวมกัน แล้ วถือ
ว่าเป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลนัน้ ก็เป็ นการคลาดเคลื่อนอย่างมาก เพราะบุคคลเป็ นหน่วยเดียว
(Unified whole) ซึง่ ต้ องทําการศึกษาเป็ นหน่วยรวมเท่านัน้ ประการที่สอง มนุษย์จะตอบสนองต่อสิง่ เร้ า
ในฐานะองค์รวม ซึง่ เป็ นผลจากการทํางานอย่างผสมผสานของมนุษย์ท่ีประกอบด้ วย ร่างกาย จิตใจ
วิญญาณ และสิง่ แวดล้ อมของบุคคลนัน้ จะมิใช่การตอบสนองจากด้ านร่างกายเพียงอย่างเดียว ดังนัน้
การทําความเข้ าใจมนุษย์จงึ ต้ องทําความเข้ าใจในฐานะองค์รวมเท่านัน้ (ทัศนา บุญทอง. 2531: 5)
แนวความเชื่อแบบองค์รวมดังกล่าวได้ เข้ ามามีบทบาทในเรื่ องสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขตังแต่
้ ปลายทศวรรษที่ 1970 เป็ นต้ นมา โดยแนวคิดของภาวะสุขภาพ
องค์รวมเชื่อว่า การมีสขุ ภาพดีในแบบองค์รวมนัน้ ไม่ใช่การปราศจากความเจ็บป่ วยเท่านัน้ แต่ต้อง
หมายถึงกระบวนการต่อเนื่องที่มนุษย์ต้องพัฒนาการทําหน้ าที่ในฐานะองค์รวมให้ สงู ขึ ้นตามศักยภาพ
ของตนเพื่อดํารงความผาสุกในชีวติ ไว้ ดังนันกระบวนการดั
้
งกล่าวจึงมิใช่เพียงการดูแลภาวะสุขภาพ
ทางกายให้ อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ที่สดุ เท่านัน้ หากแต่ครอบคลุมถึงการดูแลให้ ตนเองมีความผาสุกทางใจ
มีความรู้สกึ กระฉับกระเฉง มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความมัน่ คงทางอารมณ์ มีความหวัง กําลังใจและมี
ความพึงพอใจในชีวติ และภาวะการณ์ดงั กล่าวนี ้จะเกิดขึ ้นก็แต่ในภาวะของความเป็ นองค์รวมเท่านัน้
ซึง่ ในปรัชญาองค์รวมเชื่อว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับปรัชญาและเป้าหมายในชีวิตของบุคคล ดังนัน้
ในการประเมินสุขภาวะแบบองค์รวมจึงจําเป็ นต้ องประเมินพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้ วย (ทัศนา
บุญทอง . 2531: 8; อ้ างอิงจาก Brallier. 1978) การมีสขุ ภาพดีหรื อมีสขุ ภาวะจึงเป็ นผลมาจาก
ปฏิสมั พันธ์ที่หลากหลายมิตขิ องชีวิต ทังทางกาย
้
ใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงดุลยภาพของ
ชีวิตที่สมั พันธ์อย่างกลมกลืนกับสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ; และ
ประชาธิป กะทา. 2550: 4, 69)
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จากทัศนะของการมองมนุษย์แบบองค์รวมดังกล่าว หากมองในแง่ของระบบการศึกษา
จึงควรต้ องมองผู้เรี ยนในฐานะของมนุษย์ที่มีความเป็ นองค์รวมอยูใ่ นตัวตนของผู้เรี ยนแต่ละคน
ซึง่ ย่อมต้ องมีความหลากหลาย แตกต่างกันออกไป ดังนันบทบาทของการศึ
้
กษาซึง่ มีหน้ าที่หลัก
ในการเอื ้ออํานวยให้ มนุษย์ได้ พฒ
ั นาศักยภาพภายในตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถ ณ บริบทนันๆ
้
จึงต้ องคํานึงกระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมที่จะส่ง ผลให้ มนุษย์เกิดการพัฒนาตนแบบองค์รวม
ทังในด้
้ าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และคุณธรรม จริยธรรม รวมทังส่
้ งเสริมให้
ผู้เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสรรพสิ่งอย่างสมดุล โดยต้ องคํานึงถึงความแตกต่างหลากหลายของ
ปั จเจกบุคคลด้ วย
2.2 กระบวนการเรียนรู้ท่ นี าํ ไปสู่การพัฒนาตนแบบองค์ รวม
การเรี ยนรู้และการศึกษาของมนุษย์เป็ นกระบวนการหรื อวิวฒ
ั นาการอันต่อเนื่องไม่มีท่ีสิ ้นสุด
แทนที่จะจํากัดวนเวียนอยูแ่ ต่ในกรอบซึง่ เท่ากับเป็ นการปฏิเสธหรื อกีดกันศั
้ กยภาพสร้ างสรรค์ทางปั ญญา
อันมีอยูโ่ ดยพื ้นฐานของธรรมชาติมนุษย์ โดยมนุษย์ดรงอยู
ํา แ่ ละเรี ยนรู้อยูใ่ นสภาวะแวดล้ อมอันผสมผสาน
และซับซ้ อนทังในทางกายภาพ
้
สังคม วัฒนธรรม และกาลเวลา(เสน่ห์ จามริ ก. 2546: 11) ทังนี
้ ้จาร์ วิส
(Jarvis) กล่าวว่า มนุษย์จะไม่สามารถเจริญงอกงามได้ หากปราศจากการเรี ยนรู้ (Merriam; & Clark.
2006: 30; citing Jarvis. 1987: 81) ซึง่ มนุษย์ทกุ คนมีความสามารถหรื อพลังภายในตน เมื่อมนุษย์
ได้ เรี ยนรู้ในสิ่งใหม่หรื อทักษะใหม่ๆ ก็จะมีสว่ นช่วยในการสนับสนุนกลไกการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและสนับสนุนให้ มนุษย์พฒ
ั นาพลังภายในตน และเนื่องจากมนุษย์มีความสามารถในการคิด
ไตร่ตรองเกี่ยวกั บสิ่งที่ตนเองเรี ยนรู้จากประสบการณ์ชีวิตตังแต่
้ ในอดีต ปั จจุบนั จนกระทัง่ คิดเกี่ยวกับ
อนาคตของตนได้ รวมทังรั้ บรู้ถงึ ความสามารถภายในตนเองและลักษณะทางสังคมของตน ทําให้ มนุษย์
สามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะเพื่อเผชิญกับอนาคตที่ท้าทายอันจะนําไปสูจ่ ดุ หมายของตนได้
(Cervone; Artistico; & Berry. 2006: 170) ซึง่ สิ่งที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้นับว่าเป็ นพื ้นฐานในการนําไปสู่
การพัฒนาตนอย่างเป็ นองค์รวมของมนุษย์
ในทางกลับกันหากมนุษย์ประสบกับประสบการณ์ชีวติ หรื อการเรี ยนรู้ท่ีมีลกั ษณะคุกคามชีวติ
ไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านร่างกายหรื อจิตใจโดยที่ไม่ส ามารถแก้ ไขจัดการกับปั ญหานันได้
้ มนุษย์ก็จะเกิด
ความรู้สกึ กลัว หวาดระแวง เครี ยด เป็ นทุกข์ และมีการเรี ยนรู้ในลักษณะที่ป้องกันตนเองจากสิง่ แวดล้ อม
ถอยห่างและหลีกเลี่ยงการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ รอบตัว (Merriam; & Clark. 2006: 30; citing Merriam,
Mott; & Lee. 1996) แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์อาจเปลี่ยนมุมมองของตนเองได้ จากการเรี ยนรู้ประสบการณ์
ชีวิตและจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสรรพสิ่งอย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการเรี ยนรู้ซงึ่ จะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมในที่นี ้จึงมิได้ หมายถึงเฉพาะ
กระบวนการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นทางกา รเท่านัน้ แต่หมายถึงทังกระบวนการถ่
้
ายทอดและการ
สร้ างสรรค์สิ่งใหม่จากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของบุคคลและระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้ อม
ผ่านกระบวนการรู้คดิ เกี่ยวกับความจริ งอันหลากหลาย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่หยุดนิง่ ตายตัว
โดยเรี ยนรู้มมุ มองใหม่และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทงเก่
ั ้ าและใหม่ โดยในที่นี ้จะพิจารณาเกี่ยวกับ
กระบวนการเรี ยนรู้ที่นําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมในประเด็นสําคัญ ได้ แก่ การคิดแบบหลังการ
ใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ (Postformal thinking) การปฏิสมั พันธ์ ซง่ึ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ าร
พัฒนาตนแบบองค์รวม และปั จจัยเกื ้อหนุนที่ทําให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม
ดังมีรายละเอียดดังนี ้
2.2.1 การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ (Postformal Thinking)
การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบนับว่าเป็ นเงื่อนไขสําคัญในการนําไปสูก่ ารพัฒนาตน
แบบองค์รวม เนื่องจากการคิดประเภทนี ้สามารถช่วยให้ บคุ คลเกิดความเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ภายในตน
เชื่อมโยงกับผู้อื่น และเชื่อมโยงกับสิ่งเหนือสามัญวิสยั ได้ อย่างสมดุลอันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบ
องค์รวมได้ การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ หมายถึงการจัดระบบความคิดเชิงตรรกที่มีความ
ซับซ้ อน โดยตระหนักรู้ถงึ ความจริ งซึง่ ไม่แน่นอนตายตัว แต่ต้องเลือกความจริงที่เป็ นไปได้ โดยผู(Knower)
้ ร้ ู
ตัวอย่างเช่น ในเรื่ องของการแต่งงาน ถ้ าถามว่าการแต่งงานดีหรื อไม่ดี ผู้ที่คดิ แบบใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ
(Formal thinker) ก็จะตอบตามหลักเหตุและผล ถ้ าเหตุเป็ นอย่างนี ้ผลที่ตามมาก็จะเป็ นอย่างนันแล้
้ ว
ชักนําไปสูค่ ําตอบในทางที่ตดั สินว่าถูกหรื อผิด ดีหรื อไม่ดี แต่ผ้ ทู ี่คดิ แบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ
จะคิดโดยคํานึงถึงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลและอารมณ์ความรู้สกึ ของคูแ่ ต่งงาน ดังนันคํ
้ าตอบที่ได้
อาจจะดีหรื อไม่ดกี ็ได้ โดยคูแ่ ต่งงาน สามารถสร้ างความจริงของตนเองในอนาคตปี ต่อๆ ไปในชีวติ การ
แต่งงานของพวกเขาได้ ซง่ึ ความจริ งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การคิดแบบ หลังการใช้ เหตุผล
เชิงรูปแบบ จึงมีลกั ษณะเชิงสัมพัทธ์ (Relativistic) และเป็ นการคิดโดยอ้ างอิงความเป็ นตัวตน (Selfreferential thought) (Sinnott. 1994: 107; citing Sinnott. 1989) และหากจะอธิบายเกี่ยวกับการเรี ยนรู้
ก็สามารถพิจารณาได้ วา่ การเรี ยนรู้โดยทัว่ ๆ ไป เรามักจะเน้ นการจดจําข้ อมูลต่างๆ และการแสวงหา
ความรู้ ทักษะต่างๆ มากมาย และเมื่อเราใช้ ความคิดในเชิงเหตุและผลที่มีลําดับขันตอน
้
ก็จะนําไปสู่
คําตอบว่าถูกหรื อผิด เพื่อตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ งๆ แต่ในความเป็ นจริงแล้ วเราต้ องเลือกว่าอะไร
คือความจริ ง หรื ออะไรไม่ใช่ความจริ งสําหรับเรา ความจริงของแต่ละคนจึงอาจแตกต่างกันไป
โดยสามารถเข้ าใจได้ ด้วยการคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบที่ความถูก ผิดไม่ใช่สิ่งที่ตาย ตัว
แต่ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ มุมมอง การฟั งเหตุผลและความรู้สกึ ทังของตนเองและผู
้
้ อื่นที่อยูร่ อบข้ างด้ วย
ซึง่ เป็ นความคิดที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น คําตอบจึงไม่ตายตัว แต่มีทางออกอีกหลายทางที่เหมาะสม
สําหรับแต่ละบุคคล

29
ทังนี
้ ้เพียเจต์ (Piaget) ได้ กล่าวเกี่ยว กับการคิดแบบ ใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ (Formal
thought) ไว้ วา่ เป็ นการคิดของบุคคลที่จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ สามารถคิดอย่างมีลําดับขันตอน
้
มีการเริ่ มต้ นของแนวทางใหม่ๆ และมีข้อสมมติฐานที่เป็ นเหตุเป็ นผล ซึง่ เป็ นความคิดที่อยูใ่ นขันสู
้ งสุด
ของแต่ละบุคคล (Piaget. 1951: 246) ในขณะทีซ่ ินนอทท์ (Sinnott) มองว่า การคิดเพียงลําพังคนเดียวนี ้
ได้ มี การพัฒนาไปสูก่ ารมีผ้ คู ดิ หลายคนที่เรี ยกว่าเป็ น การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ
ซึง่ มีความแตกต่างจากการคิดแบบใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ คือ การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ
จะนําบุคคลไปสูก่ ารมีมมุ มองที่แตกต่าง หลากหลายออกไปโดยผู้ร่วมคิดมีสว่ นร่วมในการรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์และมีการสร้ างความจริ งขึ ้นใหม่ร่วมกัน (Co-creation of reality) ซึง่ จะทําให้ ผ้ รู ่วมคิด
มีสมั พันธภาพที่ดตี อ่ กัน โดยการสร้ างความจริงจะเกิดขึ ้นเมื่อการพัฒนาด้ านการรู้คดิ มี การพัฒนาไป
อย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้ อนมากขึ ้น สําหรับผู้ที่คดิ แบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบจะมีทกั ษะ
ของการมองความจริ งในมุมมองที่แตกต่างและสร้ างกรอบของสถานการณ์ขึ ้นใหม่ ซึง่ ทําให้ พวกเขา
สามารถทํางานร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อมองปั ญหาร่วมกันได้ โดยจะรู้บทบาทในการสร้ างความจริงซึง่ เป็ น
บทบาทที่จะเลือกมุมมองเกี่ยวกับความจริงและตระหนักถึงบทบาทของผู้อื่นในการสร้ างความเป็ นจริง
รอบๆ ตัว รวมทังมี
้ การเรี ยนรู้อย่างเข้ าใจในผู้อ่ืนด้ วย (Sinnott. 1994: 107, 110) และซินนอทท์ เชื่อว่า
การคิด แบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบจะ ช่วยให้ เกิ ดภาวะสมดุลในตนเองของบุคคลทังในด้
้ าน
ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ซึง่ บุคคลมักเกิดความขัดแย้ งและมีประเด็นที่ต้องคิดอย่างซับซ้ อน
เพื่อสร้ างสมดุลอยูบ่ อ่ ยครัง้ โดยต้ องเลือกว่าจะกระทําหรื อไม่กระทําสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จึงอาจนําไปสู่
ปั ญหาสุขภาพทังที
้ ่สง่ ผลต่อทังทางด้
้
า นร่างกาย จิตใจ อารมณ์หรื อจิตวิญญาณ ทําให้ เกิดภาวะ
เจ็บป่ วยได้ ทังนี
้ ้หากเราสร้ างสมดุลได้ เราก็จะสามารถสร้ างทางเลือกให้ กบั ตนเองและสามารถเติมเต็ม
ความต้ องการของตนเองได้ โดยการคิด แบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบนี ้จะ ช่วยให้ เกิดจิตสํานึกที่
เป็ นเครื่ องมือในการหลอมรว มสูค่ วามสมดุลทังในตนเอง
้
และความสมดุลในการมีความสัมพันธ์ กับ
ผู้อื่นและสิ่งอื่นๆ (Sinnott. 2009: Online)
การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบเป็ นชนิดของการรู้คดิ ที่ซบั ซ้ อนซึง่ เป็ นการแสดงถงึ
ความสามารถในการพัฒนาในช่วงวัยผู้ใหญ่เนื่องจากบางครัง้ ความคิดของบุคคล อาจแตกออกเป็ นสอง
หรื อขัดแย้ งกัน ซึง่ การรู้คดิ ที่ซบั ซ้ อนจะช่วยให้ บคุ คลพิจารณาในส่วนที่ตนเองรู้และส่วนที่แฝงอยู่ และ
ช่วยให้ บคุ คลพิจารณาแนวทางอื่นๆ เกี่ยวกับความต้ องการของตน เพื่อที่จะได้ มาซึง่ ความต้ องการนัน้
และขจัดความขัดแย้ งออกไปได้ ในส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้อื่น การคิดที่ซบั ซ้ อนจะช่วยให้ บคุ คล
ยอมรับความต้ องการของผู้อ่ืน โดยยอมรับว่าผู้อ่ืนนันไม่
้ ได้ เป็ นเพียงแค่ผ้ ทู ่ีชว่ ยเติมเต็มความต้ องการ
ให้ กบั เราเท่านัน้ แต่ผ้ อู ื่นก็มีความต้ องการของเขาเช่นกัน โดยเมื่อเรามีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น เราจะพบว่า
ผู้อื่นมีมมุ มองที่ตา่ งจากเรา เราก็จะเรี ยนรู้เหตุผลใหม่ๆ และเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็ นอยูจ่ ริง ซึง่ สิ่งนี ้จะช่วย
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ให้ บคุ คลเชื่อมโยงเหตุผลที่มีความขัดแย้ งกันในแต่ละวันไปสูค่ วามเข้ าใจของบุคคลที่เป็ นความจริง
อันจะเป็ นประโยชน์ในการเข้ าใจโลก และในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งเหนือสามัญวิสยั
ก็ต้องใช้ การรู้คดิ ที่ซบั ซ้ อนเพื่อที่จะเติมเต็มความต้ องการของบุคคลในเรื่ องของความศรัทธา ความเชื่อ
ความหวัง กําลังใจ ฯลฯ อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล้ มเหลวในการพัฒนาความคิดที่ซบั ซ้ อนได้
หากความรู้สกึ เชื่อมโยงของบุคคลขาดหายไปหรื อเกิดการแตกแยกขัดแย้ งกัน เนื่องจากการรู้คดิ ของมนุษย์
เราสร้ างขึ ้นจากเรื่ องราวการปรับตัวของเราที่เกี่ยวข้ องกับความรู้สกึ เชื่อมโยง (Sinnott. 2006: 384385, 387-388, 397)
การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ เป็ นสิ่งที่พฒ
ั นาต่อมาจาก การพัฒนา ด้ าน
สติปัญญา (Intellectual) และประสบการณ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal experience) โดยที่
หลังจากเรามีประสบการณ์ซงึ่ มีสมั พันธภาพระหว่างกันและแลกเปลี่ยนกันก็จะมีการสร้ างความจริง
ของชีวติ ร่วมกัน ดังเช่นการเรี ยนรู้ที่เกี่ยวกับมุมมองต่างๆ ซึง่ รวมทังมุ
้ มมองของผู้เรี ยนที่มองผู้สอนและ
การตอบสนองของผู้สอนต่อผู้เรี ยนจนกระทัง่ ทําให้ เกิดการร่วมกันสร้ างสิ่งใหม่ขึ ้นโดยผู้สอนและผู้เรี ยน
ทังนี
้ ้การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ จะเกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาทังปั
้ ญหาในชีวิตประจําวัน
และปั ญหาทัว่ ไป ซึง่ สามารถ สรุปได้ ดงั นี ้ คือ มีการปรั บเปลี่ยนมุมมองจากทฤ ษฎีหลัก (Metatheory shift) ไปสูก่ ารมองความจริ งจากมุมมองหรื อวิธีคดิ ที่หลากหลาย ซึง่ เป็ นความสามารถในการ
มองความเป็ นจริ ง (Reality) จากมุมมองที่มีวิธีคดิ มากกว่าหนึง่ วิธีเมื่อคิดเกี่ยวกับสิ่งนันๆ
้ เช่น มีมมุ มอง
ทังในแง่
้
ของนามธรรมและการปฏิบตั ิ หรื อมีมมุ มมองทังจากปรากฏการณ์
้
ท่ีเกิดขึ ้นและประสบการณ์
ที่ได้ รับ มีการนิยามเกี่ยวกับปั ญหา (Problem definition) คือ การตระหนักว่ามีทางเลือกมากกว่า
หนึง่ ทางเสมอที่จะอธิบายหรื อเข้ าใจเกี่ยวกับปั ญหา เพื่อที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วยการมอง
ปั ญหานันผ่
้ านเลนส์ของเรา มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือผลผลิต (Process/product shift)
โดยตระหนักว่าเราสามารถไปถึงข้ อสรุปของความสัมพันธ์ของเนื ้อหาหรื อไปถึงกระบวนการที่จะช่วย
แก้ ปัญหาเหล่านันได้
้ มีการกําหนดขอบเขต (Parameter setting) ซึง่ เราต้ องเลือกมุมมองในบริบท
ของปั ญหาที่จะต้ องพิจารณา หรื อจะต้ องละเลยบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ อง มีความสามารถที่จะทําให้
เห็นข้ อสรุ ป หรือแนวทางในการแก้ ปัญหา ภายใต้ มุมมองที่หลากหลาย (Multiple solution)
มีความสามารถที่จะประเมินข้ อสรุปเกี่ยวกับปั ญหาและเลือกสิ่งที่ดที ่ สี ุดในการที่จะอธิบาย
เกี่ยวกับปั ญหา(Pragmatism) ตระหนักว่ ามีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ หนึ่งที่อาจมาจากหลาย
สาเหตุหรื อหลายปั จจัยได้ (Multiple causality) ตระหนักว่ ามีหลากหลายหนทางที่จะไปสู่
ข้ อสรุ ปของปั ญหา (Multiple methods)และตระหนักว่ า ความขัดแย้ งเป็ นธรรมชาติของ
ความเป็ นจริง และการมองเหตุการณ์ ในมุมมองที่กว้ างจะช่ วยขจัดความขัดแย้ ง (Paradox)
ออกไปได้ (Sinnott. 2006: 388-389)

31
การพัฒนาของ การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ จะช่วยอธิบายเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงวิธีคดิ ของผู้เรี ยน กล่าวคือใน ขัน้ แรก ผู้เรี ยนจะต้ องการรู้คาํ ตอบที่ถกู ต้ องตามทฤษฎี
โดยผู้เรี ยนคาดหวังว่าผู้สอนที่ มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนันจะเป็
้
นผู้ที่ให้ คําตอบได้ ต่อมาในขัน้ ที่สอง
ผู้เรี ยนก็จะกลายมาเป็ นผู้คดิ ที่มีเรื่ องของความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้ อง จึงไม่มีคาํ ตอบที่ถกู หรื อผิด
อย่างตายตัว เพราะไม่มีทางที่เราจะตัดสินเกี่ยวกับความจริงได้ ผู้เรี ยนก็จะมองเห็นความคิดในแง่มุ ม
ที่แตกต่างออกไป และใน ขัน้ ที่สาม ผู้เรี ยนจะก้ าวเข้ าไปสูก่ ารคิดที่ซบั ซ้ อนซึง่ เป็ นความคิดที่จําเป็ น
ในการที่จะอภิปรายเกี่ยวกับความจริ ง ซึง่ จะนําไปสูค่ วามเป็ นจริงในโลกที่เป็ นอยู่ สิ่งที่ถกู ต้ องจึงไม่ใช่
เพียงมีผ้ รู ้ ูบอกว่าถูกแต่ต้องเป็ นสิง่ ที่ผ้ เู รี ยนยอมรับว่า ถูกต้ องด้ วย การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิง
รูปแบบจึงมีผลต่อมุมมองของบุคคลในการมองตนเอง โลก และผู้อื่น ซึง่ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
และการมีความเชื่อมโยงกับผู้อื่นและสิ่งอื่นๆ นอกจากนี ้ทฤษฎีไร้ ระบบ (Chaos Theory) ได้ ให้ เหตุผล
สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ ้นในเวลาเดี ยวกันว่า เหตุการณ์ยอ่ ยๆ ในระบบหนึง่ สามารถเคลื่อนไปสู่
ระบบอื่นได้ และในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็พบว่าบ่อยครัง้ ที่เราปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
การมีความสัมพันธ์กบั ผู้อ่ืน และทฤษฎีนี ้ได้ เสนอแนะว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนนันมี
้ ความสําคัญ
อย่างมากในระบบสําหรับผลลัพ ธ์สดุ ท้ ายของระบบและสําหรับแต่ละบุคคลด้ วย ดังนันความเป็
้
นไปได้
โอกาส หรื อประสบการณ์เพียงเล็กน้ อยก็สามารถนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงชีวติ อย่างยิง่ ใหญ่ได้
โดยหากเราละเลยบางสิง่ ก็อาจทําให้ เราได้ รับความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการของเรามีชอ่ งโหว่
หรื อมีข้อบกพร่อง (Sinnott. 2006: 389, 393-395)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ระบบการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนซึง่ มีฐานคิดมาจากวิทยาศาสตร์
ที่มีคาํ ตอบตายตัว จึงมีข้อจํากัดและไม่สนับสนุนให้ เกิดการคิดแบบ หลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ
แต่หากผู้เรี ยนได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นหรื อสิ่งอื่นๆ ในบรรย ากาศที่ไม่เป็ นทางการนอกชันเรี
้ ยน
ก็จะช่วยสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนมีมมุ มองที่ซบั ซ้ อนขึ ้นในการมองโลก รวมทังมี
้ มมุ มองที่ขยายกว้ างออกไป
แนวคิดนี ้จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ ศกึ ษาเพื่อนําไปใช้ สําหรับการศึกษาพยาบาล เนื่องจาก
นักศึกษาพยาบาลไม่ได้ เรี ยนรู้แต่เพียงความรู้ ทฤษฎีตา่ งๆ หรื อทักษะเฉพาะในการปฏิบตั เิ ท่านัน้
แต่นกั ศึกษาต้ องเรี ยนรู้ประสบการณ์ชีวติ ที่มีความหลากหลายและซับซ้ อน ทังของตนเองและผู
้
้ ป่วย
รวมทังบุ
้ คคลอื่นๆ ที่อยูร่ อบข้ าง ซึง่ การคิดแบบ หลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบนี ้จะช่วยให้ นกั ศึกษา
สามารถมองเห็นปั ญหาในหลากหลาย มุมมองและมองเห็นทางออกของการแก้ ไขปั ญหามากขึ ้น
อันจะนําไปสูก่ ารคลี่คลายปั ญหาต่างๆ ได้
ทังนี
้ ้ในส่ วนของวิธีการเรี ยนรู้ที่ซินนอทท์ เห็นว่าจะช่วยส่งเสริ ม การคิดแบบหลังการใช้
เหตุผลเชิงรูปแบบ คือการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) โดยใช้ การสนทนากัน (Dialogue)
ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน หรื อระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน โดยต้ องเป็ นการสนทนาที่ให้ ความเคารพต่อ
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มุมมองของผู้ท่ีมีสว่ นร่วมเกี่ยวกับความจริงนัน้ (Sinnott. 1994: 96; Sinnott. 1994: 115) และ
นอกจากการเรี ยนรู้แบบร่วมมือและการเรี ยนรู้โดยการใช้ บทสนทนาแล้ ว การได้ สะท้ อนคิดและ
แลกเปลี่ยนมุมมองกันทังในด้
้ านความคิด ความรู้สกึ ระหว่างผู้ที่เรี ยนรู้หรื อสร้ างความรู้ ความจริง
ร่วมกัน หรื อได้ สะท้ อนคิดในมุมมองต่างๆ ของตนเอง การถกเถียง ถกแถลงกับตนเองก็จะช่วยขยาย
มุมมองของผู้เรี ยนให้ กว้ างขวางออกไป วิธีการต่างๆ เหล่านี ้เป็ นการให้ ความสําคัญแก่การมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลกับบุคคลอื่นหรื อสิ่งอื่นๆ รวมทังการมี
้
ปฏิสมั พันธ์กบั ความคิด ความเชื่อของตนเอง
ซึง่ นับว่าเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้สําคัญที่จะนําไปสู่ การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบได้
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี ้
2.2.2 การปฏิสัมพัน ธ์ : กระบวนการเรียนรู้ ท่ นี าํ ไปสู่การพัฒนาตนแบบองค์ รวม
ในที่นี ้จะพิจารณาถึงการเรี ยนรู้ท่ีได้ รับความสนใจในแวดวงการศึกษา และสามารถช่วย
ส่งเสริ มการคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบอันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมได้ ได้ แก่
การเรี ยนรู้โดยใช้ การสนทนา (Dialogic learning) การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)
และการสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ (Reflection) เนื่องจาก การเรี ยนรู้ทงสามลั
ั้
กษณะดังกล่าว
เป็ นการเรี ยนรู้แบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยเปลี่ยนแปลงจากการเรี ยนรู้ท่ีผ้ เู รี ยนเป็ นฝ่ ายรับ
(Passive) มาเป็ นผู้กระทํา (Active) ผู้เรี ยนได้ มีโอกาสสะท้ อนเกี่ยวกับความรู้ ความคิด ความรู้สกึ ของ
ตัวเองและได้ แลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ แก่กนั ผู้เรี ยนจึงสามารถสร้ างสรรค์ความคิดและความรู้ได้ โดย
ผู้เรี ยนต้ องมีปฎิสมั พันธ์กนั และสนับสนุนซึง่ กันและกัน การเรี ยนรู้จงึ เป็ นการสร้ างความรู้ใ หม่มากกว่า
เป็ นการผลิตซํ ้า หรื อลอกเลียนของเดิม และผู้สอนเป็ นผู้เอื ้ออํานวยให้ เกิด กระบวนการเรี ยนรู้
ที่ให้ ความสําคัญกับการมีปฏิสมั พันธ์ของผู้เรี ยน โดยรวมทังการที
้
่ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยน
ด้ วยกัน ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอนและบุคคลอื่นๆ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการมีปฏิสมั พันธ์
ในสภาวะที่ผ้ เู รี ยนรู้เปิ ดใจกว้ างยอมรับฟั งความจริง ความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สกึ ของกันและกันนัน้
เป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดความสัมพันธ์ในแนวราบมากกว่าที่จะเป็ นแนวดิง่ จากผู้สอนลงไปสูผ่ ้ เู รี ยน
จึงทําให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสสร้ างความจริ ง ขึ ้นเองได้ ทังนี
้ ้ใน การเรี ยนรู้ ทังสามลั
้
กษณะดังกล่าวนัน้
ไม่ได้ แยกขาดจากกันอย่างสิ ้นเชิง ดังเช่น ในการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ กัน ก็ต้องมี การสนทนา พูดคุย
แสดงความคิดเห็น อภิปรายร่วมกัน หรื อมีการสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ ร่วมด้ วย และในทํานอง
เดียวกันในการเรี ยนรู้แบบสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ ก็มีการสนทนาทังกั
้ บภายในตนเองและสนทนา
กับผู้อื่นที่เรี ยนรู้ร่วมกันอยูด่ ้ วย ดังสรุปได้ ดงั นี ้
การเรี ยนรู้ของบุคคลจะสามารถเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อบุคคลนันมี
้ การปฏิสมั พันธ์เกิดขึ ้น
ทังภายในตนเอง
้
ระหว่างบุคคล และสรรพสิ่งแวดล้ อม โดยสิ่งสําคัญในการมีปฏิสมั พันธ์ ก็คอื
การสนทนา ซึง่ รวมทังการสนทนากั
้
บตนเองโดยการสะท้ อนถึง ความคิดและการปฏิบตั ขิ องตนเอง
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การสนทนากับบุคคลอื่นและสิ่งที่อยูเ่ หนือสามัญวิสยั สําหรับ การเรียนรู้โดยใช้ การสนทนานัน้
วีก็อทสกี ้ (Vygotsky) เป็ นนักคิดคนสําคัญที่ให้ ความสําคั ญกับเรื่ องของการใช้ ภาษาในการสื่อสาร
หรื อการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อให้ บคุ คลเกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Duffy; & Cunningham.
1996: 181) โดยการเรี ยนรู้โดยใช้ การสนทนามีลกั ษณะสําคัญ คือ ผู้เรี ยนรู้หรื อผู้ร่วมสนทนาทุกคน
เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ หรื อชุมชนการเรี ยนรู้ และสามารถทําประโยชน์หรื อช่วยเหลือกลุม่ ได้ มีการคิด
ร่วมกันและเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยที่กลุม่ ให้ การยอมรับประสบการณ์ของแต่ละคนที่สื่อออกมาทังที
้ ่เป็ น
คําพูดและการแสดงออกในขณะสนทนา การเรี ยนรู้ลกั ษณะนี ้จึงเป็ นการเรี ยนรู้โดยพิจารณามุมมอง
ของผู้อื่นว่าเหมือนหรื อต่างกับเราอย่างไร ภายใต้ ความ เข้ าใจของเหตุผลที่แตกต่าง กันไปของแต่ละ
บุคคล ซึง่ จะทําให้ เกิดการเรี ยนรู้สิ่งใหม่หรื ออาจมีการแสดงความคิดเห็นที่ขดั แย้ งแล้ วพูดคุย อภิปราย
ร่วมกันจนกระทัง่ เกิดความเข้ าใจซึง่ กันและกัน ผู้ร่วมสนทนาก็จะเปิ ดมุมมองและเข้ าใจในความเชื่อมโยง
ที่เกิดขึ ้น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง การเปลี่ยนแปลงในผู้อื่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดยความรู้จะถูกนํามาพูดถึง ถกเถียงและตังคํ
้ าถามร่วมกันระหว่างผู้ร่วมสนทนา (Dialogic
Learning. Online)
การเรี ยนรู้โดยใช้ การสนทนาจึงช่วยให้ บคุ คลสามารถบูรณาก
ารความคิด สามารถตัดสินใจ
แก้ ไขปั ญหา สร้ างสิ่งต่างๆในชีวิต และเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลได้ การเรี ยนรู้แบบนีจึ้ งเป็ นส่วนหนึง่
ของการสร้ างลักษณะเฉพาะของบุคคล และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social identity) ซึง่ เป็ นการสร้ าง
ความรู้ท่ีมาจากมุมมองที่แตกต่างหลากหลายของบุ คคล (Dialogic Learning. Online; Ravenscroft.
2011: 146) ทังนี
้ ้การใช้ บทสนทนาในการเรี ยนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนาในเรื่ องที่มีความหมาย
ต่อผู้ร่วมสนทนาหรื อผู้เรี ยน โดยผู้เรี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งที่อยูภ่ ายในตัวตนของพวกเขา จะช่วยให้
ผู้เรี ยนมีพลังอํานาจ (Empowerment) มากขึ ้น มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตน เห็นคุณค่าภายในตน
เชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ ้น มีความรู้เพิ่มขึ ้นโดยการใช้ เหตุผลในการถกเถียงกันเกี่ยวกับความรู้และมีการ
ยอมรับซึง่ กันและกัน อันจะนําไปสูค่ วามเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคมแบบประชาธิปไตย รวมทัง้
ช่วยให้ บคุ คลสามารถพบความหมายหรื อเป้าหมายใหม่ในชีวติ ได้ (Giddens. Online; Wells. 1999:
41; Gordon. 2008: 6) แต่ในทางกลับกันหากไม่มีการสนทนากันอย่างมีความหมายดังกล่าวข้ างต้ น
โดยผู้เรี ยนเป็ นฝ่ ายรับหรื อเป็ นผู้ฟังอย่างเดียว ผู้เรี ยนก็จะไม่ได้ แสดงความคิดเห็นใดๆ จึง ขาดโอกาส
ในการที่จะเปิ ดมุมมองของตนเองเพื่อรับสิ่งใหม่ ทําให้ คดิ เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ เฉพาะแต่ในมุมมองของตน
ความรู้ ความจริ งจึงไม่ขยายออกไปสูค่ วามรู้ ความจริงที่ล่ืนไหล เปลี่ยนแปลงไปได้ ตลอดเวลา
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จากการเรี ยนรู้โดยใช้ การสนทนาดังกล่าวจะเห็นได้ วา่ เป็ นการเรี ยนรู้ท่ีชว่ ยขยายมุมมอง
ของผู้เรี ยนให้ กว้ างออกไปโดยการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ท่ีเรี ยนรู้ร่วมกัน ทังนี
้ ้หากผู้เรี ยนรู้ร่วมมือกัน
และสนับสนุนซึง่ กันและกัน ก็อาจเรี ยกว่าเป็ นการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ โดยการเรี ยนรู้แบบนี ้มีจดุ เน้ นที่
การร่วมมือกันระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ สามารถแก้ ปัญหาหรื อค้ นหาความหมาย
รวมทังสร้
้ างผลผลิตโดยมีการตังคํ
้ าถาม ยกประเด็นปั ญหามาอภิปรายโต้ แย้ งกันทางความคิดเพื่อที่จะ
สร้ างสิ่งใหม่ การเรี ยนรู้จงึ ไม่ได้ หยุดนิ่งอยูแ่ ต่เฉพาะความรู้ในกระแสหลักที่ตายตัวแล้ วเท่านัน้ (Millis.
1998: 5; citing Smth; & MacGreger. 1992) ซึง่ จะช่วยทําให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ที่ใฝ่ รู้ รู้จกั การให้ และ
การรับ มีการพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ ง (Millis. 1998: 6; citing Matthews, Cooper, Davidson; &
Hawks. 1995) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมา ย มีความเชื่ อมัน่ มีแรงจูงใจมุง่ มัน่ และ
อดทนในการทํางานเพื่อที่จะประสบความสําเร็จ รับฟั งความคิดเห็นของกลุม่ สามารถสร้ างสรรค์
ผลงานใหม่ๆ ได้ (Millis. 1998: 8; citing Johnson, Johnson; & Smith. 1991: 44) นอกจากนี ้ผู้เรี ยน
ยังตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่นมากขึ ้น แ ละเกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ก่อให้ เกิดความร่วมมือภายในกลุม่ และมีทกั ษะทางสังคม โดยมีสมั พันธภาพ
กับบุคคลอื่นๆ ในสังคมได้ ดีขึ ้น โดยยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม (Schmuck; &
Schmuck. 2001: 40; Smith-Stoner; & Molle. 2010: 313; Marsh. 2008: 113; citing Cruickshank,
Jenkins; & Metcalf. 2005)
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือที่กล่าวถึงในที่นี ้เป็ นการเรี ยนรู้ท่ีอยูภ่ ายใต้ ฐานคิด แบบองค์รวม
ซึง่ มีความแตกต่างไปจากการเรี ยนรู้แบบร่วมมือที่มีฐานคิดมาจากทฤษฏีพฤติกรรมนิยม โดยการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือที่อยูภ่ ายใต้ ฐานคิด แบบองค์รวมจะมีเป้าหมายหลักคือ การที่ผ้ เู รี ยนได้ แลกเปลี่ยนมุมมอง
และได้ พฒ
ั นามุมมองให้ มีมมุ มองที่เปิ ดกว้ างและมีความซับซ้ อนมากขึ ้นทําให้ เกิดมุมมองที่หลากหลาย
โดยผ่านกระบวนการสนทนาทางสังคม (Social-dialogical process) ของผู้เรี ยน ลักษณะสําคัญของ
การเรี ยนรู้แบบร่วมมือที่กล่าวถึงนี ้ก็คือ การที่ผ้ เู รี ยนได้ สนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน (Dialogical
interchange) และมีการสะท้ อนกลับซึง่ กันและกัน (Reflexivity) โดยจะเน้ นถึงความสําคัญของ
การสนับสนุนกันของผู้เรี ยนโดยการแบ่งปั นหรื อแลกเปลี่ยนเกี่ ยวกับข้ อมูล เหตุผล ปั ญหา ความคิด
ความรู้สกึ ฯลฯ (Duffy; & Cunningham. 1996: 187) ในขณะที่การเรี ยนรู้แบบร่วมมือภายใต้ ฐานคิด
ของทฤษฏีพฤติกรรมนิยมจะมีแนวคิดของการมุง่ เน้ น การร่วมมือเพื่อนําไปสูเ่ ป้าหมายที่ถกู กําหนดไว้
แล้ วโดยอาจเกิดจาก การให้ รางวัลเป็ นแรงเสริมหรื อแรงจูงใจ ซึง่ จะก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้แบบแข่งขัน
เพื่อให้ ได้ รางวัลรวมอยูด่ ้ วย (Johnson; & Johnson. 1996: 1020)
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ทังนี
้ ้การเรี ยนรู้แบบร่วมมือมีหลักสําคัญอยู่ 5 ประการคือ การพึง่ พาซึง่ กันและกัน
(Positive interdependence) การส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน (Promotion of interaction)
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล (Individual accountability) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล และ
ทักษะการทํางานกลุม่ ย่อย (Interpersonal and small group skills) และการมีกระบวนการกลุม่
อย่างมีประสิทธิผล (Group process or processing the group’s effectiveness at the end of each
activity) (Smith-Stoner. 2010: 314; citing Johnson; Johnson; & Holubec. 1990; Stacey. 2010;
citing Johnson; Johnson; & Holubec. 1998) ซึง่ จะนําไปสูก่ ารสร้ างความรู้ด้วยตัวผู้เรี ยนเองได้
แต่อย่างไรก็ตามหากผู้เรี ยนขาดความร่วมมือในการเรี ยนรู้ สิ่งที่จะเกิดขึ ้นก็คือการแข่งขันกันระหว่าง
ผู้เรี ยน ไม่มีการช่วยเหลือกันระหว่างผู้เรี ยน(Schmuck; & Schmuck. 2001: 40) ผู้เรี ยนแต่ละคนสนใจ
แต่เป้าหมายของตน โดยมุง่ แต่ความรู้ท่ีจะใช้ สอบให้ ผา่ น และไม่สนใจที่จะอภิปรายในประเด็นอื่นๆ
(Smith-Stoner; & Molle. 2010: 313)
นอกจากนี ้การเรี ยนรู้ อีกลักษณะหนึง่ ที่จําเป็ นต้ องมีการสนทนาของบุคคลเกิดขึ ้นร่วมด้ วย
ก็คอื การสะท้ อนความคิด ความรู้ สึก ซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้ ท่ีบคุ คลอาจจะสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ
โดยการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ สนทนากับตนเอง หรื อ บุค คลอาจจะมีกิจกรรมร่วม กับบุคคลอื่น
ด้ วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อประเด็นต่างๆ ซึง่ มีทงการพู
ั้
ดคุยและ การมี
ความสัมพันธ์ หรื อมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกัน ทังนี
้ ้กระบวนการสะท้ อนความคิดความรู้สกึ เป็ น
กระบวนการที่มีความซับซ้ อนซึง่ มีทงเรื
ั ้ ่ องของการรู้คดิ (Cognition) และเรื่ องของความรู้สกึ (Feeling)
รวมอยูด่ ้ วย (Boud, Keough; & Walker. 1985: 7, 11, 36) โดยจอห์น ดิวอี ้ (John Dewey) เชื่อว่า
การสะท้ อนความคิดความรู้สกึ ไม่ใช่เป็ นเพียงการใช้ เหตุผลหรื อเป็ นการแสดงถึงด้ านสติปัญญาเท่านัน้
แต่เป็ นการแสดงถึงสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลแบบองค์รวม (Whole person) ที่รวมถึงภาวะด้ านอารมณ์
ของบุคคลด้ วย และฮาร์ เบอร์ มาส (Harbermas. 1970, 1971) กล่าวว่าการสะท้ อนความคิดความรู้สกึ
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับภาวะทางจิตใจและสังคม จึงไม่ได้ เป็ นเรื่ องของแต่ละบุคคล แต่มีการสนทนา
แลกเปลี่ยนกันรวมอยูด่ ้ วย (Ruth-Sahd. 2003: 489; citing Dewey. 1993; Harbermas. 1970, 1971)
การสะท้ อนความคิดความรู้สกึ คือพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ ซึง่ เป็ นไปไม่ได้ เลยที่เราจะคิด
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาของบุคคลโดยปราศจากการสะท้ อนความคิดความรู้สกึ การสะท้ อน
ความคิดความรู้สึ กและประสบการณ์ คือมโนทัศน์ที่มีพื ้นฐานคูก่ นั มาเนื่องจากเราใช้ การสะท้ อน
ความคิดความรู้สกึ ในกระบวนการคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ของเราแล้ วจึงจะทําให้ เราเข้ าใจเกี่ยวกับ
สิ่งนันได้
้ (Merriam; & Clark. 2006: 39) ซึง่ รอดเจอร์ ส (Rodgers. 2002) ได้ กล่าวเกี่ยวกับการสะท้อน
ความคิดความรู้สกึ ภายใต้ แนวคิดของจอห์น ดิวอี ้ ไว้ วา่ การสะท้ อนความคิดความรู้สกึ ต้ องการเจตคติ
ที่ให้ คณ
ุ ค่าแก่บคุ คล และการเจริ ญเติบโตทางปั ญญาของทงตั
ั ้ วบุคคลเองและผู้อื่น การสะท้ อนความคิด
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ความรู้สกึ จึงเกิดขึ ้นในชุมชนที่มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันสําหรับในทางการศึกษาการสะท้ อนความคิดความรู้สกึ
จะทําให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งและมีความเชื่อมโยงสูป่ ระสบการณ์และแนวคิดของผู้อื่น ซึง่ ช่วยให้
การเรี ยนรู้ตอ่ เนื่องและก้ าวหน้ าทังตั
้ วบุคคลและสังคม(Merriam; & Clark. 2006: 39-40; citing Rodgers.
2002)
ทังนี
้ ้การสะท้ อนความคิดความรู้สกึ ไม่จําเป็ นว่าต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของการรู้คดิ แต่อาจอยู่
บนพื ้นฐานของอารมณ์ (Merriam; & Clark. 2006: 39; citing Clark. 2001) เช่น ความรู้สกึ สุข เศร้ า
สับสนหรื อตื่นเต้ น ฯลฯ ดังนันการสะท้
้
อนความคิดความรู้สกึ จึงเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นทังจาก
้
ร่างกาย และจิตใจ อารมณ์ (Merriam; & Clark. 2006: 41) นอกจากนี ้ เฟนวิค (Fenwick. 2000)
ได้ กล่าวว่าการสะท้ อนความคิดความรู้สกึ คือการสร้ างความรู้ท่ีชว่ ยให้ เกิดการบูรณาการอันยิง่ ใหญ่
ซึง่ เป็ นสะพานเชื่อมต่อส่วนต่างๆของบุคคลไปสูอ่ งค์รวม(Whole) (Merriam; & Clark. 2006: 39; citing
Fenwick. 2000)
สําหรับในทางการศึกษาพยาบาลซึง่ เน้ นในเรื่ องของการปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่าง
เป็ นองค์รวม แนวคิดในเรื่ องของ การปฏิบัตสิ ะท้ อนความคิดความรู้สึก (Reflective practice)
นับว่าเป็ นแนวคิดที่สําคัญ การปฏิบตั สิ ะท้ อนความคิดความรู้สกึ หมายถึงการตรวจสอบตนเอง (Selfexamination) โดยการมองย้ อนกลับไปว่าเกิดอะไรขึ ้นบ้ างจากการปฏิบตั ทิ ่ีผา่ นมาเพื่อปรับปรุงให้ ดขี ึ ้น
อันจะนําไปสูก่ ารเจริ ญเติบโตทางวิชาชีพ ซึง่ การปฏิบตั สิ ะท้ อนความคิดความรู้สกึ มีลกั ษณะของ
จินตนาการ การสร้ างสรรค์ และเป็ นการแสดงออกของบุคคลที่ผ้ ู สอนและผู้เรี ยนสามารถจับประเด็นได้
จากประสบการณ์ของพวกเขาเอง จึงไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นแนวเดียวแบบเส้ นตรง
(Nonlinear)
(Ruth-Sahd. 2003: 488) ในการศึกษาพยาบาลจึงนําแนวคิดของการสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ
มาใช้ ทงในกระบวนการเรี
ั้
ยนรู้และการประเมินผลที่มงุ่ สูก่ ารพัฒนาตนของผู้เรี ยน
ชอน (Schon. 1990) ได้ กล่าวว่าการปฏิบตั วิ ชิ าชีพต้ องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีมีความเป็ น
เอกลักษณ์และมีความซับซ้ อน ซึง่ ไม่สามารถแก้ ไขได้ ด้วยวิธีการเชิงเทคนิคหรื อการใช้ แต่เฉพาะ
เรื่ องของเหตุผล แต่ต้องใช้ เรื่ องของอารมณ์ ความรู้สกึ ร่วมด้ วย โดยการสะท้ อน ความคิด ความรู้สกึ
สามารถสนับสนุนการเรี ยนรู้ในวิชาชีพได้ ทังนี
้ ้ ชอน ได้ แบ่งวิธีของการสะท้ อนความคิดความรู้สกึ
ออกเป็ น 3 วิธี คือการสะท้ อนความคิด ความรู้สึกขณะปฎิบัตกิ ิจกรรม (Reflection-in-action)
เป็ นการสะท้ อนความคิดความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นเองท่ามกลางกิจกรรมของการสะท้ อนความคิดความรู้สกึ
โดยเป็ นการรู้วา่ เรากําลังทําอะไรอยูใ่ นขณะนัน้ (Ruth-Sahd. 2003: 489; citing Schon. 1990: 26)
ส่วนการสะท้ อนความคิด ความรู้ สึกหลังปฎิบัตกิ ิจกรรม(Reflection-on-action) เป็ นการคิดเกี่ยวกับ
สถานการณ์หลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ ้นแล้ ว ซึงวิ
่ ธีนี ้จิตสํานึกจะย้ อนกลับไปที่ประสบการณ์เพื่อประเมิน
ใหม่อีกครัง้ และตัดสินใจว่าต้ องการทําอะไรที่แตกต่างจากเดิม สําหรับ
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การสะท้ อนความคิด ความรู้สึกเพื่อปฎิบัตกิ ิจกรรม (Reflection-for-action) คือการนําผลลัพธ์
จากการสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ ขณะปฎิบตั กิ ิจกรรมและการสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ หลังปฎิบตั ิ
กิจกรรมมาเป็ นแนวทางนําไปสูก่ ารกระทําในอนาคต หรื อนําไปสูค่ วามรู้ในการปฏิบตั ิ (Knowing-inpractice) (Ruth-Sahd. 2003: 489; citing Schon. 1983, 1990; Hellier, Y. 2002: 22; citing
Schon. 1983, 1987)
ดังนันสิ
้ ่งสําคัญที่ นักการศึกษาพยาบาลควรต้ องตระหนักคือ ในการสะท้ อนความคิด
ความรู้สกึ ไม่ควรสนใจเฉพาะในเรื่ องของการที่จะมุง่ ปรับปรุงความสามารถในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ให้ ดีขึ ้นเท่านัน้ (Ruth-Sahd. 2003: 494; citing Clouder. 2000) แต่ต้องสนใจเรื่ องของอารมณ์
ความรู้สกึ ทังของผู
้
้ ปฏิ บัตกิ ารพยาบาลและผู้ป่วย หรื อผู้ใช้ บริการ ด้ วย และสิง่ ที่ท้าทายสําหรับ
นักการศึกษาพยาบาลคือหยุดที่จะเรี ยกร้ องหรื อกําหนดให้ ผ้ เู รี ยนต้ องเขียนบันทึกหรื อพูดถึงการสะท้ อน
ความคิดความรู้สกึ ภายใต้ หลักการของเหตุผล มีถกู ผิด อย่างตายตัว ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแนวเส้ นตรง
(Linear) แต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ ความสําคัญกับมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ให้ อสิ ระแก่
ผู้เรี ยนที่จะระบายความคิดความรู้สกึ ออกมาโดยเป็ นสิ่งที่ผ้ เู รี ยนคิดและรู้สกึ เช่นนันจริ
้ งๆ ซึง่ จะแสดง
ให้ เห็นถึงบริ บททางสังคม ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อผู้เรี ยน มุมมองทางวัฒนธรรมของผู้ เรี ยน ฯลฯ
(Ruth-Sahd. 2003: 495)
เนื่องจากในทางการศึกษาพยาบาลเป็ นการปฏิบตั กิ บั มนุษย์ท่ีมีอารมณ์ ความรู้สกึ และ
มีศกั ดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์ กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีเน้ นถึงการให้ ความใส่ใจกับความคิด ความรู้สกึ ของ
ผู้อื่นหรื อเพื่อนมนุษย์จึงเป็ นสิ่งที่จะช่วยให้ นกั ศึกษาเห็นคุณค่าของบุคคล มีความเมตตา กรุณา และ
เอาใจใส่ในการให้ การดูแลผู้ป่วยหรื อผู้ใช้ บริการ (Higgins. 1996) เช่น การที่นกั ศึกษาได้ ให้ การดูแล
ผู้ป่วยที่ทกุ ข์ทรมานด้ วยความเข้ าใจในความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของผู้ป่วย จะช่วยทําให้
นักศึกษาเข้ าใจและเห็นใจผู้ป่วย ซึง่ จะนําไปสูก่ ารเอื ้ออาทรต่อบุคคลอื่นๆ (Eifried. 2003: 59) และ
เมื่อผู้ป่วยแสดงถึงความพอใจที่นกั ศึกษาให้ การดูแล ให้ ความไว้ วางใจ เอื ้ออาทรและห่วงใยนักศึกษา
ก็ถือว่าเป็ นกําลังใจอันสําคัญและสามารถช่วยเสริมความมัน่ ใจให้ แก่นกั ศึกษาในการประกอบวิชาชีพ
ได้ เป็ นอย่างมาก (Sedlak. 1997) ซึง่ จะส่งผลดีในการสร้ างสมดุลของการเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ภายในตน
ของนักศึกษารวมทังการเชื
้
่อมโยงกับผู้อื่นและสิ่งอื่นๆ อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนและวิชาชีพ ซึง่ การ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั กิ ารพยาบาลกับผู้ป่วยหรื อผู้ใช้ บริการดังกล่าวเป็ น การเรี ยนรู้ในสภาพแวดล้ อมที่
อยู่นอกชันเรี
้ ยน ซึ่ งเป็ น การเรี ยนรู้ในลักษณะที่มีปฏิสมั พันธ์ กับบุคคลอื่นและสรรพสิ่งรอบข้ าง ซึง่ จะ
ช่วยให้ นกั ศึกษาเกิดมุมมองที่แตกต่างและยอมรับมุมมองอื่นๆ ซึง่ เป็ นการเปิ ดกว้ างออกไปมากขึ ้นจาก
การเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนโดยทัว่ ไป ทําให้ มองเห็นถึง ความซับซ้ อนของสถานการณ์ตา่ งๆ ที่ได้ เผชิญ และ
สามารถแยกแยะหรื อเลือกความจริ งได้ ซึง่ ในสถานการณ์หนึง่ อาจมีหลายส่วนที่ทบั ซ้ อนกันอยู่ ส่งผล
ให้ นกั ศึกษาเกิดความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีความ
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ต้ องการการดูแลที่แตกต่างกันออกไป โด ยไม่มีตาํ ราเล่มใดๆ จะสามารถอธิบายได้ อย่างเบ็ดเสร็จ
ตายตัวว่าจะต้ องให้ การดูแลผู้ป่วยแต่ละคนอย่างไร ประสบการณ์ตรงในการให้ การพยาบาล การมี
ปฏิสมั พันธ์ที่นําไปสูก่ ารเรี ยนรู้ และการคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
นักศึกษาพยาบาล ซึง่ นอกจากจะช่วยให้ นกั ศึกษาได้ เปิ ดมุมมองของตนออกไปดังกล่าวแล้ ว สิง่ สําคัญ
คือยังช่วยให้ นกั ศึกษาได้ มองย้ อนกลับมาสูภ่ ายในตน ได้ ทบทวนพิจารณา ไตร่ตรองจากสถานการณ์
ต่างๆ ที่นกั ศึกษาได้ เผชิญทําให้ เกิดความเข้ าใจตนเอง เกิดการเรี ยนรู้ สามารถสร้ างความรู้จากภายใน
ตนเองและบูรณาการตนเองได้ อย่างสมดุล
นอกจากนี ้ยังมีนกั การศึกษาได้ กล่าวถึงปั จจัยสําคัญ 5 ประการในการจัดการศึกษาเพื่อให้
เกิดการพัฒนาวิชาชีพไว้ ดงั นี ้ คือ 1) การเอื ้อให้ ผ้ เู รี ยนมีประสบการณ์ท่ีกว้ างขวางซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสบการณ์
ในการเรี ยนรู้ 2) การส่งเสริ มความสามารถที่จําเป็ นและปรับปรุงหรื อพัฒนาความสามารถของผู้เรี ยน
อย่างต่อเนื่อง 3) การสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนมีการปฏิบตั งิ านที่เพียงพอต่อการทํางานในลักษณะที่มีความ
เชี่ยวชาญ 4) การช่วยเหลือให้ ผ้ เู รี ยนสามารถยืนหยัดต่อสถานการณ์ท่ียากลําบากและสามารถ
ประคับประคองเหตุการณ์ให้ เป็ นไปในทางที่ดี และ 5) การส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้มีความสามารถให้
ความช่วยเหลือหรื อสนับสนุนผู้อื่นได้ (Merriam; & Clark. 2006: 47; citing Cheetham; & Chiverss.
2001) ซึง่ นับว่ามีความสอดคล้ องกับการศึกษาทางวิชาชีพการพยาบาลที่มีทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ
ซึง่ เป็ นประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ต่อการเรี ยนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ทังนี
้ ้นอกจากกระบวนการ
เรี ยนรู้ท่ีกล่าวมาแล้ ว การที่จะพัฒนาผู้เรี ยนให้ ไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการได้ นนต้
ั ้ องมีปัจจัยเกื ้อหนุนที่จะ
ทําให้ ผ้ เู รี ยนไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมต่อไปได้
2.2.3 ปั จจัยเกือ้ หนุนที่ทาํ ให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ส่ ูการพัฒนาตนแบบองค์ รวม
ในการพัฒนาตนแบบองค์รวมมีปัจจัยเกื ้อหนุนอยูห่ ลายประการ และในส่วนที่เป็ นปั จจัยสําคัญ
ได้ แก่ ปั จเจกบุคคล บุคคลรอบข้ างและบริบททางสังคม และความเชื่อ ความศรัทธาในสิ่งเหนือสามัญวิสยั
2.2.3.1 ปั จเจกบุคคล หรื อตัวผู้ เรี ยนซึง่ นับว่าเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้และ
การเปลี่ยนแปลงสูก่ ารพัฒนาตนเอง โดยในที่นี ้หมายถึง นักศึกษาพยาบาลซึง่ อยูใ่ นวัยเริ่มเข้ าสู่
วัยผู้ใหญ่ตอนต้ น เป็ นวัยที่สามารถเรี ยนรู้มิตติ า่ งๆ ภายในตนทังจากมุ
้
มมองของตนเองและมุมมอง
ของผู้อื่น สามารถแก้ ไขจัดการความขัดแย้ งภายในเพื่อสร้ างสมดุลในตนเอง มีความเป็ นตัวของตัวเอง
และพึง่ พาผู้อื่นน้ อยลง มีความคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจได้ วา่ จะปฏิบตั ติ วั อย่างไร ดังนันสิ
้ ่งสําคัญที่
ผู้สอนหรื อผู้จดั การศึกษาจะต้ องตระหนักก็คือ ผู้เรี ยนไม่ใช่สิ่งที่ผ้ สู อนจะสร้ างขึ ้นให้ เหมือนกับตั วผู้สอน
หรื อเหมือนใครๆ ได้ เนื่องจากผู้เรี ยนแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะตนที่แตกต่างหลากหลาย (Leonard; &
Johnson. 1998) โดยผู้เรี ยนทุกคนมีประสบการณ์เดิมของตนติดตัวมา ไม่ใช่วา่ งเปล่าเพื่อรอรับการป้อน
ความรู้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียว
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กระบวนการเรี ยนรู้จงึ ควรต้ องมีลกั ษณะของผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางโดยช่วยเอื ้อให้ ผ้ เู รี ยนมี
คุณลักษณะของการพัฒนา (Development) ที่เน้ นการบูรณาการ มีมมุ มองในลักษณะของภาพรวม
หรื อบริบทแวดล้ อม โดยจะเน้ นการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรื อ
ความเป็ นไปได้ ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ขึ ้น มี การพัฒนาด้ านคุณธรรม จริยธรรม มีการใช้ เหตุผล
(Reasoning) ด้ วยความเข้ าใจตนเองและผู้อื่น รวมทังสามารถสะท้
้
อนตัวตน (Self-reflection) ที่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะของตนเองที่อาจสะท้ อนเป็ นความคิดจากเรื่ องราวของตน การประสบความสําเร็จของ
ตน ความรู้สกึ ตระหนักถึงคุณลักษณะที่มีอยูร่ วมถึงมุมมองที่มีตอ่ โลก หรื อที่เรี ยกว่าการมองผ่านเลนส์
ของตนเอง เช่น ความรู้สกึ ของพยาบาลที่มีตอ่ วิชาชีพอาจถูกสร้ างมาจากความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรื อประสบผลสําเร็จ โดยการสะท้ อนตัวตนเป็ นการสร้ างขึ ้นร่วมกัน
ขณะที่มีความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับบุคคลอื่น สังคม วัฒนธรรมและบทบาทในการปฏิบตั งิ าน
การสะท้ อนตัวตนจึงเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงคุณลักษณะและแนวคิดของบุคคลซึง่ อยูใ่ นส่วนของการ
สร้ างความหมายภายในบุคคล (Rogers; Mentkowski; & Hart. 2006: 500-502) ทังนี
้ ้หากผู้เรี ยนมี
ความสมดุลและความเข้ มแข็งภายในตน ผู้เรี ยนก็จะมีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้โดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่นและสรรพสิ่ง สามารถสร้ างและดํารงสัมพันธภาพที่ดีและพัฒนาตนไปสูภ่ าวะที่สขุ สมบูรณ์ได้
2.2.3.2 บุคคลรอบข้ างและบริบททางสังคม ซึง่ ในที่นี ้หมายถึงทังบุ
้ คคลที่เอื ้อให้
เกิดการเรี ยนรู้ สังคมหรื อชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ รวมทังแหล่
้ งเรี ยนรู้ตา่ งๆ ผู้ท่ เี อือ้ อํานวยหรือช่ วยให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ อาจจะเป็ นครู อาจารย์ หรื อเป็ นเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ผู้ที่มีประสบการณ์ ฯลฯ
ซึง่ บุคคลเหล่านี ้มีความสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒ นาตนเองได้ โดยครู อาจารย์
ที่เป็ นผู้สอนในสถานศึกษา หรื อแหล่งฝึ กปฏิบตั จิ ะไม่ใช่เป็ นเพียงผู้ถา่ ยทอดเนื ้อหาวิชา โดยทําหน้ าที่
ให้ เสร็ จสิ ้นไปในแต่ละคาบเวลาตามตารางเรี ยนเท่านัน้ แต่ผ้ สู อนสามารถเป็ น ผู้สนับสนุนคนสําคัญ
ที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาแบบองค์รวมขึ ้นได้ (Vanasupa; Stolk; & Herter. 2009: 71; citing
Assor; et al. 2002; Pintrich; & De Groot. 1990) โดยสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพลังอํานาจภายในตนด้ วย
การที่ผ้ สู อนเลิกล้ มการแสดงอํานาจของตนแต่เสริมสร้ างสิ่งแวดล้ อมให้ ผ้ เู รี ยนสามารถมีสว่ นร่วมอย่าง
อิสระและเท่าเทียม รวม ทังกระตุ
้
้ นและสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนมีการสะท้ อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Merriam; & Clark. 2006: 44; citing Cranton. 1994, 1997) และเอื ้ออํานวยให้ ผ้ เู รี ยนเห็นคุณค่า
ของการเรี ยนรู้ ช่วยให้ ร้ ูสกึ ชอบหรื อพึงพอใจในสิ่งที่เรี ยน และมีความสุขในการเรี ยนรู้ ซึง่ จะทําให้ เกิ ด
ความรู้สกึ รักการเรี ยนรู้รวมทังสามารถค้
้
นหาและสร้ างความหมายในชีวติ ของตนได้ ผู้สอนจึงเป็ นผู้ที่มี
บทบาทที่ลมุ่ ลึกและละเอียดอ่อนยิง่ ไปกว่าการให้ ความรู้เพียงอย่างเดีย(วิวช ยั ตันศิร;ิ และคนอื่นๆ. 2551;
อ้ างอิงจาก Michael Manley. n.d.: 286)
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นอกจากนี ้ผู้ส อนควรมีบทบาทในการเป็ น ผู้ท้าทาย (Challeng) โดยเพิ่มแรงกดดัน
ที่พอเหมาะหรื อช่วยเลือกสถานการณ์ท่ีท้าทายเพื่อเป็ นการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพลังในการเรี ยนรู้
โดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อม (Merriam; & Clark. 2006: 44; citing Daloz. 1999; Merriam;
& Clark. 2006: 42) รวมทังช่
้ วยกระตุ้นผู้เรี ยนให้ เกิดทักษะการคิดและการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้
ผู้เรี ยนมีความเพียรพยายาม เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนพึง่ ตนเอง สามารถสร้ างวิจารณญาณของตนเอง และมี
ความรู้สกึ รับผิดชอบ (วิช ยั ตันศิริ; และคนอื่นๆ. 2551: 181-182) และอีกบทบาทหนึง่ ของผู้สอนที่มี
ความสําคัญ คือ ผู้สอนควรมีบทบาทในการเป็ นผู้ให้ มุมมอง (Provide vision) โดยเอื ้อให้ มีกระบวนการ
เรี ยนรู้ภายใต้ การได้ พดู คุยแลกเปลี่ยนและมีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกันภายในชุมชนหรื อสภาวะแวดล้ อม
ที่ผ้ เู รี ยนอาศัยอยู่ ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีมมุ มองทังจากภายในสู
้
ภ่ ายนอก (Inside out) และจากภายนอกสู่
ภายใน (Outside in)ซึง่ นับว่าเป็ นพื ้นฐานในการเปิ ดเข้ าสูป่ ระสบการณ์ชีวิตและช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
สร้ างความหมายในชีวติ ภายใต้ บริ บทของตนได้ (Merriam; & Clark. 2006: 44; citing Daloz. 1999;
Merriam; & Clark. 2006: 42)
จากแนวคิดของฟิ สิกส์แนวใหม่ (New Physics) ที่มีมมุ มองว่าความจริงไม่ใช่มีเพียงสิง่ เดียว
และการเรี ยนรู้เกี่ยวกับความจริ งอื่นๆ สามารถสอนให้ เรามีความยืดหยุน่ มากขึ ้น และให้ เครื่ องมือ
แก่เรามากขึ ้น ดังนันเส้
้ นแบ่งระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยนจึงอาจจะไม่ชดั เจนเนื่องจากความจ
ริงมีหลากหลาย
และการเรี ยนรู้มีการพูดคุยกันมากกว่าเป็ นเพียงการฟั งบรรยาย การมองความจริงเป็ นลักษณะของ
การมีมมุ มองที่มองไปรอบๆ ในสิ่งที่เราสร้ างความจริงของเรา ผู้สอนยอมรับผู้เรี ยนมากขึ ้นที่ผ้ เู รี ยน
สามารถใช้ ความสามารถของพวกเขาในการสร้ างความจริงและประสบการณ์ ซึ่ งความตระหนักในเรื่ อง
นี ้ทําให้ ผ้ สู อนมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอีกมุมมองหนึง่ นี่คือการปรับเปลี่ยนไปโดยผู้สอน
จะมีสว่ นร่วมเดินไปด้ วยกันเพื่อไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าและมุง่ ไปที่ผ้ เู รี ยน ในขณะที่ผ้ สู อน
ทํางานร่วมกับผู้เรี ยนก็จะเกิดความยืดหยุน่ และมองเห็นการเปลี่ยนไปของความจริงว่าเป็ นเรื่ องปกติ
ธรรมดา ซึง่ การยอมรับการเปลี่ยนไปในความเป็ นจริงจะเป็ นสะพานนําไปสูก่ ารพูดคุยกันระหว่าง
ความจริงสองแบบอันจะนําไปสกู่ ารสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้และประยุกต์สกู่ ารเรี ยนรู้ได้ โดยการเรี ยนรู้
จะไม่ถกู ทําลายด้ วยมุมมองในการมองโลกที่ไม่มีความยืดหยุน่ (Sinnott. 1994: 91-94)
ทังนี
้ ้วิทยาศาสตร์ แนวใหม่ (New Science) เปรี ยบเสมือนเป็ นกรอบการทํางานสําหรับ
การสอนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ซึง่ ผู้เรี ยนรู้ในวัยผู้ใหญ่กบั ผู้สอนสามารถร่วมกันสร้ างการเปลี่ยนแปลง
โดยส่งเสริ มความแตกต่างได้ โดยผู้ส อนควรเปิ ดกว้ างสูค่ วามหมายและความเป็ นไปได้ ของสิง่ ต่างๆ
โดยการถามคําถามที่จะนําไปสูก่ ารอภิปราย ซึง่ คําตอบที่ถกู มีได้ หลายคําตอบ (Many realities) ผู้สอน
ควรช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นเพื่อให้ เกิดมุมมองที่หลากหลายและสร้ างสิ่งที่ดีกว่าขึ ้นได้ ควร
ช่วยให้ ผเ้ ู รี ยนหลายๆกลุม่ ร่วมกันแก้ ไขปั ญหา ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมระหว่างแนวคิดเก่า
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กับแนวคิดใหม่วา่ เชื่อมโยงกันได้ ซึง่ ความเชื่อมโยงทางความคิดนี ้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและความ
หลากหลายในขณะที่สว่ นที่เป็ นหลักก็ยงั คงดําเนินต่อไป และที่สําคัญผู้สอนไม่ควรเข้ มงวดเกินไป
แต่ควรช่วยให้ กลุม่ ผู้เรี ยนเกิดการสร้ างทางเลือกต่างๆ ได้ นอกจากนี ้ผู้สอนควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถสร้ างกฏในชันเรี
้ ยน เป้าหมายและระบบของคุณค่าขึ ้นเองได้ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เปิ ดกว้ าง
เกี่ยวกับความรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้แบบร่วมมือโดยไม่ใช่กา รแข่งขัน และในบางโอกาสผู้เรี ยนก็
สามารถเป็ นผู้สอนได้ โดยการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรี ยน (Sinnott. 1994: 97-100)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้กุญแจสําคัญก็คอื การเปิ ดเข้ าสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทังการเปลี
้
่ยนแปลง
ภายในชันเรี
้ ยน และการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการเรี ยนรู้จ ากที่ครูเป็ นผู้สอนไปสูก่ ารสนทนา
ระหว่างกัน ซึง่ รวมทังการสนทนากั
้
บบุคคลที่มีประสบการณ์ซงึ่ อาจถือได้ วา่ เป็ นครูที่ดีที่สดุ ของผู้เรี ยน
ผู้สอนจึงควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ี ยนได้ เรี ยนรู้จากผู้อ่ืนนอกเหนือจากตัวผู้สอนได้ ทังนี
้ ้ผู้สอนที่ มีลกั ษณะ
ดังกล่าวข้ างต้ น คือมีการคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้สามารถข้ ามสะพาน
ของความขัดแย้ งเกี่ยวกับเรื่ องของความจริงได้ เช่น การช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ช่วยเสริ ม
พลังอํานาจ เสนอมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ฯลฯ ซึง่ ผู้ที่คดิ แบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบจะ
สามารถเข้ าใจด้ านต่างๆ ของตัวเองได้ ดกี ว่า และสามารถบูรณาการตนเองได้ มากกว่า โดยสามารถ
เรี ยนรู้สิ่งใหม่และมีกระบวนการเรี ยนรู้ที่ดีได้ (Sinnott. 1994: 101-102)
ในส่วนของ บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครู /อาจารย์แต่เป็ นผู้ที่อยูร่ อบข้ างของบุคคลและช่วย เอื ้อ
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเ รี ยนรู้ก็อาจมีบทบาทเช่นเดียวกับผู้สอนดังที่กล่าวมาข้ างต้ น รวมทังเป็
้ นกําลังใจ
อันสําคัญที่ผ้ เู รี ยนสามารถระบายความคิด ความรู้สกึ ปรับทุกข์ แบ่งปั นความสุขด้ วยการมีปฏิสมั พันธ์
ที่มีพื ้นฐานของความเมตตา กรุณา และเอื ้ออาทรต่อกัน เนื่องจากสัมพันธภาพและความเข้ าใจระหว่าง
มนุษย์นนเป็
ั ้ นสิ่งสําคัญที่ชว่ ยสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตนเองให้ มีความมัน่ คงทางจิตใจ
อารมณ์ และจิตวิญญาณได้ โดยผู้เรี ยนจะรู้สกึ อบอุน่ ปลอดภัย เกิดการยอมรับผู้อ่ืนและมีความ
จริ งใจต่อกัน และผู้เรี ยนจะไม่สามารถเรี ยนรู้หรื อพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ที่เ ข้ ามาสัมผัสกับชีวติ
ของตนได้ หากผู้เรี ยนไม่เกิดความไว้ วางใจผู้อื่นที่อยูร่ อบตัว ทังนี
้ ้สัมพันธภาพระหว่างผู้ที่ชว่ ยเอื ้อให้ เกิด
การเรี ยนรู้กบั ผู้เรี ยนที่เกิดขึ ้นจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจะช่วยลดช่องว่างระหว่างสถานภาพของ
ทังสองฝ่
้
ายและก่อให้ เกิดความไว้ วางใจซึง่ กันและกันได้ (Merriam; & Clark. 2006: 42; citing Freire.
1970) ซึง่ ดาลอส (Daloz. 1999) เชื่อว่าการมีสมั พันธภาพระหว่างผู้เรี ยนกับผู้ท่ีชว่ ยเอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้
คือความหมายที่มีความเข้ มแข็งของการช่วยให้ บคุ คลมีการพัฒนา โดยผลของการมีปฏิสมั พันธ์ก็คอื
การมีความกล้ าแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระมากขึ ้น มีการพัฒนาตน เช่นภาวะทางอารมณ์ ความรู้สกึ
ซึง่ จะมีการถักทอเกิดขึ ้นครัง้ แล้ วครัง้ เล่าจนกระทัง่ ความหมายในชีวิตมีมากขึ ้นและมีความเข้ มแข็ง
ภายในตนมากขึ ้น (Merriam; & Clark. 2006: 44; citing Daloz. 1999)
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สําหรับชุมชนแห่งการเรี ยนรู้หรื อแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ การมีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อม
หรื อสังคมถือว่ าเป็ นกุญแจสําคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวตนของบุคคล เช่นการมี
ส่วนร่วมภายในชุมชนหรื อสังคมแวดล้ อม จะช่วยทําให้ บคุ คลเกิดความมัน่ ใจในตนเองมากขึ ้น
โดยผ่านการสนับสนุนและกระตุ้ นจากกลุม่ บุคคลที่อยูร่ ่วมกัน ซึง่ จะช่วยให้ บคุ คลสามารถสร้ าง
ความหมายจากสถานการณ์นนๆ
ั ้ ได้ (Merriam; & Clark. 2006: 43; citing Baumgartner. 2003:
186) ดังนันการมี
้
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นจึงทําให้ บคุ คลเกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นแล้ วจึงเกิดการพัฒนาบุคคล
ตามมา (Merriam; & Clark. 2006: 43) และในส่วนของแหล่งเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาลนันมี
้ อยู่
หลากหลาย ทังในชั
้ นเรี
้ ยน และนอกชันเรี
้ ยน เช่น แหล่งฝึ กงานต่างๆ หอผู้ป่วย ศูนย์สาธารณสุข
สถานีอนามัย ชุมชน สถานดูแลเด็ก สถานดูแลผู้สงู อายุ ฯลฯ รวมทังหอพั
้ ก ที่นกั ศึกษาอาศัยอยู่
ซึง่ ไม่ใช่เป็ นเพียงสถานที่สําหรับพักอาศัยเท่านัน้ แต่ยงั นับว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ท่ีสําคัญสําหรับนักศึกษา
ด้ วย เนื่องจากการดําเนินชีวิตอยูใ่ นหอพักเป็ นประสบการณ์ที่ต้องใช้ ทกั ษะชีวิตในการอยูร่ ่วมกันกับ
ผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันทังในเรื
้ ่ องของลักษณะเฉพาะตนและวัฒนธรรม ทังนี
้ ้ทุกคนที่เรี ยนรู้ร่วมกัน
สามารถช่วยกันสร้ างให้ แหล่งเรี ยนรู้มีบรรยากาศของการเรี ยนรู้อย่างมีความสุขและสามารถสร้ างสรรค์
ความรู้ใหม่ๆ ขึ ้นได้ (Heise; & Himes. 2010: 343) โดยไม่ใช่เป็ นเพียงแค่แหล่งฝึ กทักษะเท่านัน้
ซึง่ นับว่าเป็ นอีกมุมมองหนึง่ ที่ไม่ได้ มองว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่มีอยูแ่ ล้ วเพื่อรอให้ นกั ศึกษาเข้ าไปเรี ยนรู้
เพียงด้ านเดียวแต่ในทางกลับกันเราสามารถสร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นได้ โดยการพูดคุย
แลกเปลี่ยน ทํากิจกรรมร่วมกันด้ วยความจริงใจที่จะช่วยเหลือกัน ยอมรับคุณค่าซึง่ กันและกัน
เพื่อร่วมสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยความภาคภูมิใจ ซึง่ จะทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง
2.2.3.3 ความเชื่อ ความศรัทธาในสิ่งเหนือสามัญวิสัยมนุษย์เราทุกคนล้ วนมีความเชื่อ
ความศรัทธาในสิ่งเหนือสามัญวิสยั เช่น ศาสนา พระเจ้ า สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ สิ่งอันเป็ นที่รักและมีความหมาย
ต่อชีวิต จิตวิญญาณ ฯลฯ ซึง่ จะช่วยเป็ นกําลังใจ ที่ยึ ดเหนี่ยวจิตใจหรื อที่พงึ่ ทางใจ เมื่อยามที่ต้อง
ประสบกับความทุกข์หรื อรู้สกึ โดดเดีย่ ว ว้ าเหว่ ขาดที่พง่ึ ชีวติ ไร้ คา่ ไม่มีความหมาย ฯลฯ เนื่องจาก
ในชีวิตมนุษย์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา รวมทังการสู
้
ญเสียที่จะเกิดขึ ้น หรื อเมื่อต้ อง
ตกอยูใ่ นภาวะวิกฤต มนุษย์จงึ ต้ องการสิง่ ที่มีพลังเหนือกว่า ซึง่ จะสามารถช่วยให้ เกิดความเข้ มแข็งภายใน
เพื่อต่อสู้กบั สิ่งที่จะต้ องเผชิญและไปสูเ่ ป้าหมายหรื อความสุขในชีวิตของตนดังเช่นผลการศึกษาที่พบว่า
บุคคลที่มีเป้า หมายในชีวิตที่ เกี่ยวกับ ศาสนา และจิตวิญญาณ เช่น ความดีงาม คุณค่า ความหวัง
ฯลฯ จะมีสขุ ภาพจิตดีและมีความสุขในชีวิต มีความเข้ มแข็งภายในตน สามารถสร้ างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่น และสิ่งเหนือสามัญวิสยั ที่ตนเองนับถือ ศรัทธา ซึง่ บุคคลเหล่านี ้จะ สามารถแก้ ไขจัดการกั บ
ปั ญหา อุปสรรค และความยากลําบากในชีวติ ได้ ดกี ว่าบุคคลที่มีเป้าหมายในชีวติ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
อย่างจริ งจังและมุง่ แต่ผลสัมฤทธิ์ สนใจแต่ความต้ องการของตน และไม่สนใจที่จะถักทอสัมพันธภาพ
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ที่ดีกบั ผู้อื่นและสิ่งเหนือสามัญวิสยั (Haidt. 2006: 143; citing Kasser. 2002; Kasser; & Ryan.
1996; Haidt. 2006: 145; citing King. 2001; Sinnott. 2006: 386-387)
สําหรับนักศึกษาพยาบาลเองการมีความเชื่อมโยงกับสิง่ ที่เป็ นความเชื่อ ความศรัทธาในสิง่
เหนือสามัญวิสยั นับว่าเป็ นสิง่ สําคัญที่จะช่วยให้ นกั ศึกษามีความเข้ มแข็ง อดทน มีค วามหวัง ความ
ภาคภูมิใจ รู้สกึ ถึงคุณค่าภายในตนรวมถึงวิชาชีพ และเป็ นสิ่งหล่อเลี ้ยงภาวะจิตใจและ จิตวิญญาณ
ของนักศึกษาให้ สามารถให้ การพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ใช้ บริการได้ อย่างมีความสุข ผู้จดั การศึกษา
จึงควรตระหนักและสนับสนุนให้ นกั ศึกษาได้ ปฏิบตั ติ ามคําสอนในศาสนาที่ ตนนับถือ ศรัทธา ปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่เป็ นสาธารณะประโยชน์ มีเวลาอยูก่ บั ธรรมชาติท่ีงดงาม ได้ ศกึ ษาศิลปะต่างๆ
ที่ชว่ ยให้ ผอ่ นคลาย
หรื อเกิดความสุขทางใจ รวมทังมี
้ เวลาให้ กบั ตัวเองในการที่จะพิจารณาชีวิตหรื อ ไตร่ตรองความคิดและ
การปฏิบตั ใิ นแต่ละวัน อันจะนํามาซึง่ ความเข้ าใจธร รมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของชีวิต (ทัศนีย์
ทองประทีป. 2552: 51-57)
กระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมจึงไม่ได้ มเปี ้ าหมายมุง่ แต่ท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนซึ่ งเป็ น
การเรี ยนรู้วชิ าการภายนอกตัวผู้เรี ยน หรื อมุง่ พัฒนาคนเพื่อไปเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แต่มีลกั ษณะของเป้าหมายในการเรียนรู้ ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาตนแบบองค์รวมของผู้เรี ยน
อันได้ แก่ ความเชื่อมโยงภายในตน ความเชื่อมโยงกับผู้อื่นและสรรพสิ่ง โดยการมีปฏิสมั พันระหว่
ธ์ างกัน
ซึง่ จะนําไปสูค่ วามสมดุลภายในตนและมีการพัฒนาตนต่อเนื่องไปได้ ซึง่ ผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะ เช่นนี ้จะ
สามารถดําเนินชีวิต ได้ อย่างมีความสุข โดยเข้ าใจผู้อ่ืน เข้ าใจ โลกและเข้ าใจชีวิต กระบวนการเรี ยนรู้
จึงจําเป็ นต้ องส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างบุคคลกับธรรมชาติ และสรรพสิ่ง รวมทังให้
้
ความเคารพต่อความเป็ นมนุษย์ของแต่ละบุคคล
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ หลักสูตรในที่นี ้จึงมีความหมาย
ขยายกว้ างออกไปนอกเหนือจากกรอบที่กําหนดไว้ โดยให้ ความสําคัญกับความรู้ทงในเชิ
ั ้ งวิชาการ
และประสบการณ์จากชีวติ จริ งโดยไม่แยกขาดจากกัน และมีกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ส่งเสริ ม ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างอิสระ และสร้ างความรู้ได้ ด้วยตนเอง สนับสนุนให้ ผู้เรี ยนมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น และสรรพสิ่งต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันทังในระหว่
้
างผู้เรี ยน ผู้สอน
และผู้ที่ เกี่ยวข้ องโดย ยอมรับความแตกต่างในการเรี ยนรู้ของผู้ ที่เรี ยนรู้ ร่วมกัน กระบวนการเรี ยนรู้
ให้ ความสําคัญ กับ ทุกๆ ด้ านที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ภายในตัวผู้เรี ยน มิใช่ดงิ่ เดี่ยวในการพัฒนาเพียง
ด้ านในด้ านหนึง่ และควรมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่แท้ จริงของชีวิต และตระหนักถึง
ความสามารถของตน ความสมดุลภายในตน รวมทังข้
้ อดี และจุดบกพร่องของตนเพื่อสามารถพัฒนา
และบูรณาการตนเองต่อไปได้ นอกจากนี ้ เนือ้ หา สาระ หรื อความรู้ท่ีนอกเหนือจากวิชาการ ก็ควร
ได้ รับการยอมรับในฐานะที่เป็ นความรู้เช่นกัน ดังเช่น ประสบการณ์ชีวิตจริงที่หลากหลายของบุคคล
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ความรู้สกึ จินตนาการ ความคิดสร้ างสรรค์ ความดีงาม ฯลฯ ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ขยายมุมมอง
และการคิดให้ กว้ างออกไป รวมถึงคิดได้ ซบั ซ้ อนมากขึ ้นทําให้ สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ในหลายแง่มมุ
จึงช่วยให้ สามารถคลี่คลายสิ่งที่ขดั แย้ ง มองเห็นความจริงที่หลากหลาย และเข้ าใจผู้อื่นมากขึ ้น ความรู้
จึงมีลกั ษณะที่ไม่แน่นอน ตายตัว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเป็ นพลวั
คําตตอบไม่ได้ มีเพียงคําตอบเดียว
แต่มีได้ หลากหลาย และความรู้สามารถขยายกว้ างออกไปได้ ตามบริบท ดังเช่นที่ นิธิ เอียวศรี วงศ์
(2546: 189) กล่าวว่า ความรู้ถกู สร้ างขึ ้นเหนือตําราได้ ตลอดมา การเรี ยนรู้คอื การสร้ างความรูไปพร้
้ อมๆ
กัน ซึง่ จะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแก้ ไขจัดการกับความขัดแย้ งหรื อปั ญหาต่างๆ ได้ และมองชีวติ ด้ วย
ความเข้ าใจมากขึ ้นสําหรับการประเมินผลการเรียนรู้ ก็ไม่ได้ มองเพียงการตัดสินตามเกณฑ์ที่กําหนด
เท่านัน้ แต่ยงั เน้ นการประเมินคุณลักษณะภายในตนของผู้เรี ยนว่ามีการเป ลี่ยนแปลงอย่างไร หรื อ
พัฒนาตัวตนอย่างไร ซึง่ ถือว่าเป็ นการรู้คดิ พื ้นฐานที่จะนําไปสูพ่ ลังภายในตนของบุคคลที่จะปรับปรุง
พัฒนาตนต่อไป (Cervone; Artistico; & Berry. 2006: 170-171; citing Emmons; Kaiser. 1996;
Grant; & Dweck. 1999)
2.3 ความรู้ สึกเชื่อมโยงเป็ นองค์ รวม: ตัวตนที่ได้ รับการพัฒนา
จากแนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นองค์รวมที่มีความหมายมากกว่าผลรวมของร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ เนื่องจากองค์ประกอบทังหมดนี
้
้มีความเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กนั อย่าง
เป็ นองค์รวมโดยที่ไม่อาจแยกออกเพื่อทําความเข้ าใจทีละส่ วนได้ การพัฒนาตนแบบองค์รวมในที่นี ้
จึงหมายถึงการพัฒนามนุษย์ท่ีเป็ นหน่วยรวมทังหมด
้
โดยเป็ นการพัฒนาตนที่เกิดขึ ้นในวัยผู้ใหญ่
เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลที่ผ้ วู จิ ยั สนใจศึกษาอยูใ่ นวัยที่เริ่มเข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่ จึงมีความ สอดคล้ อง
กับแนวคิดทฤษฎีที่จะนําเสนอต่อไป ซึทง่ ฤษฎีของซินนอทท์ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงความสําคัญของความเชื่อมโยง
ของปั จเจกบุคคลว่าจําเป็ นต้ องมีความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งต่างๆ ในหลายประการได้ แก่ ความเชื่อมโยง
มิตติ า่ งๆ ภายในตน (Connect the sides of the self) ความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น(Connect with others)
และความเชื่อมโยงกับสิง่ เหนือสามัญวิสยั (Connect with the transcendent)เช่น ศาสนา พระเจ้ า
ความเชื่อ ความศรัทธา รวมถึงสิง่ ที่มีลกั ษณะในเชิงนามธรรมทังหลาย
้
ได้ แก่ ความเมตตา ความรัก
ในมวลมนุษย์ และที่สําคัญคือการมีความหมายในชีวติ ซึง่ การพัฒนาดังกล่าว ไม่อาจเกิดขึ ้นได้ ด้วย
การพัฒนาภายในตนแต่เพียงลําพังโดยไม่มีการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นหรื อสิ่งอื่นแต่การพัฒนาตน
แบบองค์รวมจะเกิดขึ ้นได้ จากความตังใจที
้ ่จะมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลหรื อสิ่งต่างๆ แล้ วจึงเอื ้อให้ เกิด
ความสามารถภายในตน ซึง่ จะนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาตน (Sinnott; & Berlanstein.
2006: 381-382)
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ทังนี
้ ้การเปลี่ยนแปลงตัวเองของบุคคลที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นพลวัตทังในเรื
้ ่ องของ
ความรู้สกึ เชื่อมโยง
และการคิดที่ซบั ซ้ อนล้ วนเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู้ โดยมนุษย์เรามีการดําเนินชีวิตไปพร้ อมๆ กับ
มีการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการพัฒนาผ่านการเรี ยนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้เรี ยนรู้ ที่อยูใ่ นวัย
ผู้ใหญ่ ทังที
้ ่รับรู้โดยจิตสํานึกและจิตใต้ สํานึก ซึง่ จะนําสิ่งที่มีอยูภ่ ายในตนไปสูก่ ารมี ประสบการณ์
การเรี ยนรู้ใหม่ๆ โดยตัวเราเองก็คอื สายใยเครื อข่ายที่ซบั ซ้ อนของสัมพันธภาพที่สามารถช่วยให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ ซึง่ ในแต่ละการแสดงออก การปฎิบตั หิ รื อตัวตนของเรากลายมาเป็ น “ศูนย์ กลางที่เข้ มแข็งของ
การมีปฏิสัมพันธ์” (Strong center of interaction) กล่ าวคือมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ หยุดนิ่งมากกว่ า
เป็ นเพียงสิ่งที่สถิตอยู่อย่ างตายตัว (Thing) (Sinnott. 2005: 27)
ในทฤษฎีของซินนอทท์ ได้ อธิบายถึงความรู้สกึ เชื่อมโยงภายในตนเอง เชื่อมโยงกับผู้อื่นและ
เชื่อมโยงกับสิ่งเหนือสามัญวิสยั โดยความรู้สกึ เชื่อมโยงเหล่านี ้อาจจะสนับสนุนหรื ออาจเป็ นอุปสรรค
ต่อความสามารถที่จะสร้ างความเป็ นตัวตนของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ซง่ึ มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่าง
ต่อเนื่อง ทฤษฎีนี ้มีความเกี่ยวข้ องกับการสอนและการเรี ยนรู้ในวัยผู้ใหญ่ คือเมื่อเราต้ องการที่จะเรี ยนรู้
เกี่ยวกับบุคคลในวัยผู้ใหญ่หรื อเมื่อเราตังใจจะสอนผู
้
้ เรี ยนในวัยผู้ใหญ่ เราต้ องให้ ความเคารพต่อ
ความรู้สกึ เชื่อมโยงทัง้ 3 ส่วนดังกล่าวข้ างต้ นของแต่ละบุค คล ซึง่ มีความแตกต่างหลากหลายตาม
วัฒนธรรมที่ตา่ งกันไป (Sinnott. 2005: 27; citing Sinnott. 2004) ทังนี
้ ้ซินนอทท์ ได้ เปรี ยบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงตนเองของบุคคลเหมือนกับการเต้ นรํ า(Folk dance) ซึง่ แสดงถึงการดําเนินไปอย่างมีสว่ นร่วม
ตามจังหวะชีวติ โดยอธิบายถึง ความเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ภายในตน ความเชื่อมโยงกับผู้อื่นและเชื่อมโยง
กับสิง่ เหนือสามัญวิสยั โดยเชื่อมโยงเข้ าสูก่ ารเรี ยนรู้และเปรี ยบเทียบกับการเต้ นรํ าเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ได้ งา่ ยขึ ้น ดังนี ้
ความเชื่อมโยงที่สําคัญสําหรับบุคคลที่จะทําให้ เกิดการเรี ยนรู้และการพัฒนาตน
ประกอบไปด้ วย
สามส่วน ดังนี ้ ส่ วนแรก คือ ความเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ภายในตน ที่ประกอบไปด้ วยด้ านร่างกาย (Body)
จิตนึกคิด (Mind) อารมณ์ (Emotions) และจิตวิญญาณ (Spirit) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการมองลักษณะ
ภายในตนเองรวมทังสิ
้ ่งที่แฝงอยู่ เสมือนเงา ซึง่ เป็ นส่วนที่ยงั ไม่ได้ พัฒนาอย่างเต็มที่ เปรี ยบเสมือน
การเต้ นรํ าที่แต่ละบุคคลมีความสมดุลและทักษะภายในตนที่ลื่นไหลไปตามจังหวะของการเต้ นรํ า โดย
ความเชื่อมโยงของมิตติ า่ งๆ ภายในตนนี ้จะเป็ นสิ่งที่นําผู้เรี ยนไปสูก่ ารเรี ยนรู้ที่สมดุลต่อไปได้ (Sinnott.
2006: 383; Sinnott. 2005: 28-29, 32; Sinnott. 2009: Online) ส่ วนที่สอง คือความเชื่อมโยงกับผู้อ่ ืน
หมายถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นหรื อกลุม่ บุคคล ซึง่ เปรี ยบเสมือนว่าเราแต่ละคนมีทกั ษะของการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั คูเ่ ต้ นรํ าหรื อกลุม่ ที่เต้ นรํ าด้ วยกันในวงกลม และส่ วนที่สาม คือ ความเชื่อมโยงกับสิ่ง
เหนือสามัญวิสยั ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการมีสมั พันธภาพกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือความเป็ นตนเองของบุคคลเช่น
พระเจ้ า สิ่งที่บคุ คลศรัทธา นับถือ หรื อยึดเหนี่ยวจิตใจ ฯลฯ ซึง่ สิ่งนี ้จะนําไปสูก่ ารสัมผัสกับความหมาย
ในชีวิต เปรี ยบได้ กบั ที่เราแต่ละคนจําเป็ นต้ องระลึกถึงความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์โดยรวมของการ
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เต้ นรํ า เนื่องจากเราเป็ นส่วนหนึง่ ของทังหมด
้
จากความรู้สกึ เชื่อมโยงในบางครัง้ อาจทําให้ เราขาด
ความเป็ นตนเองไปบ้ าง แต่ในทางตรงกันข้ ามเราก็จะเรี ยนรู้ตนเองมากขึ ้นเพื่อที่จะสร้ างสมดุลและถักทอ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยมีความเป็ นตัวเองที่ม ากขึ ้นได้ โดยที่เราอาจจะเป็ นผู้นําให้ แก่ผ้ เู ต้ นรํ า
คนอื่นๆ ได้ ด้วย (Sinnott. 2006: 383; Sinnott. 2005: 28-29)
นอกจากนี ้ทังสามส่
้
วนของความรู้สกึ เชื่อมโยงที่กล่าวมาข้ างต้ นยังมีกระบวนการที่สง่ ผลต่อกัน
ซึง่ จะทําให้ เกิดการเรี ยนรู้และการพัฒนาตนของบุคคลแบบเป็
องค์
น รวมขึ ้นได้ กล่าวคือ1) การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่ างความเชื่อมโยงมิตติ ่ างๆภายในตนกับความเชื่อมโยงกับผู้อ่ ืน จะทําให้ บคุ คลมีตวั ตนของ
ตนเอง และในขณะเดียวกันก็อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ จากประสบการณ์ที่บคุ คลมีความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น
และในทางกลับกันผู้อื่นก็ยอมรับในความเป็ นตัวตนของบุคคลนันมากขึ
้
้น ทําให้ เกิดการท้ าทายต่อ การ
มีปฏิสมั พันธ์จากความหลากหลายภายในตน และท้ าทายต่อความเป็ นตัวตนของตนเองจากมุมมอง
ของผู้อ่ืน เมื่อเปรี ยบเทียบกับการเต้ นรํ าเพื่อไปสูก่ ารเรี ยนรู้และการเปลี่ยนแปลงตนเอง สามารถอธิบาย
ได้
ว่าผู้อื่นเปลี่ยนแปลงเราไปสู่การเรี ยนรู้จงั หวะของการเต้ นรํ า (Step) แบบใหม่ หรื อเรี ยนรู้ในสิ่งใหม่ และ
เราสามารถสร้ างความสมดุลในตัวเราเองได้ ในขณะเดียวกันเราก็ท้าทายให้ ผ้ อู ื่นเรี ยนรู้ในสิ่งใหม่และ
สร้ างความสมดุลในตัวของผู้อื่นด้ วยเช่นกัน 2) การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างความเชื่อมโยงกับผู้อ่ ืน
กับความเชื่อมโยงกับสิ่งเหนือสามัญวิสัย จะทําให้ บคุ คลที่รับรู้ถงึ ความสัมพันธ์ และมีความสัมพันธ์
กับผู้อื่นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปสูค่ วามตระหนักถึงการเจริญเติบโต (Growing) ของตนเองเกี่ยวกับ
สิ่งเหนือสามัญวิสยั เช่น พระเจ้ า จิตวิญญาณ โลก ฯลฯ และความเชื่อมโยงของมนุษย์เรากับสิ่งเหนือ
สามัญวิสยั ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อถูกท้ าทายโดยพฤติกรรมของผู้ท่ีอยูใ่ กล้ ชดิ เรา ทําให้ เกิดการ
ท้ าทายต่อการเห็นตัวตนของตนเองและสิ่งเหนือสามัญวิสยั ในมุมมองของผู้อื่น และท้ าทายต่อการเห็น
อัตลักษณ์ในฐานะที่เป็ นตนเองและการเป็ นส่วนหนึง่ ของสิ่งเหนือสามัญวิสยั ซึง่ หากเปรี ยบเทียบกับ
การเต้ นรํ าก็คอื การเคลื่อนไหวของผู้อื่นอาจจะสร้ างแนวคิด /สาระ (Theme) ใหม่หรื อความหมายใหม่
ของการเต้ นรํ า ซึง่ แนวคิด/สาระนี ก็้ คือสิ่งที่เราเรี ยนรู้ และในทางกลับกันความเข้ าใจของเราเกี่ยวกับแนวคิ
/ด
สาระดังกล่าว อาจจะทําให้ เราเต้ นรํ าไปในทางที่จะสอนผู้อื่นในแนวคิด/สาระใหม่ รวมทังความหมายใหม่
้
ของการเต้ นรํ าได้ ด้วย และ 3) การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างความเชื่อมโยงกับสิ่งเหนือสามัญวิสัย
กับความเชื่อมโยงมิตติ ่ างๆภายในตน จะทําให้ ตวั ตนที่บคุ คลมีอยูอ่ าจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
ประสบการณ์ที่บคุ คลมีตอ่ สิ่งเหนือสามัญวิสยั ที่บคุ คลรับรู้และมีความสัมพันธ์กบั สิ่งเหนือสามัญวิสยั
อาจเปลี่ยนแปลงมิตติ า่ งๆภายในตนมากขึ ้นเพื่อให้ ได้ รับการยอมรับ ทําให้ เกิกดารท้ าทายต่อความเข้ าใจ
เกี่ยวกับสิ่งเหนือสามัญวิสยั จากความเป็ นตัวตนที่ยงั ไม่เสร็ จสมบูรณ์ (Unfinished self) และท้ าทายต่อ
ตัวตนของตนเองจากโลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งเหนือสามัญวิสยั ซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบกับการเต้ นรํ าได้ วา่
เมื่อเราเห็นความหมายใหม่หรื อแนวคิด/สาระใหม่ของการเต้ นรํ า เราอาจจะเรี ยนรูจ้ งั หวะการเต้ นรํ าใหม่
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หรื อมิตติ า่ งๆ ของตนเองในแง่มมุ ใหม่ หรื อถ้ าเราเรี ยนรู้ จังหวะของการเต้ นรํ าใหม่ๆ และสามารถสร้ าง
ความสมดุลให้ เกิดขึ ้น เราก็อาจจะเห็นแนวคิด/สาระใหม่หรื อความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ (Sinnott.
2006: 382-384; Sinnott. 2005: 28-30) ทังนี
้ ้การเรี ยนรู้จะประสบความสําเร็จโดยไปสูก่ ารพัฒนาตน
ของบุคคลแบบเป็ นองค์รวมได้ ก็ตอ่ เมื่อมีกระบวนการทังสามส่
้
วนนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ สิ่งที่ผ้ เู รี ยนตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ความเชื่อมโยงและการได้ มีโอกาสที่จะเรี ยนรู้ร่วมกับผู้อื่นจะนําผู้เรี ยนไปสูก่ ารเป็ นผู้ที่แข็งแกร่งขึ ้น
แต่ในทางกลับกันผู้เรี ยนอาจจะอ่อนแอลงได้ ถ้าขาดกระบวนการของการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างควา ม
เชื่อมโยงและไม่ได้ เรี ยนรู้ร่วมกับผู้อื่น (Sinnott. 2005: 29)
ทังนี
้ ้หากบุคคลเกิดความสมดุลในการเชื่อมโยงทังสามส่
้
วนดังกล่าวข้ างต้ นก็จะทําให้ บคุ คล
เข้ าใจหรื อตระหนักรู้ในตน สามารถเยียวยาตนเองให้ มีความสุขสมบูรณ์ขึ ้นได้(Heal) และช่วยให้ บคุ คล
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ืน หรื อสังคม โดยพยายามดํารงรักษาหรื อปรับปรุง
สัมพันธภาพนันๆ
้ ให้ ดียิ่งขึ ้น รวมทังทํ
้ าให้ บคุ คลมีสมั พันธภาพกับ มิตดิ ้ านจิตวิญญาณ (Spiritual)
มากขึ ้น เช่น มีความหวัง กําลังใจ และสามารถบูรณาการภายในตนได้ แต่หาก เกิดความไม่ สมดุล
หรื อล้ มเหลวในการพัฒนาความรู้สกึ เชื่อมโยงในตนเอง บุคคลก็จะเกิดความขัดแย้ งภายในตน รู้สกึ ว่า
ตนเองอ่อนแอ ด้ อยค่า มีความรู้สกึ ไม่ไว้ วางใจ สูญเสียความเป็ นตัวเองและสูญเสียการมีปฏิสมั พันธ์
กับผู้อ่ืน ไม่สามารถยอมรับตัวเองจึงไม่สามารถบูรณาการภายในตนได้ หากบุคคลเกิดความล้ มเหลว
ในการเชื่อมโยงกับผู้อ่ืน บุคคลอาจจะเกิดภาวะการแยกตัวเองออกจากสังคม สนใจแต่ความต้ องการ
ของตนเอง ไม่ร้ ูสกึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชนหรื อสังคมโลก และหากบุคคลเกิดความล้ มเหลวในการ
เชื่อมโยงกับสิง่ เหนือสามัญวิสยั บุคคลก็จะรู้สกึ ว่าชีวติ ตนไร้ คา่ ไร้ ความหมาย แล
ะมองไม่เห็นความหมาย
ในชีวิต (Sinnott; & Berlanstein. 2006: 382-385, 397; Sinnott; & Berlanstein. 2006: 385; citing
Welwood. 1996)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงสรุปได้ วา่ กระบวนทัศน์แบบองค์รวมนันนํ
้ ามาสูจ่ ติ สํานึกในการสร้ างสรรค์
คุณค่าและพัฒนาตนของมนุษย์ ภายใต้ความเชื่อว่ามนุษย์ไม่สามารถแยกออกเป็ นส่วนๆ ขาดออกจากกัน
โดยไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยๆได้ เนื่องจากมนุษย์ไม่ใช่เครื่ องจักรกล แต่เป็ นสิ่งมีชีวิต
มีความคิด ความรู้สกึ จิตวิญญาณ เพื่อที่จะพัฒนาตนได้ อย่างรอบด้ าน และยังขยายรวมไปถึงการมี
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นส่วนหนึง่ ของกันและกันอีกด้ วย ดังนันหากมอง
้
กระบวนการเรี ยนรู้ตามกระบวนทัศน์แบบองค์รวมดังกล่าวข้ างต้ น จึงนําไปสูก่ ารมองความรู้ ความจริ ง
ว่าเป็ นสิง่ ที่ถกู สร้ างขึ ้นในความคิดคํานึงของบุคคลภายใต้ กระบวนการของความเชื่อมโยงภายในต น
การมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้ างและระบบความเชื่อทังของตนเองและสั
้
งคม ดังนันผู
้ ้ เรี ยนที่ได้ รับ
ประสบการณ์ตรงจากกระบวนการเรี ยนรู้จงึ สามารถสร้ างความรู้ได้ ด้วยตนเองทังจากการคิ
้
ดใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สะท้ อนความคิด และความรู้สกึ ร่วมกันระหว่างผู้เ รี ยนด้ วยกัน ระหว่าง

48
ผู้เรี ยนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรี ยนกับสรรพสิ่ง โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา จึงควรเป็ นพื ้นที่ที่เอื ้ออํานวย
และเปิ ดกว้ างต่อการสร้ างสรรค์การเรี ยนรู้ และมีบรรยากาศที่มีความสุข ผู้วจิ ยั จึงมีความเห็นว่า
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ ความสําคัญกับสิ่งที่เชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั ผู้เรี ยนทังในด้
้ านร่างกาย การรู้คดิ
จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ และคุณธรรม จริยธรรม รวมทังการมี
้
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและสิ่งที่
ยึดถือ ศรัทธา หรื อเป็ นความหมายในชีวิต จึงเป็ นทางเลือกหนึง่ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม
ของผู้เรี ยนต่อไป

กรอบความคิดในการวิจัย
เนื่องจากกระบวนการเรี ยนรู้ของมนุษย์มีฐานที่มาจาก“กระบวนทัศน์” ซึง่ หมายถึง ทัศนะพื ้นฐาน
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม มุมมองในการมองโลก มองชีวติ ของมนุษย์ อันส่งผลต่อการประพฤติ ปฏิบตั ิ
ของมนุษย์ที่มีตอ่ สรรพสิ่ง และในงานวิจยั นี ้ได้ ใช้ กรอบโครงของกระบวนทัศน์ในการพิจารณากระบวน
ทัศน์แบบปฏิฐานนิยม เพื่อเผยให้ เห็นถึงการจัดการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยน ซึง่ มักเป็ นที่กล่าวกัน
โดยทัว่ ไปว่ากระบวนทัศน์ที่เป็ นตัวกํากับกระบวนการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยนนัน้ ได้ รับอิทธิพลมาจาก
กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม อันส่งผลต่อกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีมีลกั ษณะของการแยกส่วนและลดทอน
ทังในแง่
้
ของเป้าหมายการเรี ยนรู้หลักสูตร เนื ้อหา สาระ กระบวนการเรี ยนรูและการวั
้
ดและการประเมินผล
การเรี ยนรู้ ซึง่ รวมไปถึงการจัดระบบการศึกษาในสาขาทางการ พยาบาลศาสตร์ ด้วย อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาทบทวนทฤษฎีเกีว่ยกับการพัฒนาตนแบบองค์รวม ได้ ชว่ ยให้ ผ้ วู จิ ยั ตระหนักรู้วา่ กระบวนทัศน์
แบบองค์รวมมีทศั นะในการมองโลก มองชีวิต ที่จะนําไปสูก่ ระบวนการเรี ยนรู้ที่แสวงหาความรู้
หรื อเข้ าถึงความรู้ท่ีแตกต่างไปจากการศึกษาในระบบโรงเรี ยน โดยการพัฒนาตนแบบองค์รวม จะ
มุง่ เน้ นในเรื่ องของความเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ภายในตน ความเชื่อมโยงกับผู้อ่ืน และความเชื่อมโยงกับมิติ
ด้ านจิตวิญญาณ เช่น พระเจ้ า ศาสนา สิ่งที่บคุ คลศรัทธา นับถือ ยึดเหนี่ยว ฯลฯ โดยความเชื่อมโยง
ดังกล่าวนี ้ มีกระบวนการหรื อกลไกที่สง่ ผลต่อกันซึง่ จะทําให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้และการพัฒนาตน
ของบุคคลแบบเป็ นองค์รวมได้
ทังนี
้ ้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีจะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนยังมีอยูอ่ ย่างจํากัด ผู้วจิ ยั
จึงสนใจที่จะศึกษาวิจยั เรื่ อง กระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่ มีเป้าหมายไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม
รวมทังสิ
้ ่งที่เกิดขึ ้นกับการพัฒนาตัวตนของนักศึกษา ซึง่ มีความแตกต่าง ไปจาก กระบวนการเรี ยนรู้
ในระบบโรงเรี ยนโดยทัว่ ไป โดยผู้วจิ ยั มีแนวทางในการศึกษาในแต่ละประเด็น ดังนี ้
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1. การศึกษาฐานคิดอันเป็ นที่มาของการกําหนดกระบวนการเรียนรูผู้ ้ วจิ ยั จะใช้แนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม เพื่อศึกษาฐานคิดอันเป็ นที่มาของการกําหนดกระบวนการเรี ยนรู้
ในระบบโรงเรี ยนโดยทัว่ ไป และใช้ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์แบบองค์รวมเพื่อศึกษาฐานคิดอันเป็ น
ที่มาของการกําหนดกระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล โดยการศึกษาในเชิงทฤษฎี
จะครอบคลุมถึง กระบวนทัศน์ แบบปฏิฐานนิยม ซึง่ มีแนวคิดเป็ นแบบแยกส่วน กล่าวคือเชื่อว่าโลก
แห่งความจริ งเป็ นโลกแห่งวัตถุ ความจริงนันมี
้ อยูจ่ ริงและดํารงอยูอ่ ย่างเป็ นเอกเทศ มีความจริงแท้ แน่นอน
ไม่เปลี่ยนแปลง สามารถใช้ ได้ ในทุกเวลา ทุกสถ านการณ์ ผู้แสวงหาความจริง ความรู้ แยกขาดออก
จากความจริ ง ความรู้นนอย่
ั ้ างเป็ นอิสระต่อกัน การที่จะศึกษาสิง่ ที่ต้องการรู้ต้องปราศจากอคติ ด้ วยวิธี
ที่สามารถพิสจู น์ได้ อย่างชัดเจนโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารพยากรณ์และควบคุม
และเมื่อผู้จดั การศึกษามีความเชื่อในกระบวนทัศน์ดงั กล่าว จึงให้ ความสําคัญกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ใน
เชิงพฤติกรรมนิยม ที่นําไปสูก่ ารมองความรู้แบบที่มีความจริงแท้ แน่นอน ตายตัว มีอยูแ่ ล้ วเพื่อรอการ
ค้ นพบ โดยมีลกั ษณะเป็ นข้ อเท็จจริ งที่มีเหตุผล หรื อมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หลักสูตรจึงให้ ความสําคัญ
กับความรู้ในลักษณะดังกล่าว ในส่วนกระบวนการเรี ยนรู้จะเน้ นผู้สอนเป็ นศูนย์กลางในการจัดการเรี ยนรู้
ผู้เรี ยนเป็ นผู้รับการส่งผ่านเนื ้อหา สาระที่อยูภ่ ายนอกตัวผู้เรี ยน โดยมีการแสวงหาความรู้จากตํารา
หรื อเอกสารเชิงวิชาการต่างๆ และเน้ นการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข กฏเกณฑ์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าสูม่ าตรฐาน
เดียวกัน
สําหรับกระบวนทัศน์ แบบองค์ รวม มีแนวคิดที่มองมนุษย์เป็ นหน่วยรวมหรื อองค์รวม ซึง่ มี
ความหมายมากกว่าผลรวมของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ และการมีปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์
กับสรรพสิ่งรอบตัวทังที
้ ่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม โดยในแต่ ละบุคคลนันย่
้ อมมีความแตกต่างกันไป
และเชื่อว่าความจริ งนันมี
้ อยูห่ ลากหลาย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา และสามารถสร้ างขึ ้นได้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้ ูหรื อผู้แสวงหาความรู้ /ความจริง กับความจริง มีลกั ษณะที่มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กนั โดยไม่อาจแยกขาดจากกันได้ และการเข้ าถึงความจริงมีได้ หลากหลายวิธี จึงนําไปสู่
การมองความรู้ท่ีมไิ ด้ มีลกั ษณะเป็ นเชิงวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงประสบการณ์ชีวติ จริง
ความรู้สกึ จินตนาการ สุนทรี ยภาพ ฯลฯ กระบวนการเรี ยนรู้เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางและสนับสนุนการมี
ปฏิสมั พันธ์ทงกั
ั ้ บภายในตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่งแวดล้ อม ซึง่ จะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนอย่างสมดุล
และสามารถบูรณาการตนเองแบบเป็ นองค์รวมได้ ตอ่ ไป
2. กระบวนการเรียนรู้ ผู้วจิ ยั จะใช้ แนวคิดเกี่ยวกับ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ภายใต้
กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมมาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ให้ เห็นถึงกระบวนการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
พยาบาลที่ได้ รับมาจากระบบโรงเรี ยนทังก่
้ อนที่จะเข้ ามาสัมผัสกับกระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาล
และขณะที่มกี ารเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลว่ามีเป้าหมายในการเรี ยนรู้ หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน และการประเมินผลการเรี ยนรู้เป็ นอย่างไรและเนื่องจากนักศึกษา

50
มีการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนด้ วย กล่าวคือการฝึ กปฏิบตั บิ นคลินกิ และแหล่งฝึ ก ปฏิบตั ติ า่ งๆ รวมทังมี
้ การ
ดําเนินชีวิตอยูใ่ นหอพักของสถาบัน ผู้วจิ ยั จึงจะใช้ แนวคิดเกี่ยวกับ กระบวนการเรี ยนรู้ สูก่ ารพัฒนาตน
แบบองค์รวม เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถงึ กระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาว่า มีกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ าร
พัฒนาตนแบบองค์รวมเป็ นอย่างไร รวมไปถึงเงื่อนไขที่สง่ ผลต่อกระบวนการเรี ยนรู้ และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ ้นเมื่อนักศึกษาได้ สมั ผัสกับประสบการณ์จริงจากกระบวนการเรี ยนรู้ดงั กล่าวตามแนวคิดในเชิง
ทฤษฏี ดังต่อไปนี ้
เป้าหมายในการเรียนรู้ ภายใต้ กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมมักมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
ทางวิชาการเพื่อการแข่งขันสูก่ ารมีอาชีพในสังคมทันสมัยและการแข่งขันกับนานาประเทศ เป้าหมาย
จึงอยูภ่ ายนอกตัวบุคคลซึง่ อิงอยูก่ บั แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ กระบวนการเ รี ยนรู้จงึ มุง่ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่สงั คมตามกระแสหลักคาดหวัง โดยอาจมองข้ ามความรู้สกึ
นึกคิดของผู้เรี ยน ในขณะที่เป้าหมายในกระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมอยูภ่ ายในตัวผู้เรี ยน คือมุง่ เน้ น
การพัฒนาตนแบบองค์รวมของผู้เรี ยนทังในด้
้ านร่างกาย จิตใ จ อารมณ์ และจิตวิญญาณ รวมทังมี
้
การปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสรรพสิ่ง อันจะนําไปสูก่ ารดําเนินชีวิตอย่างเข้ าใจโลกและเข้ าใจชีวิต
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร ตําราเรี ยน หรื อความรู้ในระบบโรงเรี ยน
โดยทัว่ ๆ ไป มักมีลกั ษณะเป็ นความรู้ท่ีแน่นอน ตายตัว ไม่เปลี่ ยนแปลงและเป็ นจริงในทุกบริบท
ความรู้จงึ มีความเป็ นสากลที่ผ้ เู รี ยนทุกคนต้ อ งได้ รับความรู้ในรูปแบบเดียวกัน เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
กระบวนการเรี ยนรู้ ภายใต้ ฐานคิดแบบปฏิฐานนิยมส่วนใหญ่จงึ มีลกั ษณะของการเรี ยนรู้แบบแยกส่วน
เป็ นการถ่ายทอดความรู้มากกว่าการสร้ างความรู้ใหม่ขึ ้นเอง และให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน
ที่เป็ นเนื ้อหาสาระตามที่กําหนดมากกว่าการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยน ส่วนหลักสูตรหรื อความรู้ในการเรี ยนรู้
แบบองค์รวมจะมีลกั ษณะที่ความรู้นนมี
ั ้ อยูห่ ลากหลาย เปลี่ยนแปลงได้ ตามบริบท ผู้เรี ยนกับสิ่งที่เรี ยนรู้
มีความสัมพันธ์กนั ไม่แยกขาดจากกัน และผู้เรี ยนสามารถสร้ างความรู้ได้ ด้วยตนเองกระบวนการเรี ยนรูท้ ่ี
นําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมจึงเป็ นกระบวนการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่จากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
กันของบุคคลและระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้ อมผ่านการคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบซึ่ งเป็ น
การรู้คดิ เกี่ยวกับความจริ งอันหลากหลายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่หยุดนิ่ง โดยเรี ยนรู้มมุ มองใหม่
และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทงเก่
ั ้ าและใหม่ ซึง่ ผู้ที่คดิ แบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบจะมีทกั ษะ
ของการมองความจริ งในมุมมองที่แตกต่างและสร้ างกรอบของสถานการณ์ขึ ้นใหม่ซงึ่ ทําให้ สามารถ
ทํางานร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อมองปั ญหาร่วมกันได้ รวมทังมี
้ การเรี ยนรู้อย่างเข้ าใจในผู้อื่นด้ วยโดยการ
เรี ยนรู้ท่ีชว่ ยส่งเสริ มการคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบจะเป็ นการเรี ยนรู้ท่ีมีลกั ษณะของการมี
ปฏิสมั พันธ์ทงระหว่
ั้
างผู้เรี ยนด้ วยกัน ผู้เรี ยนกับผู้สอน และผู้ท่ีชว่ ยเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ได้ แก่ การเรี ยนรู้
โดยใช้ การสนทนา การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ และการสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ ซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้แบบ
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ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางผู้เรี ยนได้ มีโอกาสสะท้ อนเกี่ยวกับความรู้ ความคิด ความรู้สกึ ของตัวเองและได้
แลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ แก่กนั ผู้เรี ยนจึงสามารถสร้ างสรรค์ความคิดและความรู้ได้ การเรี ยนรู้จงึ เป็ น
การสร้ างความรู้ใหม่ และบทบาทของผู้สอนก็มีลกั ษณะเป็ นผู้เอื ้ออํานวยให้ เกิดการเรี ยนรู้ มากกว่าจะ
เป็ นเพียงผู้สง่ ผ่านความรู้
นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยเกื ้อหนุนที่ทําให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม
ซึง่ ประกอบไปด้ วยด้ านปั จเจกบุคคล บุคคลรอบข้ างและบริบททางสังคม และความเชื่อ ความศรัทธา
ในสิ่งเหนือสามัญวิสยั ของบุคคล โดย ด้ านปั จเจกบุคคล ก็คือผู้เรี ยนรู้ซงึ่ เป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สดุ
เนื่องจากการพัฒนาตนแบบองค์รวมจะเกิดจากภายในตัวผู้เรี ยน โดยผู้เรี ยนที่มีความสมดุลและความ
เข้ มแข็งภายในตนจะมีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้โดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและสรรพสิ่ง สามารถ
สร้ างและดํารงสัมพันธภาพที่ดีและพัฒนาตนไปสูภ่ าวะที่สขุ สมบูรณ์ได้ สําหรับด้ านบุคคลรอบข้ าง
และบริบททางสังคม ซึง่ หมายถึงผู้ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน สังคมหรื อชุมชนแห่งการเรี ยนรู้และ
แหล่งเรี ยนรู้ที่มีอยูห่ ลากหลายไม่เฉพาะแต่ในชันเรี
้ ยนเท่านัน้ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม
ของผู้เรี ยน ส่วนในด้ านความเชื่อ ความศรัทธาในสิ่งเหนือสามัญวิสัยของบุคคลนัน้ เป็ นสิ่งที่ชว่ ย
ให้ บคุ คลมีจิตใจที่เข้ มแข็ง มีความหวังกําลังใจที่จะเผชิญกับปั ญหาหรื อเรี ยนรู้จากสถานการณ์ตา่ งๆ
ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมัน่ คง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้สอนกับผู้เรียน สําหรับกระบวนการเรี ยนรู้ภายใต้ กระบวนทัศน์
แบบปฏิฐานนิยมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน มักจะมีลกั ษณะที่ผ้ สู อนเป็ นผู้ร้ ู และผู้เรี ยนเป็ น
ผู้ไม่ร้ ู ผู้สอนจึงมีอํานาจสูงสุดในห้ องเรี ยน สามารถสัง่ ให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ติ ามและมีอํานาจในการลงโทษ
ผู้เรี ยนมีหน้ าที่รับและปรับตัวตามวิธีการของครู การมีปฏิสมั พันธ์เป็ นไปในแนวดิง่ จากบนลงล่าง ส่วนใน
กระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมผู้สอนและผู้เรี ยนมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันในบรรยากาศการเรี ยนรู้
ที่เป็ นกันเอง ช่วยเหลือ เอื ้ออาทร และเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้สอนคํานึงถึงเสรี ภาพส่วนบุคคล
และอิสระในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน แทนที่การใช้ อํานาจในการสอนผู้สอนเปิ ดใจกว้ างยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรี ยนและยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้เรี ยนโดยไม่เห็นว่าความคิดของตนต้ องถูกเสมอ
และระลึกเสมอว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถภายในตนทุกคนจึงมีคณ
ุ ค่าในตนและมีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่
ส่วนรวมเสมอ การมีปฏิสมั พันธ์จงึ เป็ นไปในแนวราบมากกว่าแนวดิง่ และผู้สอนจะหมายรวมถึงทังครู
้
อาจารย์ และบุคคลอื่นๆ ที่เอื ้อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เช่น ผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้ที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่วมกัน ฯลฯ
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การประเมินผลการเรียนรู้ ภายใต้ กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมมักใช้ แบบทดสอบ
เพื่อวัดความรู้ และคุณลักษณะต่างๆ ของผู้เรี ยน โดยถึงแม้ วา่ จะมีการประเมินผลการเรี ยนรู้ด้วยวิธีอื่นๆ
เช่นการสังเกตพฤติกรรม ประเมินจากการปฏิบตั จิ ริง ฯลฯ แต่ก็ยงั เป็ นส่วนน้ อยกว่าการใช้ การสอบเพื่อ
ตัดสินคุณค่าของการเรี ยนรู้ ส่วนการประเมินผลการเรี ยนรู้ในกระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมจะไม่ได้
มองเพียงการตัดสินตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเท่านัน้ แต่ยงั เน้ นการประเมินคุณลักษณะภายในตนของผู้เรี ยน
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึง่ ถือว่าเป็ นการรู้คดิ พื ้นฐานที่จะนําไปสูพ่ ลังภายในตนของบุคคลที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาตนต่อไป
3. การพัฒนาตนของผู้เรียน การศึกษาในประเด็นนี ้ ผู้วิจยั จะใช้ แนวคิดของการพัฒนาตน
เพื่อศึ กษาผลที่เกิดขึ ้นกับตัวผู้เรี ยนหลังจากการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยนโดยทัว่ ไป ตามแนวคิดแบบ
ปฏิฐานนิยมว่าเป็ นอย่างไรและอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขใดบ้ าง แล้ วเมื่อเข้ ามาเป็ นนักศึกษาพยาบาลและได้
ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมแล้ ว ผู้วิจยั จะใช้ แนวคิดเรื่ องการพัฒนาตนแบบองค์รวมเพื่อศึกษา
ว่านักศึกษามีความเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ภายในตน เชื่อมโยงกับผู้อื่นและสรรพสิเป็่ง นอย่างไร กระบวนการ
เรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีความหมาย
หรื อมีความสําคัญ
อย่างไรต่อนักศึกษารวมถึงเงื่อนไขใดบ้ างที่สง่ ผลต่อการพฒ
ั นาตนแบบองค์รวมของนักศึกษา
สําหรับการศึกษาในเชิงทฤษฎีจะครอบคลุมถึงเรื่ องของการพัฒนาตนของผู้เรี ยนหลังจาก
ที่ผ้ เู รี ยนผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีมีการจัดการเรี ยนรู้ภายใต้ ฐานคิดแบบปฏิฐานนิยม ซึง่ มักจะมีลกั ษณะ
ของการพัฒนาแต่เพียงบางด้ าน บางส่วนเช่น ด้ านสติปัญญา ความเป็ นเลิศทางวิชาการทักษะ
ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ เพื่อตอบสนองเป้าหมายภายนอกเช่น ความต้ องการของเศรษฐกิจและสังคม
จึงอาจก่อให้ เกิดความไม่สมดุลภายในตน เกิดความขัดแย้ งภายในตนไม่สามารถแก้ ไขจัดการปั ญหาต่างๆ
ได้ ด้วยตนเอง รวมทังขาดความเชื
้
่อมโยงและการมีปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่นและสรรพสิ่ง จึงไม่สามารถ
ดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมโลกได้ อย่างมีความสุข ในส่วนการ ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาตัวตนของผู้เรี ยน
หลังจากผ่านกระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมมีแนวคิดที่สําคัญคือ การพัฒนาตนแบบองค์รวม หมายถึง
การพัฒนามนุษย์ท่ีเป็ นหน่วยรวมทังหมด
้
โดยให้ ความสําคัญกับ ความเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ภายในตน
ความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น และความเชื่อมโยงกับสิ่งเหนือสามัญวิสยั เช่น ศาสนาพระเจ้ า ความเชื่อ
ความศรัทธา รวมถึงสิง่ ที่มีลกั ษณะในเชิงนามธรรมทังหลาย
้
ได้ แก่ ความเมตตา ความรักในมวลมนุษย์
ซึง่ การพัฒนาดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ ้นได้ ด้วยการพัฒนาภายในตนแต่เพียงลําพังโดยไม่มีการปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอื่นหรื อสิ่งอื่น แต่การพัฒนาตนแบบองค์รวมจะเกิดขึ ้นได้ จากความตังใจที
้ ่จะมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลหรื อสิ่งต่างๆ แล้ วจึงเอื ้อให้ เกิดความสามารถภายในตน ซึง่ จะนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงหรื อ
การพัฒนาตนต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วจิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการ ศึกษา การพัฒนาตนแบบองค์รวมของ
นักศึกษาพยาบาลรวมทังกระบวนการเรี
้
ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม ผู้วจิ ยั ได้ เลือกใช้ วธิ ี
วิทยาการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสร้ างทฤษฎีฐานรากตามแนว สร้ า งสรรค์นิยม (Constructivist
grounded theory) เป็ นวิธีการในการศึกษา เนื่องจาก แนวทางการสร้ างทฤษฎีฐานรากตามแนว
สร้ างสรรค์นิยม เป็ นวิธีวิทยาที่เปิ ดโอกาสให้ กบั การตีความและการให้ ความหมายกับข้ อมูลที่มีลกั ษณะ
เป็ นความจริ งที่ถกู สร้ างขึ ้น โดยตระหนักว่าการสร้ างทฤษฎีนัน้ ทังผู
้ ้ วิจยั และผู้ให้ ข้อมูลต่างก็มีสว่ นร่วม
ในการให้ ความหมายและการตีความข้ อมูลหรื อความจริงร่วมกัน ซึง่ การที่บคุ คลจะให้ ความหมายหรื อ
ตีความเกี่ยวกับสิ่งหนึง่ สิ่งใดย่อมขึ ้นกับความคิด ความเชื่อ มุมมอง รวมไปถึงความเชื่อมโยง และการ
มีปฏิสมั พันธ์ทงภายในตนเอง
ั้
กับผู้อื่น และสรรพสิ่งแวดล้ อมในบริบทต่างๆ ที่มีความหลากหลาย
แตกต่าง
กันไป วิธีวทิ ยาดังกล่าวนี ้จึงสามารถนํามาใช้ ศกึ ษาถึงกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบ
องค์รวม ภายใต้ ฐานคิดแบบองค์รวมในลักษณะที่ไม่ได้ มองความจริง ความรู้แบบเป็ นความจริงแท้
แน่นอน ตายตัว ดํารงอยูอ่ ย่างอิสระ แต่มองความจริงว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์
ภายใต้
กระบวนการของการมีปฏิสมั พันธ์ของบุคคล

แนวคิดการสร้ างทฤษฎีฐานรากตามแนวสร้ างสรรค์ นิยม
การสร้ างทฤษฎีฐานรากตามแนวสร้ างสรรค์นยิ มให้ ความสําคัญกับปรากฏการณ์ของการศึกษา
ที่มีกระบวนการตีความ การร่วมกันสร้ างความรู้ ความจริงของผู้ให้ ข้อมูลและผู้วจิ ยั รวมถึงการวิเคราะห์
ข้ อมูลภายใต้ กระบวนการสร้ างสรรค์ทางสังคม (Social constructions) ซึง่ เป็ นกระบวนการที่บคุ คลมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้ อมแล้ วสร้ างความจริงขึ ้นมา ข้ อมูลหรื อความจริงที่ได้ มานันจึ
้ งมี ความสัมพันธ์
กับความเชื่อและผ่านการตีความจากผู้ให้ ข้อมูลแล้ วผู้วจิ ยั จึงตีความข้ อมูลเหล่านันอี
้ กครัง้ หนึง่ ข้ อมูล
ที่นํามาวิเคราะห์ล้วนแล้ วแต่เป็ นสิ่งที่ถกู สร้ างขึ ้นจากประสบการณ์และการมีปฏิสมั พันธ์ของผู้ให้ ข้อมูล
และผู้วจิ ยั ทฤษฎี ท่ีถกู สร้ างขึ ้น จึงสะท้ อนมุมมองทังจากผู
้
้ ให้ ข้อมูลและ ผู้วจิ ยั ด้ วย ทังนี
้ ้ในการสร้ าง
ทฤษฎีฐานรากตามแนวสร้ างสรรค์นิยม มองเรื่ องของข้ อเท็จจริ งและคุณค่าว่า ไม่ได้ แยกออกจากกัน
แต่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั การวิเคราะห์และการตีความจึงให้ ความสําคัญกับบริบทเช่น เวลา
สถานที่ วัฒนธรรม และสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้ วิธีการของทฤษฎีฐานรากตามแนวทาง
สร้ างสรรค์นิยมจึงเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่า ความรู้ ความจริงไม่ได้ จริงแท้ โดยตัวมันเอง แต่เป็ นสิ่งถูก
สร้ างขึ ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้ างความรู้กบั ตัวความรู้ และบริบท และความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจยั
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กับผู้ให้ ข้อมูลเป็ นไปในลักษณะที่เปิ ดโอกาสให้ ทงสองฝ่
ั้
ายร่วมกันสร้ างความรู้ โดยวิธีการที่จะเข้ าถึง
ความรู้นนผู
ั ้ ้ วจิ ยั จะต้ องพยายามเข้ าถึงและสร้ างความรู้ผา่ นกระบวนการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ให้ ข้อมูล และ
บริ บทต่างๆ จึงอาจกล่าวได้ วา่ ความรู้ความจริงของผู้ให้ ข้อมูลก็คอื ความรู้ความจริ งที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสร้ าง
ขึ ้น และความรู้ ความจริ งจากการศึกษาวิจยั ก็คอื ความรู้ ความจริงที่ถกู สร้ างขึ ้นจากทังผู
้ ้ ให้ ข้อมูลและ
ผู้วจิ ยั (Charmaz. 2006: 129-132)
ทังนี
้ ้วิธีการของทฤษฎีฐานรากตามแนวทางสร้ างสรรค์นยิ มดังกล่าวมีความแตกต่างกับ
ทฤษฎีฐานรากแนวดังเดิ
้ ม โดยการสร้ างทฤษฎีฐานรากแนวดังเดิ
้ มนันเชื
้ ่อว่าความรู้ ความจริงดํารงอยู่
โดยตัวของมันเองโดยอิสระ จึงเป็ นหน้ าที่ของผู้ที่ศกึ ษาวิจยั ที่ จะค้ นหา (Discover) ความจริงหรื อข้ อมูล
แล้ วพัฒนาทฤษฎีขึ ้นมาจากข้ อมูลเหล่านัน้ วิธีการของทฤษฎีฐานรากแนวดังเดิ
้ มจึงอยูภ่ ายใต้ แนวคิด
แบบปฏิฐานนิยม ซึง่ เน้ นการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีมีอยู่ โดยยึดหลักการทําความเข้ าใจสิง่ ต่างๆ โดย
ปราศจากอคติและมีความเป็ นกลาง และยังคงมีการแยกออกจากกันระหว่างผู้แสวงหาความรู้ ความ
จริงกับความจริ งเหล่านัน้ จึงเป็ นทฤษฎีท่ีสะท้ อนปรากฎการณ์โดยเน้ นการอธิบายปรากฎการณ์ต่ างๆ
ที่กอ่ เกิดขึ ้นมาจากข้ อมูลเป็ นหลัก แต่สําหรับทฤษฎีฐานรากตามแนวการสร้ างสรรค์นิยมเชื่อว่าข้ อมูล
หรื อความจริ ง ไม่ได้ ดํารงอยู่ โดยอิสระในตัวของมันเอง แต่มีความสัมพันธ์กบั การให้ ความหมายและ
การตีความของผู้ให้ ข้อมูลรวมทังตระหนั
้
กว่าไม่ได้ ปราศจากทัศนะหรื อมุมมอง และ การตีความของ
ผู้วจิ ยั ในการสร้ างทฤษฎีด้วย ข้ อมูลที่ได้ มาจากการศึกษาวิจยั ล้ วนแล้ วแต่ผา่ นการตีความมาแล้ วทังสิ
้ ้น
ซึง่ เกิดขึ ้นภายใต้ บริ บทของการมีปฏิสมั พันธ์ ของบุคคล ข้ อมูลจึงไม่มีความเป็ นกลางและความจริง
จะถูกสร้ างขึ ้นมาจากข้ อมูลที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเชื่อว่าจริ งในมุมมองของเขา และในสถานการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้น
ณ ขณะนัน้ ซึง่ รวมถึงความจริ งของผู้วิจยั ด้ วยที่ขึ ้นอยูก่ บั มุมมองและประสบการณ์ของผู้วิจยั ทฤษฎีท่ี
สร้ างขึ ้นจึงไม่อาจปราศจากมุมมองและคุณค่าทังของผู
้
้ วจิ ยั และผู้ให้ ข้อมูล(Charmaz. 2006: 130-132)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีรายละเอียดของการดําเนินการวิจยั 4 ประการดังนี ้
1. พื ้นที่ในการศึกษา
2. การเข้ าสูพ่ ื ้นที่ท่ีการศึกษา
3. การเก็บข้ อมูล
4. การวิเคราะห์และการตีความข้ อมูล
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1. พืน้ ที่ในการศึกษา (Field)
ในการเลือกพื ้นที่ในการศึกษา เนื่องจากในงานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาถึงกระบวนการเรี ยนรู้
สูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลที่มีกระบวนการเรี ยนรู้ทงในภาคทฤษฎี
ั้
และปฏิบตั ิ
บนคลินิก และแหล่งฝึ กต่างๆ รวมทังมี
้ การใช้ ชีวิตร่วมกันอยูใ่ นหอพักของสถาบัน ผู้วจิ ยั จึงเลือกสนาม
ในการวิจยั คือ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ เป็ นสถาบันผลิตพยาบาลที่มีอยูเ่ พียงแห่งเดี ยวในสังกัด
กรุงเทพมหานครมานานกว่า 58 ปี มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อให้ บริการสุขภาพ
แก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯในโรงพยาบาลจํานวน 9 แห่งและศูนย์บริการสาธารณสุขอีกจํานวนกว่า
68 แห่ง คณะพยาบาลศาสตร์แห่งนี ้จึงต้ องรับหน้ าที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ต้อมงีทงคุ
ั ้ ณภาพ
และปริ มาณที่มากเพียงพอต่อการให้ บริ การทางสุขภาพแก่ประชาชนในเมืองหลวงของประเทศ ทังนี
้ ้
จากที่ผ้ วู จิ ยั ได้ สมั ผัสกับกระบวนการเรี ยนรู้ในสถาบันแห่งนี ้ทังในบทบาทที
้
่เคยเป็ นนักศึกษาพยาบาล
จนกระทัง่ อยูใ่ นบทบาทของการเป็ นอาจารย์พยาบาล ซึง่ รวมเป็ นระยะเวลานา
นกว่า 28 ปี จากประสบการณ์
ดังกล่าวทําให้ ผ้ วู จิ ยั ได้ มองเห็นถึงปรากฏการณ์ของการพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล
ซึง่ มีความสมดุลภายในตนเอง และมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่นและสรรพสิ่ง โดยที่ปรากฏการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ ้นมาอย่างต่อเนื่องในนักศึกษาทุกๆ รุ่นที่จบการศึ กษาออกไปเป็ นพยาบาลวิชาชีพได้
อย่างเต็มภาคภูมิ ผู้วจิ ยั จึงเชื่อว่าการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้จะสามารถตอบคําถามการวิจยั ได้ โดยสามารถ
สะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยนก่อนที่นกั ศึกษาจะเข้ ามาเรี ยนในสาขาการพยาบาล
และเมื่อเข้ ามาเรี ยนในสาขาการพยาบาล รวมทั ้ งสะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนการเรี ยนรู้ซงึ่ นําไปสูก่ าร
พัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาได้

2. การเข้ าสู่พนื ้ ที่ท่ ศี กึ ษา
สืบเนื่องจากที่ผ้ วู จิ ยั มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนของนักศึกษาพยาบาล
โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในมิตดิ ้ านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ จึงได้ ทําการศึกษาความเ ครี ยด และความสุขในการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 1-4 ในปี การศึกษา 2552 ที่ผา่ นมา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ แห่งหนึง่ โดย
ใช้ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบกลุม่ ย่อย การศึกษาดังกล่าวจึงเป็ นส่วนหนึง่ ในการเลือกพื ้นที่
ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้เพื่อทําการศึกษาให้ ครอบคลุ
มถึงการพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล
นอกจากนี ้ผู้วจิ ยั ยังได้พดู คุยกับนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาลที่สอนและให้ การดูแลนักศึกษา
ทังในชั
้ นเรี
้ ยน บนคลินิก รวมถึงแหล่งฝึ กต่างๆ และในขณะที่นกั ศึกษาอยูท่ ี่หอพักเพิ่มเติม เพื่อศึกษา
และสํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การนําข้ อมูลกลับมาทําแนวคําถาม (Guideline) เพื่อ
ใช้ เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) ลักษณะของคําถามเป็ นคําถามปลายเปิ ด
แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-structure interview) ซึง่ แนวคําถามนี ้ส่วนหนึง่ ได้ จากการศึกษาเอกสารที่ได้
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นํามากําหนดเป็ นกรอบความคิดในการวิจยั และจากการได้ เข้ าไปพูดคุยกับผู้ร้ ูในเบื ้องต้ นนี ้ ทําให้ ผ้ วู จิ ยั
สามารถพัฒนาแนวคําถามให้ มีความละเอียดและสอดคล้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาได้ มากยิง่ ขึ ้น
อย่างไรก็ตามแนวคําถามได้ มีการปรับเปลี่ยนไปบ้ างเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สามารถนํามาวิเคราะห์ให้ ได้ มา
ซึง่ คําตอบเพื่อตอบคําถามการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ ได้ รวมทังได้
้ ให้ นกั ศึกษาเขียนบันทึกประจําวันเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู้ของตนเองในแต่ละวันอีกด้ วย ซึง่ ช่วยให้ สามารถสะท้ อนกระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
ให้ เกิดความเข้ าใจเพิ่มมากยิ่งขึ ้น

3. การเก็บข้ อมูล
การเก็บข้ อมูลเรื่ อง กระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ ข้อมูลหลัก2 กลุม่ ซึง่ ประกอบไปด้ วยนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์พยาบาล
ของคณะพยาบาลศาสตร์
โดยใช้ แนวคําถามที่พฒ
ั นาขึ ้นภายใต้ กรอบความคิดของงานวิจยั และใช้ วธีิ การบันทึกเทปในการสัมภาษณ์
นอกจากนี ้ในฐานะที่ผ้ วู ิจยั เป็ นอาจารย์พยาบาลอยูใ่ นพื ้นที่ที่ ศกึ ษาจึงสามารถสังเกตสภาพทัว่ ๆ ไปของ
การเรี ยนรู้ของนักศึกษาทังในระหว่
้
างการเรี ยนรู้ท่ีเป็ นไปตามหลักสูตรและในรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ
เช่น ขณะอยูใ่ นหอพักนักศึกษา รวมทังศึ
้ กษาจากเอกสารหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้
และเก็บข้ อมูลจากบันทึกประจําวันของนักศึกษาพยาบาล สําหรับการเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักเป็ นการ
เลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) (Charmaz. 2006: 107) โดยเป็ นการเลือกผู้ให้
ข้ อมูลหลักตามกรอบความคิดในการวิจยั ที่มงุ่ สะท้ อนถึงกระบวนการเรี ยนรูแ้ บบองค์รวมสูก่ ารพัฒนาตน
แบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลซึง่ มีกระบวนการเรี ยนรูทั้ งในภาคทฤษฎี
้
และการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ท่ามกลางสถานการณ์แวดล้ อมที่มีความหลากหลาย รวมถึงการดําเนิน ชีวิตอยูใ่ นหอพัก ผู้วิจยั จึงได้
กําหนดคุณสมบัตขิ องผู้ให้ ข้อมูลในกลุม่ แรกไว้ อย่างกว้ างๆ คือเป็ นนักศึกษาพยาบาลที่มีคณ
ุ ลักษณะ
ของการพัฒนาตนแบบองค์รวม โดยมีความเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ภายในตนได้ อย่างสมดุล และมี
ปฎิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสรรพสิ่งได้ เป็ นอย่างดี ได้ แก่ แสดงออกถึงความมัน่ ใจในตนเอง มีความเข้ มแข็ง
ทางอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม สนใจที่จะมีปฎิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสรรพสิ่งแวดล้ อม
และปฏิบตั กิ ารพยาบาลด้ วยความมีเมตตา กรุณา เต็มใจให้ ความช่วยเหลือผู้อ่ืนในฐานะเพื่อนมนุษย์
เป็ นต้ น รวมทังต้
้ องเป็ นนักศึกษาที่ยนิ ดีให้ ข้อมูล แสดงความคิดและความรู้สกในการให้
ึ
สมั ภาษณ์เชิงลึก
ในครัง้ นี ้ และเมื่อสัมภาษณ์นกั ศึกษาพยาบาลที่มีลกั ษณะดังกล่าวแล้ วผู้วจิ ยั ก็ได้ ดาํ เนินการสัมภาษณ์
อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซึง่ เป็ นอาจารย์ท่ีนกั ศึกษากล่าวเชื่อมโยงถึง ต่อไป
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ในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ผู้วจิ ยั ได้ นําข้ อมูลที่ได้ รับมาวิเคราะห์เบื ้องต้ น เพื่อให้ ได้
มโนทัศน์ในเรื่ องต่างๆ ที่ต้องการศึกษา แล้ วทําการเลือผูก้ ให้ ข้อมูลที่ผ้ วู ิจยั คาดว่าจะให้ ข้อมูลและมโนทัศน์
ที่แตกต่างออกไปหรื อไม่สนับสนุนกลุม่ มโนทัศน์เดิมที่ได้ มาแล้ ว(Negative case) เพื่อสามารถมองเห็น
ถึงความแตกต่างของกระบวนการพัฒนาตนเองภายใต้ กระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมที่ทางหลักสูตร
พยาบาลจัดขึ ้นมา เนื่องจากอาจมีผลในเชิงนโยบาย คือ ช่วยให้ มองเห็นทังจุ
้ ดแข็งและจุดอ่อนของการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ และทําการเปรี ยบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่ายังต้ องการข้ อมูลใด
อีกและจะเก็บข้ อมูลได้ จากใคร เพื่อนําไปสูก่ ารสร้ างทฤษฎีท่ีสมบูรณ์ ดังนันกระบวนการเก็
้
บข้ อมูลจึง
ถูกกําหนดและควบคุมโดยทฤษฎีท่ีเกิดขึ ้นมาจากข้ อมูล(นภาภรณ์ หะวานนท์. 2539: 105; อ้ างอิงจาก
Glaser. 1978) การเก็บข้ อมูล การสร้ างมโนทัศน์และการหาความเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศ น์ได้ ดําเนิน
ไปเรื่ อยๆ จนผู้วิจยั แน่ใจว่าแม้ จะวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ ้นอีกก็ไม่ชว่ ยในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ และ
ข้ อสรุปเชิงทฤษฎีที่มีอยูไ่ ด้ หรื ออีกนัยหนึง่ คือทฤษฎีถึงจุดอิ่มตัวแล้ ว (Theoretical saturation)
(นภาภรณ์ หะวานนท์. 2539: 105-106; Charmaz. 2006: 113) กระบวนการเก็บข้ อมูลจึงยุตลิ ง
สําหรับกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่ถกู เลือกมาจากวิธีการดังกล่าวข้ างต้ นซึง่ ให้ ข้อมูลจนกระทัง่ ทฤษฎี
ถึงจุดอิ่มตัวพบว่ามีจํานวนทังสิ
้ ้น 20 ราย โดยผู้ให้ ข้อมูลหลักทังหมดเป็
้
นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติของการพัฒนา
ตนอย่างเป็ นองค์รวม ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 4 จํานวน 8 ราย และนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
จํานวน 6 ราย ซึง่ ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลทังในภาคทฤษฎี
้
ภาคปฏิบตั ิ และ
กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันมาแล้ วเกือบตลอดหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตามมีนกั ศึกษาพยาบาลในชันปี
้ ที่ 2
จํานวน 1 รายที่มีการแสดงออกถึงการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมอย่างชัดเจนจึงเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักใน
งานวิจยั นี ้ด้ วย นอกจากนี ้ยังมี อาจารย์พยาบาลที่นกั ศึกษาซึง่ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักกล่าวถึงในขณะให้
สัมภาษณ์โดยอาจารย์เหล่านี ้ได้ สอนนักศึกษาทังในชั
้ นเรี
้ ยน บนคลินิก แหล่งฝึ กต่างๆ และอาศัยอยูใ่ น
หอพักร่วมกับนักศึกษาด้ วยอีกจํานวน 5 ราย ผู้ให้ ข้อมูลหลักดังกล่าวจึงสามารถให้ ข้อมูลที่นําไปสูก่ าร
ตอบคําถามการวิจยั ได้
ในส่วนข้ อพิจารณาด้ านจริ ยธรรมในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดําเนินการตามหลักจริยธรรม โดยก่อน
ดําเนินการเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ ขออนุมตั จิ าก
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของคณะพยาบาลศาสตร์
เมื่อผ่านการรับรองแล้ วจึงดําเนินการเก็บข้ อมูล และในขณะเก็บข้ อมูล ผู้วจิ ยั ได้ ชี ้แจงแก่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
หลักถึงวัตถุประสงค์ ของการวิจยั โดยได้ รับการ ยินยอมเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ ขอความร่วมมือใน
การดําเนินการสัมภาษณ์ รวมทังอธิ
้ บายว่าข้ อมูลที่ได้ มาทังหมดถื
้
อเป็ นความลับซึง่ ไม่สง่ ผลเสียต่อผู้ให้
ข้ อมูลแต่อย่างใดเพื่อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลรู้สกึ ปลอดภัยและยินดีให้ ข้อมูล การพูดคุยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของ
ความเต็มใจในการให้ ข้อมูลโดยบรรยากาศในการสัมภาษณ์เป็ นไปอย่างไม่เป็ นทางการเพื่อให้ ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลรู้สกึ ผ่อ นคลาย รู้สกึ ถึงความเป็ นกันเองและไว้ วางใจในขณะให้ ข้อมูล ทังนี
้ ้ผู้วจิ ยั ได้ ขออนุญาต
บันทึกเสียงและจดบันทึกในประเด็นสําคัญๆ (Field-note) และซักถามรายละเอียดเพื่อให้ เข้ าถึงประเด็น
ปั ญหาที่ต้องการศึกษาได้ อย่างลุม่ ลึก
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4. การวิเคราะห์ และการตีความข้ อมูล
ผู้วจิ ยั วิเคราะห์ข้อมูลทังหมดคื
้
อ ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษาเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและบันทึกประจําวันของนักศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นที่ได้ จากการสัมภาษณ์
ทันทีในขณะเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ที่ศกึ ษา ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการจดบันทึกประเด็น
สําคัญๆ ในขณะที่สมั ภาษณ์ การสอบถาม การฟั งเทปซํ ้าหลังการสัมภาษณ์ แล้ วจึงนําเทปเสียงไป
ถอดเทปบันทึกคําสัมภาษณ์แบบคําต่อคําในแต่ละรายอีกครัง้ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการ
สังเกตการเรี ยนรู้ของนักศึกษา การศึกษาเอกสารหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้ อ
งกับการเรี ยนรู้
และข้ อมูลที่ได้ จากบันทึกประจําวันของผู้ให้ ข้อมูล โดยผู้วิจยั ได้ ทําการสร้ างมโนทัศน์ เชิงทฤษฎี
(Theoretical coding) ซึง่ เป็ นการสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างข้ อมูลกับทฤษฎี โดยข้ อมูล ที่มีอยูเ่ ป็ น
จํานวนมากถูกนํามาจัดหมวดหมูต่ ามคุณสมบัติ (Properties) ดังนันการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลจึงต้ องอาศัย
การตีความ (Interpretation) จากนันจึ
้ งเชื่อมโยงมโนทัศน์ตา่ งๆ ในรูปของข้ อความที่แสดงความเกี่ยวพันกัน
ระหว่างมโนทัศน์ ซึง่ อาจเกี่ยวพันกันในเชิงสาเหตุ เกี่ยวพันกันในลักษณะของผลที่เกิดขึ ้น หรื อ เกี่ยวพันกัน
ในลักษณะของสิ่งที่จะต้ องเกิดขึ ้นพร้ อมกัน นอกจากนี ้การเชื่อมโยงมโนทัศน์ยงั ต้ องคํานึงถึงเงื่อนไข
(Condition) และบริบท (Context) ของความเกี่ยวพันระหว่างมโนทัศน์ด้วย เมื่อเชื่อมโยงมโนทัศน์ตา่ งๆ
ดังกล่าวแล้ ว จึง นําไปสูก่ ารสร้ างข้ อเสนอ (Propositions) และข้ อสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical
generalization) ในที่สดุ
ผลของการศึกษาที่ได้ จากการวิเคราะห์และการตีความข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ นําเสนอไว้ ในบทต่อๆ
ไป ซึง่ เป็ นเรื่ องของการเรี ยนในรัว้ โรงเรี ยน การเรี ยนรู้ในสถาบันการศึกษาพยาบาล การพัฒนาตนแบบ
องค์รวม และกระบวนทัศน์ของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงข้ อสรุปเชิงทฤษฎี บทสรุป และข้ อเสนอแนะ

บทที่ 4
การเรี ยนในรั ว้ โรงเรี ยน
การศึกษาในบทนี ้เป็ นการนําเสนอถึง การเรี ยนการสอน
ในระบบโรงเรี ยนซึง่ เป็ นการจัดการศึกษา
ภายใต้ กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมที่เชื่อว่า ความรู้เป็ นความจริงแท้ แน่นอน ตายตัว และถูกต้ อง
ในทุกบริ บท โดยความรู้ ความจริ งที่เชื่อถือได้ ต้องผ่ านการพิสจู น์ด้วยกระบวนการ วิทยาศาสตร์ จงึ
จะสามารถยืนยันหรื อยอมรับได้ วา่ เป็ นความจริง และสามารถแยกออกเป็ นส่วนย่อยๆ เพื่อศึกษาหรื อ
จัดการควบคุมได้ ซึง่ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยนกล่าวคือ ระบบโรงเรี ยนมักจัดการเรี ยน
การสอนด้ วยวิธีการต่างๆ ที่จะทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ความรู้ในลักษณะดังกล่าวได้ แล้ วกําหนด
หรื อมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนกระทําตามโดยมีเป้าหมายว่าผู้เรี ยนจะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะตามที่ครูหรื อ ระบบ
โรงเรี ยนต้ องการ ทังนี
้ ้ระบบโรงเรี ยนมักให้ความสําคัญกับการพัฒนาสมองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามที่โรงเรี ยนกําหนด ผู้เรี ยนจึงอยูใ่ นฐานะเป็ นผู้รับการ จัดกระทําและ พัฒนาแบบแยกส่วน เพื่อ มุง่ สู่
การแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการ
การนําเสนอในส่วนนี ้เป็ นการย้ อนประสบการณ์ของ นักศึกษาพยาบาล ที่เคยได้ รับโดย ตรง
ในขณะที่เรี ยนชันประถมและมั
้
ธยมศึกษาก่อนที่จะเข้ าสูก่ ารศึกษาในสาขาพยาบาลเพื่อสะท้ อนให้ เห็น
ถึงลักษณะของการเรี ยนในรัว้ โรงเรี ยนไม่วา่ จะเป็ นลักษณะพื ้นที่ของโรงเรี ยนและ การจัดห้ องเรี ยน
เป้าหมายของการเรี ยนในระบบโรงเรี ยน หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอนสูเ่ ป้าหมายที่กําหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน แหล่งการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลการเรี ยน และการพัฒนา
ตนจากการเรี ยนในระบบโรงเรี ยน โดยในที่นี ้การกล่าวถึงนักศึกษาพยาบาลที่ให้ สมั ภาษณ์ย้อนไปถึง
ในขณะที่ยงั คงเรี ยนอยูใ่ นชันมั
้ ธยมจะใช้ คําว่า ผู้เรี ยน ดังกล่าวต่อไปนี ้

ลักษณะพืน้ ที่ของโรงเรี ยนและการจัดห้ องเรี ยน

ลักษณะพื ้นทีข่ องโรงเรี ยนโดยทัวไปมั
่ กเป็ นรูปแบบเดียวกันเกือบทุกแห่ง กล่าวคือมีอาคารเรี ยน
สนาม เสาธง พระหรื อสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ประจํารงเรี
โ ยน และมีรัว้ รอบบอกขอบเขตห้ องเรี ยนเป็ นห้ องสี่เหลี่ยมมี
โต๊ ะและเก้ าอี ้ที่ตงเรี
ั ้ ยงกันหันหน้ าเข้ าหากระดานหรื อครูที่อยูด่ ้ านหน้ าชันเรี
้ ยน ขณะเรี ยนผู้เรี ยนต้ อง
ตังใจฟั
้ งครูสอน มองที่ครูเป็ นหลัก การหันมองออกนอกหน้ าต่าง หรื อสนใจสิ่งแวดล้ อมอื่นอาจถูกตําหนิ
ว่า ไม่ตงใจฟั
ั ้ งครู ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน หรื อแม้ ขณะที่ครูไม่อยูก่ ็มีระบบการจัดการดูแลโดยหัวหน้ าห้ องทํา
หน้ าที่กํากับดูแลเพื่อนๆในชันเรี
้ ยนแทนครู ผู้เรี ยนจึงต้ องประพฤติปฏิบตั ติ ามที่ครูและโรงเรี ยนกําหนด
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบจะถูกตัดสินว่าเป็ นผู้เรี ยนที่ไม่ดี และไม่ได้ รับการชื่นชม กิจกรรมในห้ อง
สี่เหลี่ยมส่วนใหญ่จงึ เป็ นการนัง่ ฟั งและพยายามจดจําทําความเข้ าใจ ทําแบบฝึ กหัดและปฏิบตั ติ ามที่
ครูบอก การเรี ยนรู้จงึ มักถูกผู้เรี ยนมองว่า คือ การนัง่ เรี ยนอยูใ่ นชันเรี
้ ยนและปฏิบตั ติ ามคําสัง่ หรื อทําใน
สิ่งที่ได้ รับมอบหมายให้ ทํานัน่ เอง
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นอกจากห้ องเรี ยนแล้ ว ภายในโรงเรี ยนอาจมีห้องต่างๆ เช่นห้ องสมุด ห้ องพักครู ห้ องคอมพิวเตอร์
ห้ องกิจกรรมต่างๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดและตามสภาพความพร้ อมของแต่ละโรงเรี ยนซึง่ ในความรู้สกึ
ของผู้เรี ยนมีห้องที่ผ้ เู รี ยนไม่อยากเข้ าไปสัมผัสโดยไม่จําเป็ น คือ ห้ องฝ่ ายปกครอง เนื่องจากส่วนใหญ่
แล้ วใช้ เป็ นห้ องสําหรับผู้เรี ยนที่มีความประพฤติไม่ดตี ้ องมาพบครู ซึง่ อาจได้ รับการตําหนิวา่ กล่าวหรื อ
ลงโทษ แม้ แต่ผ้ เู รี ยนที่ไม่ได้ กระทําผิดเพียงแค่ต้อ งเดินผ่านห้ องฝ่ ายปกครองยังต้ องระวังว่าการแต่งตัว
ของตนจะผิดระเบียบหรื อไม่ ซึง่ สะท้ อนถึงการใช้ ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เข้ มงวดและอํานาจในโรงเรี ยน
ซึง่ ผู้เรี ยนบางคนอาจยอมรับได้ กบั การต้ องปฏิบตั ติ นตามกฏระเบียบเมื่ออยูใ่ นพื ้นที่โรงเรี ยน ดังที่
นักศึกษาพยาบาลคนหนึง่ กล่าวถึงขณะที่ยงั เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนว่า “กฎระเบียบโรงเรี ยนก็รับได้ ปฏิบตั ิ
มาตังแต่
้ เด็กแล้ วเพราะเราเรี ยนอนุบาล หรื อม . ปลาย ก็ต้องเชื่อฟั งครู และอยูใ่ นระเบียบโรงเรี ยน
คล้ ายๆ กัน” แต่ผ้ เู รี ยนบางคนก็อาจรู้สกึ คับข้ องใจ ดังเช่นทีผู่้ เรี ยนอีกคนเล่าว่า “ระเบียบโรงเรี ยน ก็ปรับตัว
เรื่ องอื่นๆ ก็ยอมรับเพราะทุกๆ คนที่เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนปฏิบตั ิเหมือนๆ กัน แต่มีเรื่ องที่ไม่ชอบ อึดอัด คือ
ผมทําไมต้ องตัดสัน้ หนูผมยาวก็ตงใจเรี
ั ้ ยนได้ แต่ก็ต้องยอมๆ”
จากรูปแบบของโครงสร้ างโรงเรี ยน ห้ องเรี ยน องค์ประกอบต่างๆ
ภายในโรงเรี ยน และกฎระเบียบ
ของโรงเรี ยน ทําให้ สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะพื ้นที่โรงเรี ยนที่มีกรอบอย่างชัดเจน กล่าวคือ โรงเรี ยนคือ
พื ้นที่ที่ผ้ เู รี ยนในโรงเรี ยนนันๆ
้ ถูกกําหนดให้ ประพฤติปฏิบตั ติ ามที่โรงเรี ยนกําหนด รวมถึงมีการหล่อหลอม
ผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่ระบบโรงเรี ยนต้ องการ นอกจากนี ้ยังสะท้ อนถึงความสัมพันธ์ในแนวดิง่ ระหว่าง
ผู้ท่ีมีอํานาจ คือครู กับผู้ท่ีไร้ อํานาจ คือผู้เรี ยนอีกด้ วย
ส่วนบริ บทอื่นๆ เช่นส่วนที่อยูภ่ ายนอกอาคารเรี ยนอาจมีสนามให้ ผเรี้ ู ยนได้ วิ่งเล่น นัง่ ผ่อนคลาย
พูดคุยกันระหว่างเพื่อนๆ และคุณครูเป็ นกลุม่ ๆ หรื อมีสถานที่สําหรับทํากิจกรรมกลางแจ้ งต่างๆ โดยจะ
มีพื ้นที่มากหรื อน้ อย มีหลังคากันแดดหรื อไม่ ก็มีความแตกต่างกันไปแล้ วแต่ความพร้ อมหรื อข้ อจํากัด
ของแต่ละโรงเรี ยน เช่นบางโรงเรี ยนในเมืองใหญ่อาจมีแต่สิ่งปลูกสร้ างเป็ นตึก อาคารคอนกรี ตต่างๆ
หลายอาคาร แต่พื ้นที่สนาม ทุง่ หญ้ ามีจํากัดไม่กว้ างขวางเท่ากับบางโรงเรี ยนที่อยูต่ า่ งจังหวัดซึง่ มีเพียง
อาคารไม้ แต่มีพื ้นที่ทงุ่ หญ้ าโล่งกว้ างขวาง รายล้ อมไปด้ วยหมูบ่ ้ านในชุมชน หรื ออาจมีวดั ตังอยู
้ ใ่ กล้ ๆ
กับโรงเรี ยน ซึง่ ลักษณะของโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ที่มีบ้าน วัด โรงเรี ยน อยูใ่ นละแวกเดียวกันมัก มี
ความเชื่อมโยงในการเรี ยนรู้นอกโรงเรี ยนมากกว่าโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเมืองที่รายล้ อมไปด้ วยถนนหนทาง
มี
รถวิ่งไปมาอย่างแออัด โดยโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ น่ อกเมืองสามารถมีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางศาสนา ซึง่ เรี ยนรู้ได้ จากวัดที่อยูใ่ กล้ เคียง หรื อได้ มีสว่ นร่วมกับชุ มชน รวมถึงมีโอกาสเรี ยนรู้
จากปราชญ์ชาวบ้ านที่มีความปรารถนาจะให้ ความรู้ในลักษณะของภูมปิ ั ญญาชาวบ้ านแก่ลกู หลานอีกด้ วย
ดังเช่นทีผู่ ้ เรี ยนได้ เล่าถึงโรงเรี ยนของตนที่อยูบ่ นดอยในภาคเหนือของประเทศไทยว่
“ก็มาีเรี ยนรู้ประเพณีที่บ้าน
พานักเรี ยนออกไปข้ างนอก ไปเรี ยนประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชนค่ะ แล้ วก็มีให้ คนในชุมชนมาสอน
พวกภาษา ก็มีโครงการระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนตลอด แล้ วก็บางกิจกรรมก็ให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วม เช่น
วงโยธวาทิต คือต้ องมีชดุ ใส่เหมือนกัน ก็ให้ แม่บ้านในหมู่ บ้านมาช่วยกันเย็บชุด ออกแบบชุด”
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ลักษณะพื ้นที่ของโรงเรียนทีต่ า่ งกันจึงอาจส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนให้ มีความแตกต่างกัน
ออกไปได้ กล่าวคือโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ่ในเมืองซึง่ มีโครงสร้ างที่คอ่ นข้ างตายตัวอยูใ่ นกรอบเฉพาะเรื่ องของ
การศึกษาในชันเรี
้ ยนเป็ นหลัก และขาดความเชื่อมโยงกับบริบทภายนอกโรงเรี ยนก็จะทําให้ ผ้ เู รี ยนถูกกัจํดา
อยูก่ บั การเรี ยนรู้เนื ้อหา สาระตามที่ครูหรื อโรงเรี ยนกําหนด ส่วนโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นชนบท
ซึง่ มีความยืดหยุน่
ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้ อมทังในแง่
้
ของทรัพยากร สิ่งสนับสนุน การจัดการเรี ยน การสอน ฯลฯ และ
มีการเชื่อมโยงกับบริบทภายนอก เช่น วัด ชุมชน ฯลฯ มากกว่าก็จะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้
สิ่งที่อยูภ่ ายนอกชันเรี
้ ยนซึง่ นอกเหนือจากตําราหรื อเนื ้อหาสาระตามที่หลักสูตรกําหนดได้ มากขึ ้น

เป้าหมายของการเรี ยนในระบบโรงเรี ยน
ในช่วงเวลาของการเป็ นนักเรี ยนมัธยมปลายของนักศึกษาพยาบาลหากถูกตังคํ
้ าถามว่าเรี ยนไป
เพื่ออะไร นักศึกษาซึง่ เป็ นผู้เรี ยนในขณะนันก็
้ อาจยังไม่มีคําตอบที่เป็ นเป้าหมายของตนที่ชดั เจนมากนัก
เพียงแต่ร้ ูวา่ นัน่ คือหน้ าที่ ที่ต้องเรี ยน ต้ องสอบให้ ผา่ น ต้ องทําให้ได้ ต้ องการให้ พอ่ แม่ ครอบครัวสมหวัง
ถ้ าไม่เรี ยนหนังสือจะถูกสังคมดูถกู หรื อถ้ าเรี ยนไม่เก่งจะถูกมองว่าไม่ ฉลาด และจากเป้าหมายที่ยงั ไม่
ชัดเจนของผู้เรี ยนจึงส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนส่วนหนึง่ เรี ยนไปเรื่ อยๆ ตามที่ถกู กําหนดให้ เรี ยน ประพฤติปฏิบตั ิ
ตามที่ครูสงั่ หรื อตามกฎระเบียบของโรงเรี ยนโดยการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นไม่ได้ มีความหมายอะไรชัดเจนต่อ
ตัวผู้เรี ยนมากนัก เป้าหมายจึงอยูน่ อกตัว กล่าวคือเป้าหมายเป็ นไปตามที่ถกู คาดหวัง โดยผู้เรี ยนคน
หนึง่ ที่เรี ยนระดับชันมั
้ ธยมอยูใ่ นต่างจังหวัด และพ่อ แม่ต้องเป็ นหลักในการดูแลครอบครัว ได้ กล่าวถึง
เป้าหมายของตนในขณะที่เรี ยนมัธยมไว้ ดงั นี ้ “เหมือนตอนนัน้ ไม่มีเป้าหมายค่ะ จะมารู้ตวั ว่าต้ องสอบ
เรี ยนต่อก็ ม.6 แล้ วค่ะ แต่ถ้าเทียบกับพวกโรงเรี ยนเตรี ยมอุดม โรงเรี ยนดังๆ ที่คอยมีพอ่ แม่เขาสนับสนุน
ตังแต่
้ เด็กๆ ให้ เรี ยนพิเศษตังแต่
้ เด็กๆ ค่ะ แต่ของเราเพิ่งมารู้วา่ อ๋อต้ องเรี ยนต่อกัน เหรอ เหมือนตัวเอง
ไม่มีเป้าหมายด้ วยค่ะ ไม่ได้ ใส่ใจอะไรด้ วย ถ้ าเรารู้วา่ เป้าหมายคืออะไรเราก็คงใส่ใจมากกว่านี ้ค่ะ”
อย่างไรก็ตามยังมีเงื่อนไขอื่นๆอีกที่มีผลต่อผู้เรี ยน เช่น ผู้เรี ยนบางคนอาจพยายามเรี ยนให้ ดี
ที่สดุ โดยมีเป้าหมาย ว่าต้ องการเรี ยนเก่งเหมือนคนอื่น เพื่อให้ ได้ รับการยอมรับจากสังคม ซึง่ ทําให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้วา่ ระบบการแข่งขันทําให้ เกิดความ เครี ยด แต่เมื่อ ผู้เรี ยนคนหนึง่ ซึง่ มีปฏิสมั พันธ์ที่ดี
ภายในครอบครัว ทุกๆ คนในบ้ านอยูร่ ่วมกันอย่างอบอุน่ เมื่อมีปัญหาก็ปรึกษาหารื อกัน ได้ รับการชี ้แนะ
และกําลังใจจากบุคคลในครอบครัวก็ทําให้ ได้ คดิ พิจารณาไตร่ตรองและเกิดมุมมองใหม่เกิดขึ ้น ดังที่ได้
สะท้ อนว่า “เรี ยนเพื่อพัฒนาตัวเองดีกว่าค่ะ แถวบ้ านหนูแม่จะเล่าให้ ฟังตลอดบางทีเรี ยนสูงไปมันไม่ใช่
สิ่งที่จะวัดคนว่าคนนี ้ดี คนนี ้ไม่ดไี ด้ หนูจะเป็ นคนเครี ยดเรื่ องเรี ยนตอน ม.ปลาย ตอนนันหนู
้ จะเครี ยด
ว่าทําไมหนูเรี ยนไม่เก่งเหมือนเขา ทําไมหนูไม่ได้ ที่หนึง่ เหมือนเขา แต่แม่ก็บอกว่าแค่นี ้เขาก็พอใจแล้ ว”
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นอกจากเป้าหมายที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาพยาบาลย้ อนไปถึง
ในขณะเรี ยนมัธยม ยังมีประเด็นสําคัญที่พบว่าระบบโรงเรี ยนเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลต่อการตังเป
้ ้ าหมาย
ในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ วย กล่าวคือ ระบบโรงเรี ยนเป็ นผู้ตงเป
ั ้ ้ าหมายแล้ วพยายามจัดกระทําให้ ผ้ เู รี ยน
เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนถูกจํากัดอยูใ่ นกรอบของการพัฒนาตามแบบที่ระบบ
โรงเรี ยนต้ องการ มิได้ เจริ ญงอกงามได้ อย่างเป็ นอิสระของตน ดังเช่นที่ผ้ เู รี ยนกล่าวว่า “ตอนเรี ยนมัธยม
ก็จะเป็ นสังคมแคบๆ มันก็จะเป็ นการใช้ ชีวิตอีกรู ปแบบนึง เหมือนโรงเรี ยนเขาตังเป
้ ้ าหมายไว้ แค่นี ้เรา
ก็จะไปแค่นี ้ ก็คอื เราเหมือนเรี ยนให้ จบหลักสูตร แต่สมั พันธภาพ อะไรต่างๆ ไม่ได้ มีอะไรมากค่ะ
เหมือนเขาจะวิชาการเพื่อสอบให้ ได้ ส่วนมากจะเน้ นความเป็ นเลิศทางวิชาการอะไรแบบนี ้มากกว่า ”
จากเป้าหมายการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยนที่อยูภ่ ายนอกตัวผู้เรี ยน และอิงอยูก่ บั ค่านิยมแห่ง
การแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการ การเรี ยนให้ เก่งกว่าเพื่อนเพื่อการไปสูก่ ารแข่งขันเข้ าทํางาน
หรื อประกอบอาชีพในอนาคตจึงเป็ นเป้าหมายที่สง่ ผลให้ เกิดความเครี ยดทังตั
้ วผู้เรี ยน และครอบครัว
ส่วนการพัฒนาตนเองหรื อการดํารงชีวิตจริงกลับเป็ นเรื่ องรองลงไปหรื อยังไม่ได้ ตระหนักถึงและเนื่องจาก
ระบบโรงเรียนเน้ นความเป็ นเลิศทางวิชาการผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนเก่งจึงได้ รับความสนใจ และความชื่นชม
เพราะจะเป็ นผู้นําชื่อเสียงมาสูโ่ รงเรี ยน เป็ นผู้เรี ยนที่ดีสําหรับครู สอนอะไรก็สามารถเข้ าใจได้ ง่าย ไม่เป็ น
ภาระหรื อความหนักใจแก่ครูและโรงเรี ยน ซึง่ บางครัง้ นักเรี ยนที่เรี ยนไม่เก่งก็ร้ ูสกึ ด้ อยค่า ต้ อยตํา่ ไม่ได้
รับความสนใจ ใส่ใจหรื อสนับสนุน ทําให้ เกิดความเครี ยด ท้ อใจ รู้สกึ ถึงความไม่เท่าเทียมที่สงั คมยกย่อง
แต่คนเรี ยนเก่ง ซึง่ นักเรี ยนที่เรี ยนไม่เก่งจะรู้สกึ ว่าตนเองไม่มีความสามารถในการเรี ยนให้ ได้ ผลสัมฤทธิ์
ที่ดีอย่างที่ระบบโรงเรี ยนและครูคาดหวังให้ เป็ น และไม่สามารถไปให้ ถึงเป้าหมายที่ระบบโรงเรี ยนคาดหวัง
ดังที่ผ้ เู รี ยนคนเดิมที่เคยเรี ยนอยูโ่ รงเรี ยนบนดอยสะท้ อนว่า
ครูสนใจแต่คนเรี ยนเก่ง แล้ วหนูก็จะรู้สกึ ไม่พอใจมากเลย จะสนใจเด็กเรี ยนเก่ง แล้ วหนูก็ไม่ใช่คน
เรี ยนเก่งค่ะ คือจะมีแบบว่าไปแข่งขันทักษะค่ะคือหนูอยากไปแข่งมาก ชีวะ แต่หนูไม่เคยได้ ไปเลย แล้ วก็
เพือ่ นหนูได้ ไป แล้ วอาจารย์พดู ประมาณว่า จะให้ เพือ่ นไป แล้ วอาจารย์ก็พดู ประชดหนูตอ่ หน้ าเพื่ อนเลย
ว่า หนูเคยไปทักษะไหนบ้ าง หนูก็บอกว่าไม่คะ่ ไม่ได้ ไปค่ะ อาจารย์ก็บอกว่านัน่ แหละคนเรี ยนไม่ร้ ูเรื่ อง
ก็ไม่มีใครอยากเลือกไป หนู low self มากเลยต่อหน้ าเพื่อน ต่อหน้ าอาจารย์ในห้ องเดียวกัน

ผู้เรี ยนอีกหลายคนก็มีความรู้สกึ ไม่แตกต่างกันนัก นผู
เช่ ้ เรี ยนคนหนึง่ เล่าว่า“มันเป็ นธรรมดาอยูแ่ ล้ ว
ใครที่ครูถามแล้ วตอบได้ ครูเขาก็สนใจคนนัน้ ถ้ าสมมุตวิ า่ เราทําไม่ได้ เราก็นงั่ มองเขาไปว่า ทํายังไงเรา
ถึงจะทําได้ เหมือนเขา หนูก็เคยคิดเหมือนกันค่ะอาจารย์ เอ๊ ะทําไมสนใจแต่คนนันทํ
้ าไมไม่สนใจคนโง่ๆ
อย่างเราบ้ าง” และผู้เรี ยนอีกคนหนึง่ ได้ พดู ถึงเรื่ องนี ้ในทํานองเดียวกันว่า “เรี ยน เรี ยน เรี ยน อย่างเดียว
ใครสอบได้ เป็ นหน้ าเป็ นตาเออ ตบมือ รู้สกึ ตัวเองเป็ นเหมือนภาพประกอบทําให้ ห้องเรี ยนสมบูรณ์”
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จะเห็นได้ วา่ ครูมกั ให้ ความสนใจกับผู้เรี ยนที่เรี ยนดี จนบางครัง้ อาจหลงลืมหรื อละเลยผู้เรี ยนบางคนไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่เรี ยนไม่เก่งวิชาการ โดยแม้ วา่ ผู้เรี ยนจะกล่าวว่า ทําใจยอมรับได้ วา่ เป็ นเรื่ อง
ปกติ ธรรมดา แต่ลกึ ลงไปในจิตใจก็ยงั คงรู้สกึ ด้ อยค่า คิดว่าตนเองไม่ฉลาด เปรี ยบเทียบตนเองกับ
เพื่อนที่ได้ รับความสนใจจากครู ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ เบื่อหน่าย และไม่อยากเรี ยน
สําหรับในส่วนของ “การแข่ งขัน” ในระบบโรงเรี ยน นักศึกษาพยาบาลระลึกได้ ถงึ ในขณะที่
ยังคงเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยน ว่ารู้สกึ ถึงบรรยากาศของการแข่งขันได้ อย่างชัดเจน กล่าวคือการเรี ยนรู้ใน
โรงเรี ยนมุง่ เน้ นการพัฒนาสติปัญญาเพื่อการแข่งขันกับเพื่อนนักเรี ยนด้ วยกั นและเพื่อการศึกษาต่อ
ของตนในอนาคต ครูในระบบโรงเรี ยนก็มกั จะมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผู้เรี ยนต้ องสอบให้ ผา่ น
เกณฑ์ หากสอบไม่ผา่ นต้ องถูกคัดออกจากระบบการศึกษา ในส่วนของการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และ
การแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ นักศึกษาพยาบาลที่ให้ สมั ภาษณ์เห็นว่ายัง ไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างเด่นชัดนัก
จากการเรี ยนในโรงเรี ยนและจากสภาพแวดล้ อมแห่งการแข่งขันด้ านวิชาการทังในชั
้ นเรี
้ ยน ในโรงเรี ยน
และระหว่างโรงเรี ยนดังกล่าวข้ างต้ น ทุกอย่างจะถูกตัดสินด้ วยคะแนน คะแนนจึงถูกให้ คณ
ุ ค่าอย่างมาก
และ “การแข่งขัน”เป็ นคําที่มีความหมายอย่างยิง่ ในวัยเรี ยนโดยเฉพาะในช่วงชันมั
้ ธยมปลาย ดังทีผู่ ้ เรี ยน
คนหนึง่ เล่าว่า “เมื่อก่อนหนูคดิ ว่า เวลาเรี ยนจะ ต้ องแข่งขัน เรี ยนดีแล้ วก็จะได้ ไปสูอ่ าชีพที่มีอนาคต
ต้ องเรี ยนให้ ดี ๆ ถึงจะได้ สอบติด เอ็นในคณะที่ดี ๆ จบมาก็มีงานที่ดี ๆ ทํา”
เมื่ อการแข่งขันเป็ นเรื่ องสําคัญ ผู้ เรี ยนจึงต้ องพยายามเรี ยนเพิม่ เติม เช่นต้ องเรี ยนพิเศษ
ซึง่ หลายๆ ครัง้ พ่อ แม่เองจะเป็ นผู้สนั บสนุนหรื ออาจถึงขันผลั
้ กดันให้ ผ้ เู รี ยนต้ องไปเรี ยนพิเศษ ผู้ เรี ยน
บางคนต้ องนัง่ รถไปเรี ยนข้ ามจังหวัด แต่กระนันก็
้ ไม่ได้ ทําให้ ผลการเรี ยนดีขึ ้น บางทีอาจตกตํา่ กว่าเดิม
ด้ วยซํ ้าเพราะการเรี ยนแบบยัดเยียดได้ มีผลทําให้ ผ้ ูเรี ยนรู้สกึ เครี ยดจนไม่สามารถเรี ยนได้ ดหี รื อไม่อยาก
เรี ยน ผู้เรี ยนคนหนึง่ ได้ เล่าถึงชีวิตการเรี ยนในชันมั
้ ธยมปลายของตนว่า “ตอนเรี ยนอยู่ ม.ปลายเป็ นการ
แข่งขันหนูเคยไปเรี ยนพิเศษ แม่ให้ หนูไปเรี ยนขอนแก่น แต่หนูอยูร่ ้ อยเอ็ดค่ะศูนย์ เรี ยนจะอยูข่ อนแก่น
ศูนย์ใหญ่เทอมแรกได้ เกรดเฉลี่ย3.7 ทีนี ้หนูไปเรี ยนได้3.2 หนูไม่ร้ ูวา่ เกิดอะไรขึ ้นกับชีวติ หนูร้ ูสกึ ว่าเรี ยนเยอะ
แต่ไม่เข้ าสมองหนูเลยค่ะ เครี ยดค่ะ เรี ยนแบบยัดเยียดไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เลยเลิกเรี ยนมาตังแต่
้
ตอนนัน้ ก็เรี ยนเองอ่านเองบ้ างค่ะ”
นอกจากผู้เรี ยนจะมีความเครี ยดจากการเรี ยนแบบแข่งขัน ยัดเยียดแล้ ว สังคมของโรงเรี ยน
ก็ยงั เป็ นการแข่งขัน เช่นการเรี ยนในโรงเรี ยนระดับจังหวัดดูจะมีภาษีดีกว่าโรงเรี ยนระดับอําเภอ ผู้เรี ยน
ในตัวจังหวัดมักพูดภาษากลางและสวมใส่เสื ้อผ้ าหรูหรา ขณะที่ผ้ เู รี ยนในระดับอําเภอส่วนใหญ่พดู
ภาษาท้ องถิ่นและสวมใส่เสื ้อผ้ าที่ดธู รรมดากว่า ทังนี
้ ้ยังไม่นบั รวมถึงการมีครู ห้ องเรี ยน อุปกรณ์การ
เรี ยนที่ดดู ้ อยกว่าโรงเรี ยนในตัวจังหวัด ไม่เพียงแต่เท่านี ้ในโรงเรี ยนเดียวกันไม่วา่ จะเป็ นระดับอําเภอ
หรื อจังหวัด สังคมในโรงเรี ยนก็ยงั เป็ นการแข่งขัน เช่นแข่ งขันหรื อเปรี ยบเทียบฐานะกัน จากการได้ มี
โอกาสเรี ยนพิเศษ การเรี ยนพิเศษจึงไม่ได้ แสดงถึงการเรี ยนเพิม่ เติมแต่เพียงอย่างเดียว แต่การเรี ยน
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พิเศษในสถาบันที่มีช่ือเสียงกลายเป็ นตัวบ่งบอกถึงการมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดขี องผู้เรี ยนอีกด้ วย และ
จากเป้าหมายที่มงุ่ สูก่ ารแข่งขันในข้ างต้ นจึงส่งผลให้หลักสูตร และเนื ้อหาสาระหรื อความรู้ท่ีจะถูกถ่ายทอด
ให้ แก่ผ้ เู รี ยนล้ วนมุง่ สูแ่ นวทางหรื อลูว่ ิ่งเดียวกัน

หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอนสู่เป้าหมายที่กาํ หนด

สําหรับนักศึกษาพยาบาลสามารถย้ อนคิดเกี่ยวกับ หลักสูตรของระบบโรงเรี ยนที่ตนเองได้
เรี ยนผ่านมาในสมัยมัธยมได้ ไม่ยากนักและทุกเสียงตอบตรงกันในประเด็นที่วา่ เรี ยนตามเนื ้อหา ตํารา
ที่ถกู กําหนด มาตามหลักสูตรมาตรฐานเป็ นหลัก ส่วน ที่นอกเหนือจากตําราเป็ นเพียงส่วนปลีกย่อย
หรื อส่วนน้ อย โดยถ้ า มีการจัดการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนอยูบ่ ้ างก็จะจัดใน รูปแบบของการทัศนศึก ษา
นอกโรงเรี ยน หรื อชุมชนต่างๆ บ้ างแล้ วแต่บริบทของแต่ละโรงเรี ยน ทําให้ นกั ศึกษารู้สกึ ว่าขณะตนเอง
เรี ยนอยูใ่ นระบบโรงเรี ยน นันมี
้ มมุ มองในการ มองโลกค่อนข้ างแคบเพราะมีเพียงสังคมที่เป็ นพื ้นที่
ในโรงเรี ยนตามตารางเวลาเรี ยนและกลับบ้ านมาอยูก่ บั ครอบครัว หลังเลิกเรี ยน หมุนเวียนเป็ นวัฎจักร
ประจําวันของชีวิตนักเรี ยน ส่วนมุมมองในเรื่ องของการนําความรู้ที่ได้ จากระบบโรงเรี ยนไปใช้ ในชีวิต
จริ งนัน้ มีทงั ้ ผู้เรี ยนที่มองว่าส่วนใหญ่นําไปใช้ ในการสอบมากกว่า ไม่สามารถนําไปใช้ ในชีวติ ได้
มากนัก และผู้เรี ยนที่มองว่าความรู้ในระบบโรงเรี ยนก็อาจสามารถนํามาปรับใช้ ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผู้เรี ยนว่า
จะปรับใช้ อย่างไรในชีวิตของแต่ละบุคคล ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้เรี ยนหลายคนที่กล่าวถึงเรื่ องการนํา
ความรู้ในโรงเรี ยนไปใช้ ในชีวิตจริ งว่า “การเรี ยนในโรงเรี ยน คือมันเป็ นความรู้ที่เรารู้ไว้ แต่วา่ นํามาใช้
ไม่คอ่ ยได้ ” และผู้เรี ยนอีกคนหนึง่ กล่าวว่า “หนูวา่ ที่โน่นเขาเน้ นหลักสูตร ไม่ได้ เน้ นเกี่ยวกับจริยธรรม
คุณธรรมมากเท่าไหร่ สายวิทย์ก็จะเน้ นคํานวณ ทฤษฎี ชีววิทยา มากกว่าค่ะ แล้ วก็เหมือนกับเรี ยน
ไปเรื่ อย ๆ ” นอกจากนี ้ยังมี ผู้เรี ยน อีกคนหนึง่ ได้ เล่าถึงการเรี ยนในชันมั
้ ธยมปลายว่า “หนูวา่ ตอน
ม.ปลายมันไม่มีอะไรเด่นชัดที่จะเอามาใช้ ได้ คะ่ แต่วา่ อย่างแรกเลยมันเป็ นการฝึ กสมองให้ เราต้ องคิด
วิเคราะห์มนั อาจจะเป็ นการฝึ กตรงนันมาเรื
้
่ อย ๆ จนสามารถใช้ ได้ ทงหมดไหม
ั้
ก็แค่สว่ นหนึง่ แต่คณิต
ไม่ได้ ใช้ ฟิ สิกส์ไม่ได้ ใช้ เรี ยนแล้ วก็สอบ” และผู้เรี ยนอีกคนหนึ่งได้ พดู ในทํานองเดียวกันว่า “ม. ปลาย
จะเน้ นเรื่ องการเรี ยนที่ฝึกคิด พัฒนาสมอง ทํางานตามที่ครูมอบหมาย ถ้ าไม่มอบหมายก็ไม่คอ่ ยสนใจ
ทําเท่าไหร่ มันเหมือนกับแข่งเกรดกัน ”
จะเห็นได้ วา่ การเรี ยนในชันเรี
้ ยนซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนใหญ่ของการเรี ยนรู้ทงหมดในระบบโรงเรี
ั้
ยน
มักเรี ยนเพื่อสอบมากกว่าเพื่อนําไปใช้ ในการดํารงชีวิตหรื ออยูร่ ่วมกันกับผู้อื่น และผู้เรี ยนมักมีบทบาท
เป็ นผู้รับ มีการบูรณาการความรู้ไปใช้ จริง ได้ น้อย ส่วนเรื่ องของอารมณ์ ความรู้สกึ และความเป็ นมนุษย์
ก็มกั ถูกแยกขาดออกไปจากกระบวนการเรี ยนการสอนหรื ออาจไม่ได้ รับการตระหนักถึ งความสําคัญ
เทียบเท่ากับเนื ้อหา และความรู้เชิงวิชาการ อย่างไรก็ตามการเรี ยนในระบบโรงเรี ยนยังมีในส่วนของการ
เรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนอยูบ่ ้ าง เช่นการให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสไปเข้ าค่าย ปฏิบตั ธิ รรม กิจกรรมจิตอาสา
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จัดนิทรรศการ โครงการต่างๆ การเรี ยนรู้ภายในครอบครัวหรื อร่วมกับชุมชน ฯลฯ ซึง่ นับว่าเป็ นโอกาสที่
ผู้เรี ยนจะได้ สมั ผัสกับการได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน หรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั สรรพสิ่ง
ทังนี
้ ้หากตัวผู้เรี ยนเองและผู้ท่ีเอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยน
รวมทังช่
้ วยส่งเสริ มก็จะก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาตนของผู้เรี ยน ดังทีผู้่ เรี ยนคนหนึง่ พูดว่า
“ถ้ าในชันเรี
้ ยนจะเน้ นเนื ้อหาค่ะ แต่ถ้านอกชันเรี
้ ยนก็จะไปจัดนิทรรศการ แบบนี ้ก็จะมองได้ เยอะแล้ วก็
คือจะเห็นมุมมองของคนอื่นค่ะที่เขาทํางาน ทํา อะไรแบบนี ้ค่ะ มันก็จะได้ เห็นมากขึ ้นค่ะ” ส่วนผู้เรี ยน
อีกคนหนึง่ ได้ กล่าวถึงความสนใจของตนในการเรี ยนทังในชั
้ นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยนว่า “เมื่อก่อนหนูก็
สนใจทังสองอย่
้
างค่ะ พอหนูไปเรี ยนหนูก็สนใจเรื่ องการเรี ยน พอกลับมาบ้ านหนูก็มีปู่ ที่บ้านก็จะสอน
เรื่ องวัฒนธรรม ภาษา หนูก็มาเรี ยนรู้คะ่ ”
ในส่วนของความรู้ หรื อสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนควรจะรู้ นักศึกษาพยาบาลสะท้ อนถึงขณะที่ยงั คงเรี ยน
อยูใ่ นโรงเรี ยนว่ามักมุง่ เน้ นเฉพาะส่วนที่เป็ นความรูที้ ่เป็ นเนื ้อหาสาระ หรื อความรู้ที่จะใช้ ในการสอบเป็ นหลัก
ซึ่งมักจะไม่คอ่ ยให้ ความสําคัญกับความรู้ ในลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ได้ นํามาใช้ ในการสอบแข่งขัน อีกทังการ
้
เชื่อฟั งผู้สอนนับว่าเป็ นหน้ าที่ปฏิบตั ทิ ี่ผ้ เู รี ยนถูกอบรมสัง่ สอนทังจากระบบโรงเรี
้
ยนและครอบครัวซึง่ ให้
ความเคารพและเชื่อถือผู้ท่ีมีการศึกษาสูงจากระบบการศึกษา ซึง่ ก็คอื ครู อาจารย์ท่ีสอนอยูใ่ นสถานศึกษา
นัน่ เอง ผู้เรี ยนทุกคนจึงได้ รับความรู้ในรูปแบบเดียวกัน เหมือนๆ กัน เพื่อไปสู่มาตรฐานเดียวกัน และ
ผู้เรี ยนมักจะไม่โต้ แย้ งหรื อตังคํ
้ าถามกับความรู้ท่ีครูถา่ ยทอดให้
ตําราหรื อหนังสือที่ใช้ ในการเรี ยน จะถูกกําหนดมาแล้ วตามหลักสูตรโดย มัก จะมีลกั ษณะ
เป็ นข้ อเท็จจริ ง ที่สามารถพิสจู น์ได้ มีท ฤษฎี หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ ส่วนหนังสือในลักษณะ
ที่เกี่ยวข้ องกับความรู้สกึ หรื อการให้ คณ
ุ ค่า จะถูกจัดเป็ นสาระรองหรื อเป็ นหนังสืออ่านประกอบเพื่อให้
ภาพรวมของหลักสูตรมีความครบถ้ วนสมบูรณ์ จากลักษณะดังกล่าวอาจทําให้ ผ้ เู รี ยนขาดโอกาสเรี ยนรู้
ในส่วนที่ถกู มองว่าไม่ใช่ความรู้ ประเภทที่สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในการสอบเพื่อให้ ได้ คะแนน ทังๆ
้
ที่ในการดํารงชีวิตของบุคคลต้ องอาศัยความรู้ทงในเชิ
ั้
งวิชาการและความรู้ในการดํารงชีวติ อย่างสมดุล
โดยสามารถเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นและบริบทแวดล้ อมได้
ในส่วนของ กระบวนการเรียนการสอนสู่เป้าหมายที่กาํ หนดในระบบโรงเรียนจึงหมายถึง
วิธีการเรี ยนการสอน ที่จดั ให้ แก่ผ้ เู รี ยนตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่ครูหรื อโรงเรี ยนต้ องการให้ เป็ น เมื่อกล่าวถึง วิธีการเรี ยนการสอนใน
ระบบโรงเรียน สําหรับนักศึกษาพยาบาลแล้วการเรี ยนในระบบโรงเรี ยนก่อนเข้ าสูส่ าขาวิชาชีพพยาบาล
เป็ นการเรี ยนที่เน้ นตามหลักสูตรกําหนดหรื อแข่งขันเพื่อเข้ าศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้นมากกว่าจะเป็ น
เรื่ องของการพัฒนาความสามารถในมิตติ า่ งๆ ภายในตนของผู้เรี ยนหรื อการนําความรู้ท่ีได้ จากโรงเรี ยน
ไปใช้ ในการดํารงชีวิต แม้ วา่ ระบบโรงเรี ยนจะมีความพยายามปรับเปลี่ยนสูก่ ระบวนการเรี ยนที่เน้ น
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ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยเน้ นความต้ องการผู้เรี ยนเป็ นหลัก มีลกั ษณะการจัดตังเป็
้ นชมรมที่ผ้ เู รี ยนมี
บทบาทมากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีลกั ษณะที่อาจารย์เป็ นผู้มอบหมายงานให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้กระทํา
หรื อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยนยังคงเป็ นแบบแนวดิง่ ส่วนการเรี ยนในชันเรี
้ ยนส่วนใหญ่ก็
จะเป็ นแบบบรรยายเนื ้อหาวิชาที่คอ่ นข้ างตายตัวตามตําราที่หลักสูตรกําหนด เน้ นการฝึ กสมอง
คิดวิเคราะห์ ฝึ กทําการบ้ านซํ ้าๆ จะมีสว่ นของการสรรค์สร้ างสิ่งใหม่บ้างก็จะได้ จากการทําโครงงานฯ
จัดนิทรรศการต่างๆ และกิจกรรมนอกชันเรี
้ ยน ส่วนการค้ นคว้ าความรู้ยงั เป็ นเฉพาะเรื่ องที่ครูมอบหมาย
โดยแหล่งเรี ยนรู้สําคัญคือห้ องสมุดของโรงเรี ยน และแม้ วา่ จะมีการมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนอ่านหนังสือ
นอกเวลาบ้ างแต่ต้องสรุปเนื ้อหามาส่งครูเพื่อยืนยันว่าได้ อา่ นจริง ครูสนใจว่าผู้เรี ยนอ่านแล้ วรู้ถึงเนื ้อหา
ใจความว่าเป็ นอย่างไร มากกว่าสนใจว่าอ่านแล้ วผู้เรี ยนรู้สกึ อย่างไร และคิดอย่างไร
ในส่วนของความรู้สกึ ขณะเรี ยนในระบบโรงเรี ยนหากตัดเรื่ องการแข่งขันที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด
ออกไปและถ้ าผู้เรี ยนสามารถทําใจยอมรับกฏระเบียบได้ วา่ เป็ นหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ติ าม ผู้เรี ยนก็มี
ความสุขพอควรเพราะส่วนใหญ่มกั มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีเพื่อนกับร่วมชัน้ โดยอาจเป็ นเพื่อนสนิท เพื่อนใน
กลุม่ ใหญ่บ้าง เล็กบ้ าง ซึง่ เพื่อนบางคนยังมีการสานสัมพันธ์อย่างแนบแน่น หรื อครูบางคนอาจยังคง
เป็ นที่ปรึกษาที่ดีตอ่ เนื่องมาจนถึ งปั จจุบนั ทังนี
้ ้ขณะอยูใ่ นระบบโรงเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหากับตนเอง
ผู้เรี ยนมักจะปรึกษาพ่อ แม่ เป็ นส่วนใหญ่ เพราะพ่อ แม่ คือกําลังใจในทุกเรื่ อง แต่ผ้ เู รี ยนบางคนก็อาจ
ปรึกษาเพื่อน ครู และบุคคลรอบข้ าง ซึง่ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ผ่านมาได้ ด้วยดี
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าขณะที่ผ้ เู รี ยนมีปัญหาในระบบโรงเรี ยน ผู้เรี ยนมักจะปรึกษาคนในครอบครัว
เป็ นหลัก รองลงมาคือเพื่อน ส่วนครูมกั จะอยูใ่ นลําดับท้ าย จึงสะท้ อนให้ เห็นว่าผู้เรี ยนไม่เลือกที่จะ
ปรึกษาครูเป็ นลําดับต้ นๆ ซึง่ อาจนื่องมาจากครูกบั ผู้เรี ยนในระบบโรงเรี ย นมีความสัมพันธ์กนั แบบ
แนวดิง่ ผู้เรี ยนจึงไม่กล้ าปรึกษาปั ญหากับครู เพราะการที่ผ้ เู รี ยนจะเลือกปรึกษาปั ญหากับใครนัน้
การมีสมั พันธภาพระหว่างกันบนฐานของความไว้ เนื ้อเชื่อใจ การได้ รับการยอมรับ และการเข้ าใจกัน
นับว่าเป็ นสิ่งสําคัญ
สําหรับเจตคติในการเรี ยนในแต่ละสาระวิชานัน้ ผู้เรี ยนมักชอบเรี ยนในวิชาที่ตนเองเรี ยนแล้ ว
เข้ าใจ สามารถทําคะแนนได้ ดี หรื อชอบวิธีการสอนของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่มีความเป็ นกันเอง
กับผู้เรี ยน เข้ าใจผู้เรี ยน ไม่ใช้ อํานาจในการควบคุม ตําหนิ ติเตียน หรื อเข้ มงวดจนเกินไปแต่แม้ วา่ ผู้เรี ยน
จะไม่ชอบเรี ยนในบางวิชาก็ไม่สามารถปฏิเสธหรื อเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ดังคําพูดของผู้เรี ยนคนหนึง่ ที่
ให้ สมั ภาษณ์วา่ “เรี ยนไปหมดทุกอย่าง ต้ องเรี ยนตามที่หลักสูตรกําหนดในทุกรายวิชา ทังชอบไม่
้
ชอบ
อะไรแบบนี ้ เรี ยนเยอะ แล้ วแบบบางวิชาไม่ชอบมันทําไม่ได้ สอบกี่เทอมกี่เทอมหนูก็ไม่ได้ ก็ไม่ชอบ
จะไม่อยากเรี ยนเลย พอถึงชัว่ โมงก็ไม่อยากเรี ยนคือจะเป็ นตลอดที่เป็ นม.ปลาย”
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ทังนี
้ ้การเรี ยนการสอนในระบบโรงเรียนยังคงมีลกั ษณะของการเรี ยนการสอนที่แยกบทบาท
ของผู้เรี ยนและผู้สอนค่อนข้ างชัดเจน มีการถ่ายทอดความรู้จากครูผ้ สู อนในลักษณะการใช้ ความสัมพันธ์
ในแนวดิง่ ซึง่ เน้ นการทําตามคําสัง่ การเลียนแบบและการทําตามตัวอย่าง มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันค่อนข้ างน้ อยและมักยึดผู้สอนเป็ นศูนย์กลางมากกว่าการเรี ยนรู้ทความสั
่ีมี มพันธ์
ในแนวราบซึง่ เน้ นการมีสมั พันธภาพที่ดีตอ่ กัน เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น รั บฟั งซึง่ กันและกัน
ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ร่วมกัน ฯลฯ ทังนี
้ ้โดยส่วนใหญ่กระบวนการเรี ยนรู้จะเป็ นไปในรูปแบบใด
ก็ขึ ้นอยูก่ บั ครูผ้ สู อนเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึง่ กล่าวคือ ครูบางคนมีความเป็ นกันเอง รักและดูแลศิษย์
ด้ วยความเมตตา มีจติ วิญญาณแห่งความเป็ นครู แต่ อาจมีครูบางคนที่ไม่เข้ าใจความหลากหลายของ
ผู้เรี ยน อาจตําหนิวา่ กล่าวผู้เรี ยน ให้ ความสนใจ ชื่นชมแต่ผ้ เู รี ยนที่มีผลการเรี ยนดีที่จะนําชื่อเสียงมาสู่
โรงเรี ยน ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนที่ผลการเรี ยนไม่ดีร้ ูสกึ ด้ อยค่า เสียใจ หมดกําลังใจทําให้ ปิดกันการพั
้
ฒนาตน
ของผู้เรี ยน ซึง่ หากผู้เรี ยนมีแหล่งสนับสนุนจิตใจ อารมณ์ หรื อมีความเข้ มแข็ง สามารถปรับอารมณ์
ความรู้สกึ ของตนได้ ก็จะสามารถผ่านความรู้สกึ ไม่ดใี นเชิงลบเหล่านันมาได้
้
แต่หากผู้เรี ยนขาดแหล่ง
สนับสนุนที่ดี ไม่สามารถปรับสมดุลในตนเองได้ ก็อาจปฏิเสธการพัฒนาตนหรื อออกจากระบบการศึกษาไป
ทังนี
้ ้การเรี ยนการสอนที่เน้ นการแข่งขันยังส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นน้ อยลง และมีเวลา
ให้ แก่สว่ นรวมลดลง ต้ องใช้ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการเรี ยนปกติประจําวัน การอ่านทบทวนเนื ้อหา
สาระด้ วยตนเอง การต้ องเรี ยนพิเศษในวันหยุดหรื อหลังเลิกเรี ยนเพื่อให้ ได้ คะแนนดีและสามารถแข่งขันได้
สําหรับ ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้สอนกับผู้เรียน ในระบบโรงเรียน นักศึกษาพยาบาลได้
เล่าย้ อนถึงอดีตในโรงเรี ยนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับ ครู โดยภาพรวม มักจะเป็ นในแนวดิง่
มากกว่าแนวราบกล่าวคือ พูดคุยกันเฉพาะเรื่ องเรี ยนแบบครูกบั นักเรี ยน ไม่มีสมั พันธภาพที่เป็ นกันเอง
หรื อเปิ ดกว้ างให้ แสดงความคิดเห็น ครู ยงั เป็ นผู้มีอํานาจบอกให้ นกั เรี ยนทําตามทังในแง่
้
ของกฎระเบียบ
และการเรี ยน รวมทังเป็
้ นผู้ตดั สินใจเรื่ องต่างๆที่เกิดขึ ้นภายในรัว้ โรงเรี ยน ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้เรี ยน
คนหนึง่ ที่กล่าวว่า “ไม่ เคยคุย กับ ครู แบบไม่เป็ นทางการ แบบปรึกษาไม่คยุ เลยค่ะ ไม่คยุ เลย ” และ
ผู้เรี ยน อีกคนกล่าวในทํานองเดียวกันว่า “ไม่มีคณ
ุ ครูที่แบบสนิทค่ะ คือครูที่ปรึกษาก็ดแู ลเรื่ องเรี ยน
มาเรี ยน ไม่เรี ยน แค่นน”
ั ้ ส่วนผู้เรี ยนอีกคนหนึง่ กล่าวถึง การแสดงความคิดเห็นของนักเรี ยนขณะเรี ยน
ในโรงเรี ยนว่า “ก็ไม่คอ่ ยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพราะคุณครูสอนเนื ้อหาเยอะพอเข้ าไปเรี ยนเสร็ จ
ก็ออก คือไปโรงเรี ยนคือไปเรี ยนจริ งๆ” และผู้เรี ยนอีกคนหนึง่ ที่มีพื ้นฐานของการมีความเคารพ เชื่อฟั ง
ปฏิบตั ติ ามผู้ใหญ่ซง่ึ ได้ รับการอบรม สัง่ สอนมาทังจากสถานศึ
้
กษาและครอบครัว กล่าวว่า “นักเรี ยนจะ
ไม่คอ่ ยได้ แสดงความคิดเห็นหรื อขัดแย้ งอะไรเลยค่ะ คือส่วนใหญ่อาจารย์พดู มายังไงก็คอื ทําตามค่ะ ”
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จะเห็นได้ วา่ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั ผู้เรี ยนดังกล่าวข้ างต้ น มีลกั ษณะเป็ นแบบแนวดิง่ และ
มักไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์ในลักษณะที่เชื่อมโยงถึงมิตทิ างด้ าน จิตใจ อา รมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนมาโรงเรี ยนเพื่อเรี ยนตามตารางเวลาที่กําหนด และในระหว่างเรี ยน
ผู้เรี ยนมักเลือกที่จะปฏิบตั ติ ามครูสง่ั ไม่ขดั แย้ ง เพราะไม่ต้องการก่อปั ญหา จึงไม่คอ่ ยคิดอะไรที่แตกต่าง
ออกไป แต่จะคิดคล้ อยตามครูมากกว่าสรรค์สร้ างความคิด ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ เป็ นอุปสรรคใน
การขยายมุมมองของผู้เรี ยนรู้ให้ กว้ างขวางออกไป รวมถึงการมองให้ ลมุ่ ลึกขึ ้นด้ วย
ทังนี
้ ้ที่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยในระบบโรงเรี
น
ยนส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์
แบบแนวดิง่ ส่วนหนึง่ อาจเป็ นผลมาจากกระบวนการเรี ยนรู้ภายใต้ แนวคิดว่า ครูผ้ สู อนเป็ นผู้ร้ ูและผู้เรี ยน
คือผู้ที่ไม่ร้ ูหรื อผู้รับความรู้จากผู้สอน จึงไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ
กล่าวคือต่างฝ่ ายต่างทําหน้ าที่ของตน ครูมีหน้ าที่สอน ผู้เรี ยนมีหน้ าที่เรี ยน ในห้ องเรี ยนและโรงเรี ยน
เป็ นพื ้นที่ที่อยูใ่ นอํานาจของผู้สอน โดยผู้สอน สามารถสัง่ ให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ติ ามและมีอํานาจในการ
ลงโทษได้ ซึง่ ผู้เรี ยนก็ยอมรับแต่โดยดี เพราะปฏิบตั เิ ช่นนี ้มาตังแต่
้ เริ่มเข้ าสูร่ ะบบโรงเรี ยนในชันอนุ
้ บาล
แล้ วจึงนับว่าเป็ นหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิ ผู้เรี ยนทุกคนก็ปฏิบตั เิ หมือนกัน เป็ นสิ่งที่สงั คมยอมรับว่าการเชื่อ
ฟั ง และปฏิบตั ติ ามที่ครูสอนเป็ นสิ่งดี นอกจากนี ้ครูยงั มีอํานาจในการให้ หรื อไม่ให้ คะแนนและตัดสินผล
การเรี ยนของผู้เรี ยนอีกด้ วย
อย่างไรก็ตามยังมีบรรยากาศของความเป็ นกันเองอยูบ่ ้ างระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน ซึง่ เกิดเฉพาะ
กับครู บางคน เช่น ครูท่ีเคยทํากิจกรรมร่วมกันกับผู้เรี ยน ครูที่ผ้ เู รี ยนมักช่วยเหลืองานอยูบ่ อ่ ยๆ ครูที่ให้
ความไว้ วางใจผู้เรี ยน ครูที่สนใจ ใส่ใจ ที่จะช่วยเหลือผู้เรี ยน ฯลฯ ดังเช่นที่ ผู้เรี ยนคนหนึง่ กล่าวว่า
“บางวิชาก็เหมือนอาจารย์เป็ นกันเอง แล้ วก็ทําให้ เราเหมือนเรี ยนรู้ อะไรง่ายขึ ้น เราก็ชอบเรี ยน ” และ
ผู้เรี ยนอีกคนหนึง่ พูดว่า “ถ้ าอาจารย์ที่เป็ นกันเองส่วนใหญ่เขามักจะฟั งความคิดเห็นเรา แต่ถ้าอาจารย์
มาแบบสอนอย่างเดียวก็คอื จะไม่คอ่ ยฟั งเรา ก็เลยไม่คอ่ ยอยากจะเรี ยน” นอกจากนี ้ผู้เรี ยนบางคนยังมี
ครู อาจารย์ที่มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ เนื่อง ผูกพันมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั ดังเช่นที่ ผ้ เู รี ยนพูดถึงอาจารย์ท่ี
มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันว่า “มีอาจารย์คนนี ้สนิทจนถึงปั จจุบนั นี ้ค่ะก็ยงั โทรคุยกัน คุยได้ ทกุ เรื่ องค่ะ
คือเขาจะเป็ นครูที่สอนดนตรี ไทยค่ะ หนูก็ไปเรี ยนดนตรี ไทยกับอาจารย์แล้ วสอนภาษาไทยด้ วย คือ
ทุกคําพูดที่อาจารย์พดู มาเป็ นแนวที่ให้ เรากลับไปคิดว่ามันแปลว่าอะไร หนูจะชอบมากจะโทรคุยกับ
อาจารย์ตลอดค่ะ”
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ครูนบั เป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลต่อการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลิกลักษณะที่เอื ้ออาทร เป็ นกันเอง พร้ อมช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ของครูซงึ่ จะนําไปสู่ความสัมพันธ์แบบแนวราบ มีบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่เป็ นกันเองก็จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี โดยถึงแม้ บางครัง้ ผู้สอนหรื อครูจะเป็ นผู้จดั การเรี ยนรู้เป็ นหลักแต่การที่ครูรับฟั ง
เข้ าใจผู้เรี ยน ผู้เรี ยนก็จะไม่ร้ ู สึกถึงการใช้ อํานาจแต่อย่างใด ดังนันเจตคติ
้
อารมณ์ความรู้สกึ ของผู้เรี ยน
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จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่เอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ผู้สอนจึงควรให้ ความสนใจกับเจตคติของผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
ในอันดับแรกมากกว่ามุง่ เน้ นว่า อะไรคือเนื ้อหาที่ผ้ เู รี ยนต้ องรู้ตามหลักสูตร ถ้ าเจตคติดีกา รเรี ยนรู้
ก็จะตามมา ครูจงึ เป็ นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ผู้หนึง่ ต่อผู้เรี ยนในระบบโรงเรี ยน
นอกจากนี ้นักศึกษาพยาบาลที่เคยเรี ยนในระบบโรงเรี ยนที่มีจํานวนผู้เรี ยนจํานวนน้ อยต่อหนึง่
ห้ องเรี ยนได้ ให้ ข้อคิดว่า จํานวนผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยนก็เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ มีผลต่อปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั
ผู้เรี ยน โดยการเรี ยนในกลุม่ คนจํานวนน้ อยทําให้ มี ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู กับผู้เรี ยนเป็ นไปในแนวราบ
มากกว่าแนวดิง่ กล่าวคือ มีการเรี ยนรู้แบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางมากกว่าและครูรับฟั งความคิดเห็นของ
ผู้เรี ยนมากกว่า แม้ อํานาจการตัดสินใจจะยังคงขึ ้นอยูก่ ับครูเป็ นหลักก็ตาม ส่วนผู้เรี ยนทีเ่ รี ยนในกลุม่ คน
จํานวนมากกล่าวว่า ผู้เรี ยนที่มีจํานวนมากทําให้ การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั ผู้เรี ยนเป็ นไปในแนวดิง่
มากกว่า ครูกบั ผู้เรี ยนขาดความใกล้ ชดิ และเอาใจใส่อย่างทัว่ ถึง
สําหรับการศึกษาในระบบโรงเรี ยน หากกล่าวถึงคําว่า “แหล่ งเรียนรู้ ”นักศึกษาพยาบาลที่ให้
สัมภาษณ์กล่าวย้ อนไปถึงขณะที่เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนว่า แหล่งเรี ยนรู้หลักๆ ก็คอื โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
นัน่ เอง โดยมีครูเป็ นผู้ถา่ ยทอดความรู้ ส่วนความรู้จากธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้ านหรื อคนในชุมชน
ถือเป็ นส่วนน้ อยโดยมักได้ จากการเรี ยนรู้ นอกชันเรี
้ ยน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการไปทัศนศึกษานอกโรงเรี ยน
ส่วนในเรื่ องของความรู้ด้านการงานอาชีพจากคนในชุมชน หรื อผู้มีประสบการณ์ตรงมักพบในโรงเรี ยทีน่
อยูต่ า่ งจังหวัดเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนโรงเรี ยนในเมืองใหญ่คอ่ นข้ างแยกขาดออกจากชุมชน เพราะสังคม
เมืองมีความแตกต่างจากสังคมในต่างจังหวัดที่ยงั คงมีอาชีพของชุมชนนันๆ
้ ดํารงอยู่ เช่น การทํานา
ทําไร่ เลี ้ยงสัตว์ การเกษตร หัตถกรรมต่างๆ ฯลฯ ความรู้สว่ นใหญ่ท่ีผ้ เู รี ยนได้ รับจึงมักจํากัดอยู่
เฉพาะที่จะใช้ ในการสอบมากกว่าเป็ นเรื่ องของการดํารงชีวิตจริง ในส่วนของการดํารงชีวิตผู้เรี ยน
จึงต้ องเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงของชีวิตตนเองและครอบครัวเป็ นสําคัญ ประสบการณ์ จงึ เป็ น
ส่ วนที่มีบทบาทสําคัญซึ่งถูกบดบังด้ วยความรู้ เชิงวิชาการ จากคําโบราณที่วา่ “ความรู้ทว่ มหัว
เอาตัวไม่รอด” สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้เรี ยนที่มีความรู้จากการศึกษาในระบบอาจไม่สามารถประสบความสํเร็จา
ในชีวติ ได้ หากขาดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ร่วมด้ วย
ในส่วน การวัดและประเมินผลการเรียนนักศึกษาพยาบาลที่ให้ สมั ภาษณ์ในงานวิจยั ครัง้ นี ้
ส่วนใหญ่กล่าวตรงกันว่าการประเมินผลการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยนที่เคยเรี ยนมาผ่านมาในช่วงมัธยม
มักเป็ นการสอบซึง่ เป็ นแบบตัวเลื อก (multiple choice) ตามเนื ้อหาที่เรี ยนมา และตัดสินตามเกณฑ์ ท่ี
โรงเรี ยนกําหนด คือมีเกณฑ์การตัดสินผ่าน ตก เป็ นเกรด มีเส้ นแบ่งที่ชดั เจน ส่วนคะแนนที่จะได้ จาก
การสรรค์สร้ างความรู้ในลักษณะของการร่วมกันทําโครงการฯ กิจกรรมต่างๆ หรื อการแสดงความคิดเห็น
นันมี
้ เป็ นส่วนน้ อย จึงเป็ นเพียงส่วนเสริ ม ไม่ใช่คะแนนหลักๆ ที่จะได้ จากการสอบความรู้เชิงวิชาการ
ผู้เรี ยนจึงสนใจความรู้เชิงวิชาการมากกว่าเพื่อผู้เรี ยนจะได้ คะแนนดีอนั จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรี ยน
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ทังในปั
้ จจุบนั และต้ องใช้ คะแนนเพื่อการศึกษาต่อในอนาคตสูอ่ าชีพที่ผ้ เู รี ยนและครอบครัวคาดหวังอีก
ด้ วย อย่างไรก็ตามในระบบโรงเรี ยนเองก็มีทงหลั
ั ้ กสูตรปกติ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
อื่นๆ รวมถึงบริ บทของโรงเรี ยนที่มีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจส่งผลให้ แต่ละโรงเรี ยนมีกระบวนการเรี ยน
การสอนในส่วนปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะการวัดและประเมินผลการเรี ยนจึงอาจมีความ
แตกต่างกันไปบ้ าง เช่น บางโรงเรี ยนใช้ ข้อสอบแบบบรรยายมากกว่าบางโรงเรี ยนที่มกั ใช้ ข้อสอบแบบ
ตัวเลือก หรื อบางโรงเรี ยนสนับสนุนการทําโครงการฯ หรื อกิจกรรมต่างๆ มากกว่าบางโรงเรี ยน ซึง่ มีเป็ น
ส่วนน้ อย แต่ท้ายที่สดุ แล้ วผู้เรี ยนทุกคนจะต้ องถูกตัดสินด้ วยเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกัน ดังที่ผ้ เู รี ยน
คนหนึง่ กล่าวถึงการประเมินผลการเรี ยนสมัยช่วงมัธยมว่า“การวัดผล ก็สอบตามเนื ้อหาก็มีเกณฑ์ได้ ตก
ตามปกติแล้ วก็มีโครงงาน แต่ก็น้อยค่ะคะแนนพวกนี ้ คะแนนกิจกรรมก็น้อย ก็ไม่ชว่ ยอะไร แต่เราก็ทํา”
จากคําให้ สมั ภาษณ์สะท้ อนให้ เห็นว่าคะแนนจากการสอบมีความสําคัญมาก คะแนนส่วนอื่น
ที่เป็ นการสนับสนุนการสร้ างสรรค์ความรู้กลับเป็ นส่วนน้ อยหรื อไม่สําคัญกับผู้เรี ยน
ผู้เรี ยนบางคน
จึงไม่สนใจหรื อไม่ร่วมมือในการทําโครงงาน แต่สนใจเฉพ าะคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว จึงเป็ น
การปิ ดกันการพั
้
ฒนาด้ านอื่นๆ โดยเฉพ าะอย่างยิง่ การทํางานร่วมกันหรื อการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ืน
และสรรพสิ่ง
ทังนี
้ ้การที่ ระบบโรงเรี ยน มุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ที่ สามารถวัดได้ ในเชิงตัวเลข จึงนําไปสูร่ ะบบ
ของการแข่งขัน ระหว่างผู้เรี ยน ผู้เรี ยนเองก็ต้อง ยอมรับการตัดสินว่ามีความชอบธรรม เพราะผู้เรี ยน
ถูกตัดสินจากคะแนนที่ตนทํา ได้ ซงึ่ ถือว่าเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ไม่สามารถโต้ แย้ งได้ ระบบโรงเรี ยน
จะมีเกณฑ์การตัดสินที่แน่นอน ตายตัว ทําข้ อสอบได้ ก็ได้ คะแนนดี ท่องจําได้ ก็สอบได้ ทําแบบฝึ กหัด
ส่งงานครบตามครูสงั่ ก็ได้ คะแนน ซึง่ เป็ นการวัดประเมินผลที่ตดั สินผู้เรี ยนจากคะแนน และส่วนใหญ่
เป็ นการวัดความจําในเนื ้อหาเป็ นหลักการตัดสินจึงอิงกับเกณฑ์มาตรฐานซึง่ เป็ นสิ่งภายนอก มีลกั ษณะ
เป็ นการคัดแยกระหว่างผู้ที่เรี ยนดีกบั ผู้ที่เรี ยนด้ อย โดยใช้ ความแตกต่างทางสติปัญญามากกว่าจะมอง
ความแตกต่างของผู้เรี ยนว่าแต่ละคนมีศกั ยภาพ ความเด่น ความด้ อยในมิตติ า่ งๆ ภายในตนที่แตกต่าง
กันไป รวมถึงครอบครัว สังคมและบริ บทของผู้เรี ยนซึง่ มีความแตกต่างหลากหลายอย่างมาก การวัด
และประเมินผลการเรี ยนลกั ษณะดังกล่าวจึงเป็ นเพียงการแปลผลคะแนนจากตัวเลขที่ผ้ เู รี ยนทําแบบทดสอบ
เป็ นส่วนใหญ่ ส่วนความรู้หรื อคุณลักษณะที่มีความเป็ นนามธ
รรม ซึง่ เป็ นความพยายามของระบบการศึกษา
ที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ที่ถกู กําหนดโดยสังคมก็เป็ นส่วนหนึง่ ที่โรงเรี ยนหรื อ
สถานศึกษาถือปฏิบตั เิ พื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด โดยประเมินจากความประพฤติของผู้เรี ยน
โดยยึดกฎระเบียบที่โรงเรี ยนตังขึ
้ ้นเป็ นเกณฑ์ตดั สิน หากผู้เรี ยนประพฤติตามกฎระเบียบ ก็สามารถ
ผ่านการประเมินได้ แต่ถ้าผู้เรี ยนไม่ประพฤติตามกฎ ระเบียบ ก็จะถูกหักคะแนน หรื อถูกลงโทษ
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“คะแนน” จึงมีความสําคัญสําหรับผู้เรี ยนเป็ นอย่างมากอีกทังการวั
้
ดและประเมินผลการเรี ยน
ดังกล่าวในข้ างต้ น ก็ยงั ไม่ครอบคลุมมิ ติอื่นๆ ของมนุษย์ ซึง่ มนุษย์เราไม่ได้ มีเพียงมิตเิ ดียวคือ ด้ าน
สติปัญญาเท่านัน้ แต่มนุษย์มีมิตอิ ื่นๆ ที่ควรได้ รับโอกาสในการพัฒนาตนให้ เติบโต เข้ มแข็ง และมี
ความสมดุลในตนเองรวมทังอยู
้ ร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างสุขสมดุลด้ วย
การพัฒนาตนของผู้เรียนจากการเรี ยนในระบบโรงเรียน
สําหรับนักศึกษาพยาบาลซึง่ ได้ ผา่ นประสบการณ์ชีวติ จากระบบโรงเรี ยนมาแล้ วได้ ย้อนระลึก
ถึงอดีตในวัยเรี ยนเกี่ยวกับ การพัฒนาตนที่ได้ จากการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยนที่นกั ศึกษาพยาบาลรับรู้ได้
คือ ระบบโรงเรี ยนช่วยให้ เกิดการพัฒนาด้ านความรู้ในตํารา ตามหลักสูตรที่กําหน ด พัฒนาความคิด
และการปรับตัวเข้ ากับเพื่อน ร่วมชัน้ ดังที่ ผู้เรี ยนกล่าวว่า “ตอนที่เรี ยนม .ปลาย ได้ ความรู้ ตามตํารา
ส่วนพัฒนาจิตใจ อารมณ์ การแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ มันไม่คอ่ ยได้ จากโรงเรี ยนถ้ าเป็ นด้ านนันนะค่
้
ะ
ส่วนใหญ่หนูจะได้ จากตัวหนูมากกว่า” นอกจากนี ้ผู้เรี ยนยังชี ้ประเด็นสําคัญของการพัฒนาตนเพียงด้ าน
เดียวคือ การเรี ยนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่ไม่พฒ
ั นาด้ านอื่นๆ นันไม่
้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ อะไรต่อส่วนรวม
ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ผู้เรี ยนได้ เกิดการเรี ยนรู้จากการเรี ยนในระบบโรงเรี ยนซึง่ ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู้ที่
นอกเหนือไปจากความคาดหวังของหลักสูตรตามที่โรงเรี ยนกําหนด กล่าวคือเป็ นการเรี ยนรู้การใช้ ชีวิต
ร่วมกันกับผู้เรี ยนที่เป็ นเสมือนคูแ่ ข่งหรื อแข่งขันกันเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน คือความเป็ นเลิศทาง
วิชาการนัน่ เอง
การพัฒนาตนที่ได้ จากการเรี ยนในระบบโรงเรี ยนที่ชดั เจน จึงเป็ นการพัฒนาเฉพาะส่วน
ในเรื่ องของการมีความรู้ในสิง่ ที่เรี ยนมาแล้ วและสามารถจดจําได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรู้ในตํารา
โดยผู้เรี ยนจะเห็นประโยชน์ของความรู้นนก็
ั ้ ตอ่ เมื่อสามารถนําความรู้ไปใช้ สอบให้ ผา่ น หรื อสอบเรี ยน
ต่อในสาขาอาชีพตามค่านิยมของสังคมได้ การพัฒนาตนของผู้เรี ยนจากระบบโรงเรี ยนจึงเป็ นการพัฒนา
ด้ านวิชาการเป็ นหลัก เพื่อสามารถนําไปใช้ ในการตอบสนองต่อความต้ องการทางเศรษฐกิจและสังคม
มากกว่าพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านอื่นๆ เช่น จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
และสรรพสิ่ง จึงอาจทําให้ ผ้ เู รี ยนขาดความเข้ มแข็งภายในตนหรื อเกิดการพัฒนาเฉพาะบางส่วนบางด้ าน
อันส่งผลให้ เกิดความไม่สมดุลในตนเอง อย่างไรก็ตามยังมีกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีมีความแตกต่างไปจาก
การเรี ยนในโรงเรี ยนโดยเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่มงุ่ พัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาตนในทุกๆ มิตอิ ย่าง
เป็ นองค์รวม นัน่ คือการเรี ยนรู้ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ดังกล่าวไว้ ในบทต่อไป

บทที่ 5
การเรี ยนรู้ ในสถาบันการศึกษาพยาบาล
การศึกษาในบทนี ้เป็ นการนําเสนอถึง การศึกษาในสาขา การพยาบาล ซึง่ มีลกั ษณะของ
กระบวนการเรี ยนรู้ ท่ีแตกต่างไปจากระบบโรงเรี ยนทั่วๆ ไป โดยผู้วจิ ยั เชื่อว่าเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
ที่นําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลได้ กล่าวคือนักศึกษาพยาบาลได้ มีโอกาส
เรี ยนรู้ทงจากในชั
ั้
นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยนซึง่ เป็ นประสบการณ์ตรงในการให้ การดูแลหรื อปฏิบตั กิ าร
พยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ใช้ บริ การในสถานการณ์จริงที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยเรี ยนรู้ผา่ น
การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น เช่น เพื่อนๆ หรื อผู้ที่ร่วมปฎิบตั งิ านด้ วยกัน รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ครู อาจารย์
รวมถึงผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย และสิง่ ต่างๆ รอบตัว ความรู้ ความจริงจึงแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละบริบท
ส่งผลให้ นกั ศึกษามีมมุ มองที่ขยายกว้ างออกไป เข้ าใจคนและเข้ าใจชีวติ ได้ มากขึ ้น รวมทังได้
้ สะท้ อนคิด
กลับมามองภ ายในตนเอง ได้ ทบทวนความคิด ความรู้สกึ และชีวติ ของตน ทําให้ เกิดความเข้ มแข็ง
มัน่ คงในจิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณมากขึ ้น อันนําไปสูก่ ารพัฒนาตนอย่างเป็ นองค์รวม และพร้ อม
ที่จะเรี ยนรู้และมีปฏิสมั พันธ์กบั สรรพสิ่ง กระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลจึงมีความหมายถึง
กระบวนการเรี ยนรู้ที่มีเป้าหมาย หลักสูตร กระบวนการ และการประเมินผลที่มงุ่ พัฒนาให้ นกั ศึกษา
เกิดการพัฒนาตนทังในด้
้ านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจอารมณ์สงั คม จิตวิญญาณ และการมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอื่น และสิ่งอื่นๆ ได้ อย่างสมดุล
การนําเสนอในส่วนนี ้จึงเป็ นการสะท้ อนให้ เห็น ถึงลักษณะของการเรี ยนรู้และการใช้ ชีวติ
ในสถาบันการศึกษาพยาบาลทังในแง่
้
ของลักษณะพื ้นที่ของสถาบัน ห้ องเรี ยน อาคารสถานที่ตา่ งๆ
ที่ใช้ สําหรับการเรี ยนรู้ของนักศึกษาทังในและนอกสถาบั
้
น รวมถึงความเป็ นอยูใ่ นหอพักที่นกั ศึกษา
อาศัยอยูร่ ่วมกัน และได้ กล่าวถึง กระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลทังในส่
้ วนของเป้าหมาย
การเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ทงในและนอกชั
ั้
นเรี
้ ยน การ บูรณาการความรู้ การคิด ในลักษณะที่ยอมรับ
และเข้ าใจตนเองและผู้อื่น ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้

สถาบันการศึกษาพยาบาล: ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้
ลักษณะพื ้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ แห่งนี ้ โดยทัว่ ไปมีรูปแบบคล้ ายกับโรงเรี ยน หรื อ
สถานศึกษาอื่นๆ คือมีองค์ประกอบเป็ นอาคารเรี ยน สนาม เสาธง หอพระประจําโรงเรี ยน และมีรัว้
รอบขอบชิด แต่จะมีความแตกต่างในส่วนที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มีหอพักอาศัยของนักศึกษาพยาบาล
อยูภ่ ายในสถานศึกษาและมีแหล่งฝึ กภาคปฏิบตั ทิ ่ีมีความพร้ อมซึง่ อยูบ่ ริเวณใกล้ เคียง ซึง่ นับว่าเป็ นสิ่ง
สําคัญเนื่องจากส่งผลต่อกระบวนการเรี ยนรู้และการพัฒนาตนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
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จึงเป็ นทังสถานที
้
่เรี ยนรู้และที่พกั อาศัยโดยในส่วนของห้ องเรี ยนมีลกั ษณะทังห้
้ องเรี ยนขนาดใหญ่และ
ห้ องเรี ยนย่อยๆ ห้ องเรี ยนใหญ่ใช้ สําหรับนักศึกษาเรี ยนรวมจํานวนนักศึกษาประมาณ200 คน ต่อชันปี
้
ห้ องเรี ยนขนาดย่อมลงมาสําหรับเรี ยนแยกห้ องๆ ละ 100 คน และห้ องเล็กๆ เพื่อเรี ยนกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ
ประมาณ 8-12 คน อีกทังยั
้ งมีห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ที่นกั ศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั คิ วามเฉพาะทางด้ าน
วิชาชีพอีกด้ วย
ส่วนห้ อง และสถานที่อ่ืนๆ ที่นกั ศึกษาสามารถใช้ เพื่อ ผ่อนคลายได้ ก็มีอยูห่ ลายแห่ง เช่น
ห้ องพระสําหรับนัง่ สมาธิหรื อฟั งธรรม ห้ องคลายเครี ยด ห้ องให้ คาํ ปรึกษา ห้ องออกกําลังกาย ห้ อง
ซาวว์นา่ สระว่ายนํ ้า ฯลฯ จะขาดก็แต่สนามหญ้ าที่จะช่วยให้ นกั ศึกษาได้ สมั ผัสกับธรรมชาติเนื่องจาก
เป็ นข้ อจํากัดของสถานที่ท่ีเป็ นสถานศึกษาในเมืองหลวงจึงเต็มไปด้ วยสิง่ ปลูกสร้ างที่เป็ นตึก อาคาร
และสนามคอนกรี ต แต่อย่างไรก็ตามยังพอมีสวนดอกไม้ และต้ นไม้ ที่เจ้ าหน้ าที่สนใจดูแลและเอาใจใส่
ซึง่ ช่วยให้ ผ้ ทู ่ีพกั อาศั ยอยูห่ รื อผู้ที่เข้ ามาในคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ ชื่นตาชื่นใจบ้ างและยังมีแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาที่ทอดผ่านด้ านหลังของคณะพยาบาลศาสตร์ ตดิ กับลาน อเนกประสงค์ อาคารเรี ยนและ
หอพักนักศึกษาซึง่ ให้ ความรู้สกึ ชุม่ ชื่นจากสายนํ ้าที่แลเห็น โดยช่วยให้ ความรู้สกึ ตึงเครี ยดลดลงได้
หลังจากต้ องเผชิญกับประสบการณ์ชีวิตการเรี ยนรู้ในแต่ละวันที่มีทงทุ
ั ้ กข์และสุขปะปนกันไป ในบางวันที่
นักศึกษาขึ ้นฝึ กปฏิบตั งิ านนอกสถานที่เมื่อหลุดพ้ นจากความจอแจในท้ องถนน และบริเวณด้ านหน้ า
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ซง่ึ เป็ นถนนที่มีรถวิง่ ไปมา และการจราจรแออัดแล้ ว การก้ าวเข้ าสู่
คณะพยาบาลศาสตร์ จงึ ให้ ความรู้สกึ ค่อยๆ ผ่อนคลาย เมื่อเดินเรื่ อยมาถึงลานอเนกประสงค์ที่อยูร่ ิมนํ ้า
นักศึกษาส่วนใหญ่จงึ มักนัง่ พักผ่อนจากการเหนื่อยล้ าโดยจับกลุม่ คุยกันท่ามกลางบรรยากาศที่สะท้ อน
ถึงความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรที่แบ่งปั นความทุกข์ ความสุขร่วมกันอยูใ่ นบริเวณดังกล่า วเสมอๆ นักศึกษา
บางส่วนอาจขึ ้นไปพักผ่อนบนห้ องพัก ทํากิจกรรมที่ตนเองชอบ เช่นฟั งเพลง ดูทีวี อ่านหนังสือ เช่น
นิตยสาร หนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สุขภาพ ฯลฯ หรื อไปว่ายนํ ้าออกกําลังกายตามความ ต้ องการ
ของตน แต่หากถึงช่วงของการสอบภาพที่เห็นจะเป็ นมุมที่นกั ศึกษาอ่านห นังสือ จับกลุม่ ติวกันเพื่อ
เตรี ยมตัวสอบกันอย่างจริ งจัง
เมื่อถึงเวลาอาหารนักศึกษาก็จะทยอยกันไปรับประทานอาหารที่โรงครัวที่คณะพยาบาลศาสตร์
มีการจัดสรรให้ แม่ครัว พ่อครัวเป็ นเจ้ าหน้ าที่ที่อยูท่ ํางานมานานซึง่ อาจมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
บ้ างแต่ก็มีสายสัมพันธ์อนั ดีกบั นักศึกษา โดยทําอาหารและตักอาหารให้ นกั ศึกษาด้ วยความรู้สกึ ที่ดตี อ่
กันมากกว่าจะทําไปเพียงเพราะเป็ นหน้ าที่ และการได้ รับประทานอาหารร่วมกันของนักศึกษาได้ ชว่ ย
สร้ างสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นต่อกัน ดังคําเปรี ยบที่ว“กิา่ นข้ าวหม้ อเดียวกัน” นักศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์
แห่งนี ้จึงมีความสามัคคีกนั ค่อนข้ างมาก ซึง่ ส่งผลไปถึงเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปเป็ นพยาบาลวิชาชีก็ พ
ยังคงระลึกถึงความสัมพันธ์อนั แนบแน่นโดยยังคงสายใยที่มีความหมายต่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษารุ่นน้ อง
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ที่พยาบาลรุ่นพี่มีความเมตตาและเอื ้ออาทรให้ อยูเ่ สมอเพราะเคยอยูส่ ถาบัน การศึกษาเดียวกัน มีครู
อาจารย์คนเดียวกัน รับประทานอาหารจากครัวเดียวกัน จึงนับเป็ นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นฝั งลึกใน
จิตใจ
สําหรับนักศึกษาพยาบาลแล้ ว หากกล่าวถึงคําว่า “หอพัก” จึงมีความหมายมากกว่าการเป็ น
เพียงที่พกั อาศัย แต่เป็ นทังที
้ ่พกั กาย พักใจ อีกทังเป็
้ นแหล่ งเรี ยนรู้และแหล่งความหวัง กําลังใจที่สําคัญ
ของนักศึกษาด้ วย นักศึกษาพยาบาล หลายคน ได้ เล่าถึงความรู้สกึ ในขณะที่พกั อาศัยอยูใ่ นคณะ
พยาบาลศาสตร์ วา่ รู้สกึ อบอุน่ เหมือนอยูบ่ ้ าน คณะพยาบาลศาสตร์ แห่งนี ้จึงเปรี ยบเสมือนบ้ านหลังที่
สองของนักศึกษาที่มีเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ครู อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ที่มีความสัมพันธ์กนั แบบพี่ ป้า น้ า อา
เสมือนเป็ นเครื อญาติกนั มากกว่าเป็ นคนแปลกหน้ าจากต่างที่ตา่ งถิ่นมาอยูร่ วมกัน นัซึง่กศึกษาสามารถ
รู้สกึ ได้ ถงึ ความเอื ้ออาทรที่ได้ รับจากผู้ท่ีอยูร่ ่วมกันในสถาบันการศึกษาพยาบาลตังแต่
้ ก้าวย่างเข้ าสูถาบั
ส่ น
ดังที่นกั ศึกษา คนหนึง่ ที่มีความรู้สกึ คิดถึงบ้ านอยูบ่ อ่ ยครัง้ กล่าวว่า “หนูพอใจมากค่ะ ตังแต่
้ เข้ ามา
อยูใ่ นนี ้ หนูวา่ หนูรักรุ่นพี่หนูมาก เขาดูแลดีมากๆ แล้ วก็อาจารย์แต่ละคนนี่คือ หนูไม่เคยเห็นว่าทําไม
อาจารย์ดทู มุ่ เทให้ จงั เลย มีอะไรปรึกษาครู บางทีวนั เกิ ดอาจารย์ก็จะไม่ลืม ทําให้ เรารู้วา่ ไม่ได้ ตา่ ง
จากที่เราออกมาจากบ้ าน มันเหมือนเป็ นบ้ านเหมือนกัน ”
อีกทังในขณะที
้
่นกั ศึกษาอยูห่ อพักยังมีกิจกรรมที่ชว่ ยเสริมสร้ างความสัมพันธ์ฉนั ท์พ่ีน้อง
ได้ ชว่ ยเหลือกันและรับผิดชอบร่วมกัน เช่นรุ่นพี่ดแู ลระเบียบการแต่งกาย และการอยูห่ อพักของรุ่นน้ อง
การได้ มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆและร่วมกันหาทางแก้ ไข การช่วยกันดูแลสุขภาพของนักศึกษา
ภายในหอพักร่วมกันโดยหากมีนกั ศึกษาป่ วยจะมีการจัดเวรดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจําวัน ดูแลเรื่ อง
อาหารและยา รวมทังการพาไปตรวจรั
้
กษาฯลฯ ดังนันการที
้
่นักศึกษาได้ อาศัยอยูห่ อพักร่วมกับนักศึกษา
ด้ วยกัน ครู อาจารย์ และบุคคลอื่นภายในสถาบันดังกล่าวจึงนับว่าเป็ นการช่วยเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา
ได้ เปิ ดมุมมอง และเรี ยนรู้การใช้ ชีวติ ของบุคคลแวดล้ อมโดยค่อยๆ ซึมซับจากการใช้ ชีวติ ประจําวัน
ซึง่ นักศึกษามีชว่ งเวลาและบรรยากาศที่ อบอุน่ ใกล้ ชิดกัน ทักทายกัน สวัสดีกนั ยิ ้มให้ กนั ไม่ใช่ตา่ งคน
ต่างเดินผ่านกันไป หรื อต่างคนต่างอยูซึ่ ง่ สิ่งเหล่านี ้ล้ วนช่วยส่งเสริมให้ สมั พันธภาพของบุคคลที่อยูร่ ่วมกัน
มีความผูกพัน กันมากขึ ้น ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ พูดถึงเพื่อนร่วมห้ องพักว่า “ดีใจที่มีเพื่อนร่วมห้ องที่
เข้ าใจเรา คอยให้ กําลังใจตลอด ปรึกษาได้ ทกุ เรื่ องทําให้ มีความสุขทุกครัง้ ที่กลับมาที่ห้องพัก
เป็ นเหมือนที่เติมกําลังใจทําให้ เรามีแรงสู้ตอ่ ” และหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรื อปั ญหาที่ต้องแก้ ไขก็จะ
ช่วยเหลือดูแลกันในทุกๆ เรื่ องไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนใน ห้ องนอนเดียวกัน ห้ องเรี ยนเดียวกัน อยูห่ ้ องพัก
ชันเดี
้ ยวกัน รวมถึงอยูห่ อพักเดียวกันจนกระทัง่ หอพักข้ างเคียงภายในสถาบันก็มีการดูแลกันอย่างทัว่ ถึง
เนื่องจากบริ เวณทังหมดของสถาบั
้
นไม่กว้ างมากนัก สามารถเดินถึงกันได้ ทงหมด
ั้
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นอกจากนี ้การได้ ใช้ เวลาว่างเพื่อแลกเปลี่ยนกันทังในแง่
้ มมุ ของความรู้ ความคิดและความรู้สกึ
ในเรื่ องต่างๆ ระหว่างที่อยูใ่ นหอพักนับว่าเป็ นการเรี ยนรู้ในอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้ในบรรยากาศ
ที่อบอุน่ เป็ นกันเอง โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มกั ใช้ ลานอเนกประสงค์เก้ าอี ้ม้ าหินใต้ ต้นไม้ บริเวณพักผ่อน
อื่นๆ นั่งคุยกันเป็ นกลุม่ ๆ หรื อนอนเล่นคุยกันในห้ องพัก ซึง่ เป็ นการพูดคุยกันทังในเรื
้ ่ องส่วนตัว เรื่ อง
การเรี ยนในแต่ละวันทังในชั
้ นเรี
้ ยน และการออกไปฝึ กปฏิบตั ใิ นสถานที่ตา่ งๆ รวมถึงเรื่ องทัว่ ๆ ไปช่วยให้
นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ไปพร้ อมๆ กับช่วยลดความตึงเครี ยดลงได้ เป็ นอย่างดีเพราะการ ได้ พดู คุยระบาย
ความรู้สกึ โดยมีผ้ รู ับฟั งอย่างเข้ าใจหรื อการได้ แบ่งปั นประสบการณ์และอารมณ์ ความรู้สกึ ร่วมกันทําให้
นักศึกษามีความสุขในการเรี ยนรู้มากขึ ้น ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ กล่าวว่า “หนูวา่ เพื่อนเป็ นคนที่เรา
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ ดีที่สดุ อย่างตอนเย็นๆ กลั บจากลงวอร์ ดมา ก็มาเล่าสูก่ นั ฟั ง
เคสของเพื่อนต่างกับเราอย่างไร ก็คยุ กัน หนูวา่ ได้ ประโยชน์มาก” และนักศึกษาอีกคนหนึง่ กล่าวว่า
“ด้ านความรู้เพื่อนก็ชว่ ยได้ มากค่ะ นอกจากอาจารย์สอน เพื่อนก็ชว่ ยติวให้ และเป็ นกําลังใจให้ ด้วย ”
และนักศึกษา ชายคนหนึง่ กล่าวถึงเพื่อน ที่ชว่ ยสะท้ อนข้ อเสียของนักศึกษา เพื่อปรับปรุงให้ ดขี ึ ้นว่า
“กลุม่ เพื่อนสนิท ก็คยุ กัน ผมว่าผมโชคดีที่เกิดมาเจอแต่สิ่งดีๆ ครอบครัวดี อาจารย์ดีๆ เพื่อนดีๆ
เหมือนได้ เรี ยนรู้อะไรดีๆ จากคนดีๆ อย่างผมจะเป็ นคนที่พดู ตรงเสียงห้ วน เพื่อนก็จะช่วย เตือน
ช่วยปรับให้ เขาก็สอนเยอะนะ เขาจะบอกข้ อไม่ดีให้ นะ เป็ นเพื่อนที่ดี อยูด่ ้ วยกันมีอะไรก็บอกกันได้ ”
“หอพัก” จึงเป็ นแหล่งสร้ างสรรค์ความรู้ได้ จากการมีปฏิสมั พันธ์และการแลกเปลี่ยนความคิด
และมุมมองของนักศึกษาจากประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายของแต่ละคนในแต่ละวัน อีกทังนั
้ กศึกษา
ได้ นําสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มาคิดใคร่ครวญ ย้ อนมองตนเองและมองบุคคลรอบข้ างอย่างเข้ าใจจนกระทัง่ นําไปสู่
การปรับปรุงตนเองให้ ดียิ่งขึ ้นซึง่ การเรี ยนรู้และการพัฒนาตนในลักษณะดังกล่าวนี ้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางบรรยากาศการเรี ยนรู้ท่ีมีความสุข ซึง่ ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีจะนําไปสูก่ ารพัฒนา
ตนแบบองค์รวมได้ เป็ นอย่างดี นักศึกษาหลายคนมองว่าประสบการณ์หรื อการใช้ ชีวิตในหอพักนับว่า
เป็ นประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าต่อการดําเนินชีวิตทังในขณะปั
้
จจุบนั และในอนาคตซง่ึ ทําให้ นกั ศึกษาเกิด
ความเข้ าใจผู้อ่ืนมากขึ ้น
เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ ามาสูส่ ถาบันการศึกษาพยาบาลนันเป็
้ นนักศึกษาที่มาจากทุกภาค
ของประเทศไทย จึงอาจกล่าวได้ วา่ หอพักนักศึกษาพยาบาลเป็ นศูนย์รวมของความแตกต่างหลากหลาย
ทังในด้
้ านพื ้นเพ ภูมิหลัง พื ้นฐานครอบครัว การอบรมเลี ้ยงดู วัฒนธรรมท้ องถิ่น ฯลฯ นักศึกษาพยาบาล
จึงต้ องปรับตัวเข้ าหากันจนสามารถยอมรับและเข้ าใจในความแตกต่างของบุคคล โดยมองว่าแต่ละคน
มีการเรี ยนรู้ที่ตา่ งกันตามปั จจัยพื ้นฐานของตน เช่น สมาธิและความตังใจ
้ ความถนัด สติปัญญา
ความสามารถ ความขยัน อดทน ฯลฯ อย่างไรก็ตามสิง่ สําคัญในการเรี ยนรู้ของนักศึกษาก็คอื การได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างเหล่านัน้ ดังเช่นคําให้ สมั ภาษณ์ของนักศึกษา คน
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หนึง่ ที่แต่เดิมเป็ นคน ที่มกั ไม่คอ่ ยสนใจความรู้สกึ หรื อความคิดคนอื่น คิดว่าเพื่อนๆ ก็นา่ จะเรี ยนรู้ได้
เหมือนๆ กันหรื อคิดเห็นไม่ตา่ งอะไรกันมากนัก แต่เมื่อมาอยูร่ ่วมกันในหอพัก นักศึกษาจึงเริ่มเข้ าใจ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ดังที่นกั ศึกษากล่าวว่า “คนเรามีความแตกต่างกันไป เรี ยนรู้ได้ ไม่เท่ากัน
ทุกอย่างมันต้ องแลกเปลี่ยนกันค่ะ คือไม่มีใครได้ อะไรไปเต็มร้ อย” เช่นเดียวกับนักศึกษาอีกคนที่กล่าว
ว่า “เพื่อนๆ แต่ละคนแตกต่าง เพราะว่าแล้ วแต่วา่ แต่ละคนสนใจอ ะไรบ้ าง แ ล้ วก็พื ้นฐานครอบครัว
พื ้นฐานองค์ความรู้ที่เขามีอยู่ มันทําให้ เ ราต่างกัน คือเรี ยนไปก็เรี ยนเท่าๆ กัน รูปแบบในชันเรี
้ ยนก็
เหมือนๆ กัน ปฏิบตั เิ หมือนกัน อยูห่ อเดียวกัน แต่แต่ละคนเรี ยนรู้ได้ ตา่ งกัน ” ภายใต้ การยอมรับความ
แตกต่างของบุคคล นักศึกษาพยาบาลจึง มักมีความคิดหรื อการมองปั ญหาในมุมมองที่คอ่ นข้ างกว้ าง
สามารถยอมรับความจริ ง ความเชื่อที่แตกต่าง โดยนอกจากจะรับฟั งเหตุผลของแต่ละบุคคลแล้ ว
นักศึกษายังให้ ความสนใจ ใส่ใจมิตดิ ้ านความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และจิตใจของบุคคลอื่นด้ วย
นักศึกษาส่วนใหญ่จงึ สามารถปรับตัวเพื่ออยูร่ ่วมกันในสถาบันการศึกษาพยาบาลได้ เป็ นอย่างดี และ
พร้ อมที่จะเรี ยนรู้การใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและบริบทแวดล้ อมต่อไป
ในส่วนที่ตงของคณะพยาบาลศาสตร์
ั้
มีบริบทแวดล้ อมที่ เอื ้อให้ นกั ศึกษาเกิด การเรี ยนรู้ เพื่อได้
พัฒนาตนอย่างเป็ นองค์รวมกล่าวคือ มีโรงพยาบาล มีชมุ ชน และมีวดั ทีงอยู
่ตั ้ ใ่ นบริเวณแวดล้ อมเดียวกัน
จึงได้ พง่ึ พาอาศัยกันโดยนักศึกษาสามารถเรี ยนรู้การพยาบาลในสถานการณ์จริงได้ จากการฝึ กใน
โรงพยาบาล และชุมชนใกล้ เคียง ได้ มีโอกาสทําบุญตักบาตร สวดมนต์เย็น โดยนิมนต์พระอาจารย์จาก
วัดมารับบาตรและเทศนาธรรมให้ ฟังในทุกวันจันทร์ และมีโอกาสได้ ปฏิบตั กิ ิจกรรมทางศาสนาในทุก
โอกาสสําคัญเนื่องจากไปวัดได้ สะดวก จึงนับได้ วา่ คณะพยาบาลศาสตร์ แห่งนี ้มีท่ีตงอยู
ั ้ ใ่ นที่ท่ีเหมาะสม
และมีความพร้ อมซึง่ ช่วยส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้
สําหรับแหล่งฝึ กของนักศึกษาพยาบาลที่อยูน่ อกชันเรี
้ ยน นับเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ท่ีมีความสําคัญ
อย่างยิง่ สําหรับวิชาชีพพยาบาล โดยแหล่งฝึ กของนักศึกษามีอยูห่ ลายแห่งเริ่มจากโรงพยาบาลที่เชื่อมต่อ
กับคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยสะพานลอยคนข้ าม เพียงเดินข้ ามสะพานไปนักศึกษาก็ก้าวเข้ าสู่ แหล่ง
เรี ยนรู้ท่ีมีความแตกต่างจากในชันเรี
้ ยนโดยสิ ้นเชิง การเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนของนักศึกษาเป็ นสถานที่ ที่
กว้ างขึ ้น แตกต่างและหลากหลายไม่ใช่เป็ นเพียงห้ องเรี ยนสี่เหลี่ยมในพื ้นที่จํากัด ที่นกั ศึกษาคุ้นเคย
แต่เป็ นหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องติดต่อประสานงาน บุคคลที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ด้วยก็ไม่ใช่
เพียงแค่เพื่อนๆ และครูอ าจารย์เท่านันแต่
้ ขยายออกไปรวมถึงผู้ร่วมวิชาชีพอื่นๆ ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย
นักศึกษาที่มาจากสถาบันอื่นๆ เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องประสานงานด้ วยอีกทังในกระบวนการ
้
เรี ยนรู้นกั ศึกษาก็ไม่ได้ มีบทบาทเป็ นผู้รับอีกต่อไปแต่นกั ศึกษาต้ องเป็ นผู้กระทําด้ วยตนเองเป็ นหลั ก
ทุกอย่างจึงเปลี่ยนแปลงโดยบางสิง่ นักศึกษาก็ไม่อาจคาดเดาได้ วา่ ในแต่ละวันจะได้ พบกับประสบการณ์
ชีวิตในรูปแบบใด
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นอกจากโรงพยาบาลที่เป็ นแหล่งฝึ กที่ใกล้ คณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีสดุ ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
ยังมีโรงพยาบาลอื่นๆ อีกหลายโรงพยาบาล รวมถึงศูนย์สาธารณสุข สถานี อนามัยต่างๆ ที่ยินดีรับ
เป็ นแหล่งฝึ กให้ แก่นกั ศึกษาด้ วยความเต็มใจและด้ วยสายสัมพันธ์ของความเป็ นรุ่นพี่ รุ่นน้ อง
ที่สว่ นใหญ่จบการศึกษาพยาบาลมาจากสถาบันเดียวกัน และนอกจากโรงพยาบาลที่มีลกั ษณะ
ของการให้ บริ การในเชิงรับซึง่ ดูแลหรื อปฏิบตั กิ ารพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ที่ เข้ ามาใช้ บริการแล้ ว
ยังมีแหล่งฝึ กที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ บริ การในเชิงรุกซึง่ นักศึกษาจะต้ องเรี ยนรู้ประสบการณ์ท่ีมีความ
ต่างออกไป เช่นการให้ บริ การในชุมชนต่างๆ การออกค่าย กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯอีกด้ วย กระบวนการ
เรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลจึงมีความหลากหลายอันส่งผลให้ นั กศึกษามีการปรับสมดุลในตนเอง
และมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและบริ บทแวดล้ อมได้ เป็ นอย่างดี
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นคณะพยาบาลศาสตร์ แห่งนี ้จึงถือได้ วา่ เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ หรื อ
แหล่งเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนาตัวตนของนักศึกษาโดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสังคมแวดล้ อม
ซึง่ ช่วยทําให้ นกั ศึกษาเกิดความมัน่ ใจในตนเองมากขึ ้น รู้สกึ ถึงคุณค่าภายในตน รู้สกึ ว่าตนเองมี
ความหมายต่อบุคคลอื่นและสิ่งรอบตัวและในทางกลับกันบุคคลและสิ่งอื่นๆ ก็มีความหมายต่อตัวตน
ของนักศึกษาด้ วยเช่นกัน นักศึกษาจึงเกิดการพัฒนาตนเองได้ อย่างเป็ นองค์รวม

กระบวนการเรี ยนรู้ ในสาขาการพยาบาลสู่การพัฒนาตนแบบองค์ รวม
การเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลที่กล่าวถึงในที่นี ้ได้ มาจากคําให้ สมั ภาษณ์ของนักศึกษาพยาบาล
ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็ นองค์รวมโดยนักศึกษาพยาบาลที่ให้ สมั ภาษณ์มองว่า การเรี ยนรู้ในสาขา
การพยาบาล มีความแตกต่างค่อนข้ างมา กกับการเรี ยนในระบบโรงเรี ยนที่เคยเรี ยนผ่านมาในอดีต
ทังในแง่
้
ของเป้าหมาย กระบวนการเรี ยนรู้ สิ่ง ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ และการพัฒนาตนของนักศึกษา
โดยการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลเป็ นการเรี ยนรู้ในสาขาวิชาชีพ เฉพาะที่ต้องให้ การดูแลและการ
พยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ใช้ บริ การเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและการเจ็บป่ วยในทุกช่วงวัยตังแต่
้ เกิด
จนกระทัง่ เสียชีวติ โดยต้ องคํานึงถึงความเป็ นมนุษย์ท่ีมีทงด้
ั ้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
จิตวิญญาณเป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ซึง่ รวมถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งต่างๆรอบตัวอย่าง
เป็ นองค์รวมด้ วย กระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาล จึงมีการเรี ยนรู้ทงในชั
ั ้ นเรี
้ ยนและนอก
ชันเรี
้ ยน รวมถึงการใช้ ชีวิตในหอพักและประสบการณ์ชีวิต โดยการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนหรื อการฝึ ก
ปฎิบตั บิ นหอผู้ป่วยจะถูกให้ ความสําคัญอย่างมาก เนื่องจากการฝึ กปฏิบตั นิ อกชันเรี
้ ยนช่วยให้ นกั ศึกษา
ได้ มี ประสบการณ์ตรงอันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนของนักศึกษาสูว่ ชิ าชีพพยาบาลได้ อย่างแท้ จริง
เพราะหากนักศึกษาไม่ผา่ นประสบการณ์ดงั กล่าวนักศึกษาจะไม่สามารถเข้ าถึงความเป็ นมนุษย์และ
ไม่สามารถให้ การดูแลผู้ป่วยหรื อผู้ใช้ บริ การอย่างเป็ นองค์รวมได้ เนื่องจากการเรี ยนในสาขาพยาบาล
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ไม่ใช่เพียงการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในเชิงเทคนิควิธีเท่านัน้ แต่เป็ นการเรี ยนรู้ในการดูแลชีวิตมนุษย์ซงึ่
นักศึกษาจะมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ชีวติ ของทังผู
้ ้ ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ท่ีดแู ลผู้ป่วยและคนอื่นๆ
รอบข้ าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การได้ เรี ยนรู้ชีวติ ของบุคคลที่เจ็บป่ วยจนกระทัง่ ถึงวาระสุดท้ ายจะช่วยให้
นักศึกษาได้ มองเห็นสัจธรรม เข้ าใจถึงความทุกข์ ความสุข ความเชื่อ ความท้ อแท้ สิ ้นหวัง ฯลฯ ทําให้
นักศึกษาเกิดความเข้ าใจได้ ด้วยตนเองว่าสิง่ ใดคือสิ่งที่พงึ ปฏิบตั ติ อ่ มนุษย์ด้วยกัน และที่สําคัญนักศึกษา
ได้ เข้ าใจถึงคุณค่าของชีวติ และพร้ อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตา และเอื ้ออาทร ดังที่
นักศึกษาให้ สมั ภาษณ์ เชื่อมโยงไปถึงการเรี ยนรู้ท่ีเกิด ในขณะฝึ กปฏิบตั วิ า่
3

3

ประสบการณ์นอกชันเรี
้ ยนหนูคดิ ว่าสําคัญ เพราะว่าถ้ าเราเรี ยนในชันเรี
้ ยนอย่างเดียวมันไม่พอ เพราะว่า
เรี ยนพยาบาล เป็ นการดูแลคน ดูแลมนุษย์ มนุษย์เรามีหลาย ๆ อย่างหลายมิตดิ ้ วยกัน ถ้ าเราดูแลแค่เฉพาะ
แต่ร่างกาย หรื อแค่ที่เฉพาะเราเรี ยนที่เรี ยนมามันไม่สามารถให้ การพยาบาลได้ ครอบคลุม หนูเคยรู้สกึ ตื ้นตันใจ
มากที่หนูได้ ดแู ลคนไข้ ช่วงที่ด็อป ๆ ลงไป การหายใจก็ลงไปเรื่ อย ๆ หนูเลยรู้สกึ ว่า แต่ละวินาทีเวลาของเรามี
ค่ามากเลย แค่เสี ้ยววินาที ก็มีคณ
ุ ค่า เหมือนคนไข้ เขาทําให้ เราคิด คิดย้ อนถึงตนเองเราจะต้ องทําตัวยังไงให้ พอ่
แม่ร้ ูสกึ ดีให้ มากที่สดุ ไม่ใช่วา่ ณ วินาทีสดุ ท้ ายแล้ วค่อยมาทําให้ กนั เราต้ องดูแลท่านก่อนทีท่ า่ นจะเป็ นอย่างนี ้
หนูร้ ูสกึ ขอบคุณคนไข้ และตังใจดู
้ แลเขาให้ ดีที่สดุ

นอกจากนี ้นักศึกษายังมีมมุ มองว่าการเรี ยนสาขาการพยาบาลช่วยให้ พฒ
ั นาตนเองได้ ในทุกด้ๆาน
เนื่องจากได้ รับโอกาสที่จะพัฒนา ซึง่ นับว่าเป็ นประเด็นสําคัญดังคําพูดที่วา่ “หนูคดิ ว่าการได้ รับโอกาส
จากคนอื่นช่วยให้ เรี ยนรู้ได้ มากกว่า เพราะถ้ าเขาเปิ ดโอกาสให้ กบั เราหรื อไว้ วางใจเรา เราก็สามารถที่
จะพัฒนาตัวเองได้ อย่างเต็มเปี่ ยมค่ะ ถ้ าไม่ได้ สมั ผัสตรงนันเราก็
้
ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ ”
ทังนี
้ ้การเรี ยนรู้แต่เฉพาะในชันเรี
้ ยนเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนก้ าวเข้ าสู่
ความเข้ าใจมนุษย์ท่ีมีความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ อย่างมีความซับซ้ อนและเปลี่ยนแปลง
อยูต่ ลอดเวลาได้ เพราะมนุษย์ไม่ใช่วตั ถุท่ีไร้ อารมณ์ ความรู้สกึ หรื อสามารถจัดกระทําได้ ตามความ
ต้ องการ การจะเข้ าใจมนุษย์ได้ จงึ ต้ องการความละเอียดอ่อนทางด้ านจิตใจเป็ นสําคั ญ การเรี ยนรู้
นอกชันเรี
้ ยนของการศึกษาสาขาพยาบาลและการมีปฏิสมั พันธ์ในหอพัก นักศึกษา จึงนับว่าเป็ น
ลักษณะเด่นที่มีความแตกต่างไปจากระบบโรงเรี ยนโดยทัว่ ๆไป โดยนักศึกษาพยาบาลจะได้ มีโอกาส
ในการสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและสิ่งแวดล้ อมในบริบทที่ตา่ งกันออกไป ซึง่ ส่ งผลช่วยให้ นกั ศึกษา
ได้ ขยายมุมมองของตน รวมทังได้
้ มองสะท้ อนกลับสูภ่ ายในตน ทําให้ เข้ าใจชีวิตผู้อื่นและชีวิตตนเอง
เกิดการพัฒนาความคิดไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงมุมมอง ความคิด ความเชื่อและเกิดความสมดุลภายใน
ตนเองได้ ในที่สดุ
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กระบวนการเรี ยนรู้จงึ เป็ นกระบวนการในการพัฒนาตนของนักศึกษาที่เรี ยนรู้สง่ิ ต่างๆ เพื่อ
สามารถปรับตัวและเผชิญปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นในขณะเรี ยนรู้ ขณะปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ และการ
ดํารงชีวติ ดังนันการเรี
้
ยนรู้จงึ ไม่ได้ หมายถึงการเรี ยนเฉพาะในระบบของสถานศึกษาเท่านัน้
แต่หมายรวมถึงการเรี ยนรู้ในการใช้ ชีวติ ร่วมกับบุคค ลอื่นและสิ่งต่างๆ รอบตัว ผู้เรี ยนรู้จงึ เป็ นทัง้
ผู้แสวงหาและสร้ างความรู้ได้ ด้วยตนเองจากการเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นๆ และบริบทแวดล้ อม
จากแนวคิดนี ้กระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สรรพสิ่งจึงเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
ที่มีความหมายต่อการพัฒนาตนของผู้เรี ยนรู้อย่างมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นองค์รวม ไม่ใช่พฒ
ั นา
เพียงด้ านใดด้ านหนึง่
กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีชว่ ยให้ นกั ศึกษาพยาบาลเกิดการพัฒนาตนแบบองค์รวม จึงไม่ได้
มี เป้าหมายมุง่ แต่ท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพียงอย่างเดียว แต่มงุ่ พัฒนาให้ นกั ศึกษามีทงความรู
ั้
้
และมี จิตใจที่มีความเมตตา กรุณา เอื ้ออาทร มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีภาวะทางอารมณ์ที่มนั่ คง
มีความสมดุลในตนเองโดยสามารถเชื่อมโยงภายในตน เชื่อมโยงกับผู้อื่นและสิ่ง อื่นๆ จากการ
มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน และสามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถดําเนินชีวิต
อยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข ในที่นี ้จึงจะกล่าวถึงเป้าหมาย ความรู้ กระบวนการ ที่นําไปสู่
การเรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ดังนี ้
เป้าหมายการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่เป้าหมายในชีวติ
สําหรับเป้าหมายของ กระบวนการเรี ยนรู้ในสาขา การพยาบาล ระบบการศึกษาพยาบาล
มักมุง่ หวังให้ นกั ศึกษาพยาบาลมีความรู้ และทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามมาตรฐาน และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นหลักสําคัญในการดูแลผู้ใช้ บริการอย่างเป็ นองค์รวม สถาบันการศึกษา
พยาบาลจึงมักมีการกําหนดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ทิ งในแง่
ั้
ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
และการพักอาศัยในหอพัก ซึง่ นักศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับและปรับตัวได้ และมองในแง่บวกว่า
เป็ นการฝึ กวินยั ความรับผิดชอบ ความอดทน ฯลฯ เพื่อไปสูก่ ารเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ดมี ีคณ
ุ ภาพ
แต่นกั ศึกษาบางคนอาจรู้สกึ เครี ยด หรื อ ต่อต้ านอยูภ่ ายในใจ และจากการที่นกั ศึกษาถู กกําหนด
เป้าหมายจากสถาบันการศึกษาพยาบาลว่าต้ องจบการศึกษาเป็ นพยาบาลที่มีความรู้ และสามารถ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้ ถกู ต้ องตามมาตรฐาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวติ ผู้ป่วยเป็ นสําคัญ
บางครัง้ การเน้ นยํ ้าว่าความผิดพลาดใดๆ ก็ไม่ควรเกิดขึ ้น จึงอาจกลายเป็ นแรงกดดันหนึง่ ที่ทํา ให้
นักศึกษาหลายคนเกิดความเครี ยดค่อนข้ างมาก ดังเช่นที่นกั ศึกษา คนหนึง่ กล่าวว่า “เครี ยดค่ะ
อาจารย์พดู บ่อยๆ ว่า ห้ ามผิดพลาดนะ ทํากับชีวติ คนจริงๆ”
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ส่วนเป้าหมายการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาบางคนมีเป้าหมายต้ องการเรี ยน
ให้ จบมีการงานที่มนั่ คง หรื อมีอาชี พที่สามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั ตนและครอบครัวเพื่ออยูไ่ ด้ อย่างสุข
สบาย แต่ก็มีนกั ศึกษาจํานวนไม่น้อยที่มีมมุ มองว่า“สิ่งสําคัญ”ในการเรี ยนรู้สําหรับตนก็คือ การพัฒนา
ตนเอง ซึง่ ไม่ใช่การพัฒนาสติปัญญาแต่เพียงด้ านเดียวแต่หมายถึงความสามารถในการนําสิง่ ที่ได้
เรี ยนรู้ไปใช้ ในก ารดําเนินชีวิตและแก้ ไขปั ญหาทังในอาชี
้
พและชีวิตประจําวัน โดยนักศึกษามองว่า
การประสบความสําเร็ จในชีวิตของบุคคล คือสามารถพัฒนาตนเองให้ สามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ อย่าง
มีความสุข ดังนันถึ
้ งแม้ วา่ นักศึกษาส่วนใหญ่จะยังให้ ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูม่ าก
พอควรแต่เป้าหมายการเรี ยนรู้ที่แท้ จริ งก็คือ การพัฒนาตนในทุกด้ านทังความรู
้
้ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ
โดยต้ องปฏิบตั ไิ ด้ จริง สามารถทํางานและอยูร่ ่วมกับผู้อ่ืนท่ามกลางบริบทแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ จงึ จะเรี ยกได้ วา่ ประสบความสําเร็ จอย่างแท้ จริง
นอกจากนี ้นักศึกษาพยาบาลยังมีเป้าหมายในด้ านอื่นๆ อีก ซึง่ บางครัง้ เป้าหมายก็ยงั ไม่ชดั เจนนัก
และอาจเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ บริบท และเวลาเพราะนักศึกษามองว่าชีวติ ไม่ได้ มีเพียงด้ านมุม
เดียวหากแต่มีหลากหลายแง่มมุ เช่นนักศึกษาบางคนมีเป้าหมายและอุดมการณ์ของตนเองที่ต้องการ
เป็ นพยาบาลที่ดี มีคณ
ุ ธรรม รักในวิชาชีพ บางคนมีเป้าหมายในชีวติ ที่เกี่ยวข้ องครอบครัวเช่น ต้ องการ
มีชีวติ ที่ดกี ว่าพ่อแม่ซง่ึ ต้ องลําบาก ทํางานหนัก จึงต้ องการเป็ นที่พงึ่ และสามารถดูแลครอบครัวได้ ฯลฯ
ทังนี
้ ้นักศึกษามองว่าการเรี ยนรู้ในสาขาพยาบาลเป็ น เงื่อนไขสําคัญที่สนับสนุนให้ ชีวิตไปถึงเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ ซึง่ แต่เดิมในขณะที่เรี ยนอยูใ่ นระบบโรงเรี ยนนันนั
้ กศึกษามีเป้าหมายการเรี ยนเพื่อการแข่งขัน
และต้ องการมีอาชีพที่สงั คมยอมรับแต่ในปั จจุบนั เป้าหมายของนักศึกษาจํานวนไม่น้อยได้ เปลี่ยนแปลง
จากการแข่งขันกับผู้อ่ืนกลายมาเป็ นการพัฒนาตนเองทังในด้
้ านความรู้ และด้ านความสุขสมดุลในชีวิต
ซึง่ ชีวิตที่สมดุลในมุมมองของนักศึกษาหมายถึง การที่ไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่น มีความฝั น ความหวัง
ของตนเอง การ ได้ ดแู ลครอบครัว ไม่ยดึ ติดกับรายได้ หรื อวัตถุ และมีความสุขกับชีวติ อย่างแท้ จริง
ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของนักศึกษาคนหนึง่ ที่มีความรักแม่เป็ นพื ้นฐานจิตใจเนื่องจากแม่มีลกู เมื่ออายุมาก
แล้ ว ลูกจึงเห็นถึงความลําบากของแม่ และต้ องการดูแลแม่ให้ ดีได้ กล่าวว่า “อยากใช้ ชีวติ สมดุล ไม่ต้อง
ดิ ้นรนอะไรมากมาย ไม่ต้องแข่งกับคนอื่น มีความสุขกับชีวติ เรา ได้ ดแู ลครอบครัว เพราะว่าถ้ า ทําได้ ดี
ในเรื่ องการเรี ยนสุดๆ แล้ วไม่ได้ มาดูแม่ท่ีแก่แล้ ว ก็ไม่สบายใจ อยากเป็ นพยาบาล ภูมใิ จที่เป็ นพยาบาล
ภูมิใจที่ได้ ดแู ลคนไข้ ภูมิใจทุกครัง้ ที่ได้ ใส่เครื่ องแบบยูนิฟอร์ ม ได้ ยืนอยูบ่ นโรงพยาบาลและได้ ดแู ลคนอื่”น
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ความรู้ ท่ ีมีความเป็ นพลวัต
การศึกษาในสาขาการพยาบาลได้ มีการกําหนดหลักสูตรที่ให้ ความสําคัญกับความรู้ทงใน
ั้
เชิงวิชาการ และประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ โดยมีการกําหนดหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนไว้
สําหรับการเรี ยนทังในภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั เิ พื่อเป็ นกรอบแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ตาม
มาตรฐาน อย่างไรก็ตามหลักสูตรมีความยืดหยุน่ ให้ แต่ละสถาบันสามารถจัดการเรี ยนรู้โดยความรู้
อาจขยายกว้ างออกไปหรื อมีความลึกซึ ้งในบางส่วนมากขึ ้นได้ ตามความเหมาะสมกับบริบทของตน
รวมทังกระบวนการเรี
้
ยนรู้อาจมีความแตกต่างหลากหลายออกไปได้ ซง่ึ สถาบันการศึกษาพยาบาล
มักให้ ความสําคัญกับการฝึ กปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประสบการณ์ใน การดูแลผู้ป่วยบนคลินิก
และแหล่งฝึ กต่างๆ ซึง่ เป็ นการเรี ย นรู้ที่มงุ่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้กระทําด้ วยตนเอง ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถเรี ยนรู้จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ืน และสร้ างความรู้ได้ จากประสบการณ์ของตน และช่วย
สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าถึงคุณค่าและเข้ าใจชีวิ ต รวมถึงได้ ย้อนมองและคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อสามารถพัฒนาและบูรณาการตนเองต่อไปได้
ในส่วนของความรู้ทางการพยาบาล แม้ วา่ บางส่วนอาจเป็ นเนื ้อหาที่ตายตัว แน่นอนตามหลัก
วิทยาศาสตร์ แต่ในความเป็ นศิลปะทางการพยาบาลที่ให้ การดูแลบุคคลแบบองค์รวม นับเป็ นส่วนหนึ่ง
ที่ความรู้มีความเป็ นพลวัต กล่าวคือเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาตามความแตกต่างของบุคคลและบริบท
คําตอบไม่ได้ มีเพียงคําตอบเดียว แต่มีได้ หลากหลายตามแต่ความต้ องการหรื อความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล ความรู้จงึ สามารถขยายกว้ างออกไปจากกรอบเดิมๆ และความรู้ใหม่ถกู สร้ างขึ ้นได้ อยู่เสมอ
การเรี ยนรู้จงึ เกิดขึ ้นพร้ อมๆกับการสร้ างความรู้ใหม่ๆ การเรี ยนรู้ในทางการพยาบาลจึงมีความจําเป็ นที่
ต้ องเรี ยนรู้ควบคูก่ นั ไปทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั โิ ดยไม่อาจแยกขาดจากกันได้
ในมุมมองของนักศึกษาพยาบาล “ความรู้นอกชันเรี
้ ยน” นับว่าเป็ นความรู้ท่ีได้ ทงจากการรั
ั้
บ
และสร้ างขึ ้นด้ วยตัวนักศึกษาเองซึง่ มีความคงทนอยูก่ บั ตนเองมากที่สดุ กล่าวคือประสบการณ์ และ
การปฏิบตั จิ ริ งจะช่วยให้ จดจําได้ นาน และเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งมากกว่าการท่องจําเพียงผิวเผิน และความรู้
ประเภทดังกล่าวนี ้เองที่เป็ นสิ่งหนึง่ ซึง่ ทําให้ แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป และเป็ นความรู้ท่ีมี
ประโยชน์ตอ่ การศึกษาและการดําเนินชีวติ ไม่น้อยไปกว่าการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนเนื่องจากการเรี ยนรู้นอก
ชันเรี
้ ยนหรื อการปฏิบตั กิ ิจกรรมต่างๆ เป็ นความรู้ที่เท่าทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และช่วยให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกฝนตนเอง ทําให้ กล้ า แสดงออก เกิดความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ สร้ างสรรค์ความรู้ที่
สามารถนํามาใช้ แก้ ปัญหาได้ จริ ง เรี ยนรู้ที่จะอยูร่ ่วมกับผู้อื่น เรี ยนรู้การปรับตัว ได้ เห็นถึงตัวอย่างที่ดี
และมองย้ อนดูข้อบกพร่องของตนเองเพื่อแก้ ไข ปรับปรุงตน ดังที่ นกั ศึกษาคนหนึง่ ได้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้
ที่ได้ จากแหล่งฝึ กปฏิบตั วิ า่ “ความรู้ท่ีเราได้ จากวอร์ ดก็คอื การทํางานเป็ นอย่างไร เรี ยนรู้ การใช้ ชีวติ
เรี ยนรู้ที่จะอยูร่ ่วมกันกับคน เรี ยนรู้ที่จะปรับตัวเข้ าหาคน ถ้ าพี่คนไหนที่เป็ นแบบอย่างที่ดีเราก็เรี ยนรู้เขา
มาแล้ ว เราก็มาดูตวั เองว่าตัวเราเองไม่ดอี ย่างไรก็ปรับปรุง ก็ชว่ ยให้ อยูร่ ่วมกับคนอื่นได้ อย่างมีความสุข ”
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นอกจากนี ้นักศึกษา ที่ให้ สมั ภาษณ์ ยังมีความเห็นว่า ความรู้ ในชันเรี
้ ยนกับนอกชันเรี
้ ยน
มีความแตกต่างกันค่อนข้ างมากโดยความรู้นอกชันเรี
้ ยนมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาตัวอย่างเช่น
เนื ้อหาในตําราแตกต่างจากสถานการณ์ ในผู้ป่วยจริงทําให้ นกั ศึกษาไม่สามารถใช้ ความรู้ท่ีตายตัวมา
ปฏิบตั ใิ นการดูแลผู้ป่วยจริ งได้ แต่ต้องบูรณาการความรู้ในเชิงทฤษฎีการพยาบาล องค์ความรู้ในด้ าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง สภาพจริ งของผู้ป่วยและบริบทแวดล้ อมเพื่อสามารถให้ การพยาบาลผู้ป่วยได้ อย่าง
เหมาะสม
ตามทัศนะของนักศึกษาพยาบาลหลายคนจึงมองว่า “ความรู้ ” ไม่จํากัดอยูแ่ ต่เฉพาะในตํารา
เท่านันแต่
้ มีความรู้ทอ่ี ยูน่ อกเหนือตําราอีกมากมาย เช่น ประสบการณ์ชีวติ ความคิดความรู้สกึ จินตนาการ
ความดีงาม ฯลฯ ซึง่ ความรู้เหล่านันช่
้ วยให้ นกั ศึกษามีมมุ มองที่กว้ างขึ ้นและมองโลกได้ อย่างลึกซึ ้งมาก
ขึ ้นด้ วย ทําให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงความรู้ ความจริใงนลักษณะที่ไม่แน่นอน ตายตัว แต่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ ตลอดเวลา ทังนี
้ ้นักศึกษามองว่าความรู้ในชันเรี
้ ยนคือความรู้ ในเชิงทฤษฎีที่คอ่ นข้ างตายตัว เป็ นสิ่งที่
มีคนนํามาเขียนบันทึกไว้ และนักศึกษายังเชื่อว่ามีความรู้ อื่นอีก ที่อยูภ่ ายนอกชันเรี
้ ยนซึง่ ไม่ได้ มีการ
บันทึกไว้ หรื อนํามาศึกษากันในชันเรี
้ ยน ซึง่ นักศึกษาสามารถเข้ าถึงความรู้ลกั ษณะดังกล่าวนี ้ได้ จาก
การเรี ยนรู้ในสาขา การพยาบาลโดยนักศึกษาได้ เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตนเองว่ามีมมุ มอง
เกี่ยวกับ ความรู้ ขยายออกไปมากขึ ้น คือมองว่าความรู้ตา่ งๆ ล้ วนมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวติ ซึง่
แตกต่างกับในขณะที่เรี ยนอยูใ่ นระดับมัธยมที่เคยมองว่าความรู้ที่สําคัญที่สดุ คือความรู้ในห้ องเรี ยน
กระบวนการที่นาํ ไปสู่การเรียนรู้
การเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลมีกระบวนการที่เกิดขึ ้นทังในชั
้ นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน มีการ
ฝึ กปฏิบตั ิ การบูรณาการความรู้ทงจากในตํ
ั้
าราและชีวติ จริง การคดิ ที่ใช้ ทงเหตุ
ั ้ ผลและอารมณ์ ความรู้สกึ
ร่วมด้ วย การมี ปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้ างเพื่อ การเรี ยนรู้ และการสะท้ อนย้ อนคิด เพื่อ การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอันนําไปสูก่ ารพัฒนาตนอย่างเป็ นองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล ดังนี ้คือ
ฝึ กปฏิบัต:ิ การสัมผัสสถานการณ์ จริง
ในการศึกษาพยาบาลความรู้เชิงทฤษฎีและการปฏิบตั จิ ริงต่างก็มีความสําคัญและเชื่อมโยงกัน
อยูต่ ลอดเวลาโดยเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ แก่กนั ซึง่ ช่วยให้ นกั ศึกษามีทงความรู
ั้
้ ตามมาตรฐานและเข้ าถึง
คุณค่าวิชาชีพพยาบาลที่มีทัง้ ความเป็ นศาสตร์ และศิลป์ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ กล่าวว่า “อย่างเช่นเรื่ อง
ทําแผล ก็ไม่ใช่แค่ทําแผลให้ สะอาด เราก็จะมองว่า ถ้ าปิ ดแผลอย่างนี ้คนไข้ เดินไปจะอายคนไหม มัน
สวยไหม ก็คือไม่ได้ มีบอกไว้ ในตํารา แต่วา่ เหมือนเป็ นศิลปะในการทําแผล ตําราบอกแต่มาตรฐานใน
การทําให้ ถกู ต้ อ ง แต่วา่ เวลาเราทําจริ งไม่ได้ คาํ นึงถึงความถูกต้ องอย่างเดียว เราก็จะคํานึงถึงจิตใจ
คนไข้ ด้วย”

83
นักศึกษาพยาบาลมักให้ ความสําคัญกับความรู้ทงในเชิ
ั ้ งทฤษฎี การปฏิบตั แิ ละประสบการณ์
ชีวติ โดยเชื่อมโยงไปสูก่ ารนําไปใช้ ในชีวติ ประจําวัน ซึง่ ต้ องอาศัยประสบการณ์ จริ งเป็ นสําคัญ จึงจะ
สามารถเข้ าถึงมิตดิ ้ านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณทังภายในตนเองและผู
้
้ อื่นได้ เนื่องจากการเรี ยนรู้
ในชันเรี
้ ยนส่วนใหญ่มกั เป็ นการบรรยาย และเน้ นการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสมอง และฝึ กทักษะการ
คิดตาม นักศึกษามีบทบาทเป็ นผู้รับมากกว่าเป็ นผู้สร้ างหรื อกระทําด้ วยตนเอง อย่างไรก็ ตามครู
อาจารย์ได้ พยายามใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีชว่ ยให้ นกั ศึกษาเกิดความเข้ าใจมากขึ ้น โดยยกตัวอย่าง
จากประสบการณ์จริ งประกอบการบรรยาย ใช้ คาํ ถามปลายเปิ ดกระตุ้นให้ คดิ วิเคราะห์ ให้ นกั ศึกษา
ได้ มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนกันมากขึ ้น จัดการเรี ยนรู้แบบกลุม่ ย่อย วิเคราะห์ กรณีศกึ ษาร่วมกัน
ทําโครงงาน กิจกรรมการเรี ยนรู้ตา่ งๆ และสนับสนุนการฝึ กปฏิบตั ทิ งในคลิ
ั้
นิกและในชุมชน รวมทังแหล่
้ ง
ฝึ กต่างๆ โดยเอื ้ออํานวยให้ นกั ศึกษาได้ เกิดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงซึง่ เป็ นชีวติ จริง และเข้ าถึง
มิตทิ างด้ านจิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ในชันเรี
้ ยน
ยังไม่สามารถไปถึงได้
เนื่องจากในการศึกษาสาขาพยาบาล นักศึกษาจะได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ดแู ลผู้ป่วย
หรื อผู้ใช้ บริ การอย่างใกล้ ชดิ เป็ นรายๆไป นักศึกษาจึงต้ องสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย รวมทังศึ
้ กษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยใ นทุกมิตขิ องความเป็ นมนุษย์ ส่งผลให้ นกั ศึกษามีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ป่วย
หรื อผู้ใช้ บริ การที่ตนเองดูแลเพื่อนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันกับครูและเพื่อนๆในกลุม่ ที่ขึ ้นฝึ กปฏิบตั ิ
ร่วมกันเพื่อวางแผนและให้ การพยาบาลผู้ป่วยได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสม นักศึกษาจึงมีโอกาส
ใช้ ความสามารถของตนในการสร้ างความรู้ ได้ ด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยซึง่
จะเป็ นประโยชน์ทงต่
ั ้ อนักศึกษาและผู้สอน ทังนี
้ ้หากผู้สอนช่วยให้ นกั ศึกษาได้ มีความสัมพันธ์กบั ผู้อ่ืน
มากขึ ้นก็จะช่วยให้ นกั ศึกษาเกิดมุมมองที่ขยายกว้ างออกไปและสามารถสร้ างสิ่งใหม่หรื อมุมมองใหม่
ขึ ้นได้ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ เล่าถึงความรู้สกึ ประทับใจที่ได้ เรี ยนรู้จากการดูแลผู้ป่วยว่า
ขึ ้นวอร์ ดก็ได้ ห ลายอย่าง นํามาพัฒนาชีวิตเราได้ บางเรื่องเป็ นความรู้ไปให้ การพยาบาลคนไข้ อื่น
ต่อ ๆ ไปได้ ด้วย อย่างเช่นคนไข้ เขาเป็ นมะเร็ ง แล้ วตอนสุดท้ ายที่เขาเสียชีวิต หนูก็ไปช่วยแต่งตัวให้ คนไข้
ลูกชายเขาก็มายืนข้ างๆ หนูก็เลยถามเขาว่า คุณอยากจะช่วยไหมค่ะเขาก็ตอบว่าใช่อยากจะช่วย เขาก็
เลยมาล้ างเท้ าให้ พอ่ แล้ วก็ใส่เสื ้อผ้ าให้ พอ่ หนูก็อยูเ่ ป็ นเพื่อน เป็ นกําลังใจ ช่วยเขาด้ วย หนูร้ ูสกึ แบบว่าดี
จังเลย รู้สกึ ตื ้นตันใจมากไม่ร้ ูจะบอกยังไง มันเป็ นภาพที่หนูจําติดตา ติดใจเลย ได้ ย้อนดูตนเอง และภูมิใจ
ในวิชาชีพมาก

และนักศึกษาอีกคนหนึง่ เล่า ถึงสิง่ ที่นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ในขณะให้ การพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องสูญเสีย
อวัยวะสําคัญของร่างกายว่า
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ความรู้ได้ จากสิ่ งที่เราปฏิบตั ิเอง อย่างการดูแลคนไข้ หนูจะได้ มาจากการพูดคุย แล้ วก็การดูแล
ตอนนันอยู
้ ศ่ ลั ย์ชายแล้ วคนไข้ เขาผ่าตัดขาค่ะ แล้ วเขารับไม่ได้ ที่เขาต้ องตัดขา คือหนูก็พยายามเข้ าไป
คุยกับเขา วันแรก วันทีส่ อง เขาก็ไม่ตอบ ไม่พดู ด้ วย แล้ วก็โบกมือให้ ไปอย่างเดียว หนู ก็คยุ ไปเรื่ อย ๆ
ประมาณ สอง สามสัปดาห์คะ่ เขาก็เริ่ มหันมามองหน้ า หันมาคุยด้ วย พอหนูจะลงวอร์ ดก็เหมือนเขา
อยากคุยกับเรา แล้ วค่ะ รู้สกึ ว่าเขาก็เห็นสิง่ ที่เราพยายามคือเราอยากจะเข้ าไปดูแลเขานะ หนูวา่ มันเป็ น
การเรี ยนรู้คะ่ สถานการณ์จริ งเลย เราก็สามารถที่จะสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั เขาได้ ให้ เขารู้สกึ ว่าเขา
มัน่ ใจและไว้ ใจเราค่ะ หนูเลยมองว่า การปฏิบตั ิจริ งช่วยให้ เรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้นกว่าเรี ยนแต่เฉพาะในห้ องเรี ยน
อย่างเดียว

จะเห็นได้ วา่ การพรํ่ าบอกหรื ออบรมสัง่ สอนของครู อาจารย์เฉพาะแต่ในชันเรี
้ ยนบางครัง้ อาจ
เข้ าไม่ถงึ จิตใจหรื อไม่สามารถทําให้ นกั ศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาตนเองได้ ดเี ท่ากับการที่นกั ศึกษาได้
เผชิญกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นจริ ง หรื อการที่นกั ศึกษาสัมผัสได้ ถงึ ความห่วงใย ใส่ใจและเข้ าใจในตัวนักศึกษา
ซึง่ จะตราตรึงอยู่ ในใจและช่วยกระตุ้นให้ นกั ศึกษาได้ ย้อนคิด ไตร่ตรองหรื อเปลี่ยนมุมมองของตนได้
ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ ที่สะท้ อนว่าตนเองเป็ นคนเรี ยนไม่เก่ง เข้ าใจอะไรได้ ช้า ทังๆ
้ ที่พยายามเรี ยนรู้
และทบทวนด้ วยตนเองหลายๆครัง้ กล่าวถึงความรู้สกึ ขณะเรี ยนรู้ในภาคปฏิบตั วิ า่ “อาจารย์ให้ กําลังใจ
ว่าคนเราสามารถพัฒนาได้ ทําให้ มีกําลังใจขึ ้นเลยค่ะ เปลี่ยนความคิดเลย เชื่อว่าเราต้ องทําได้ หนูจะ
ไม่ลืมคําพูดอาจารย์เลยที่ชว่ ยชี ้แนะด้ วยความเป็ นห่วงเด็กที่ไม่คอ่ ยรู้เรื่ องคนหนึง่ วันหนึง่ ที่หนูสําเร็จ
ทุกอย่างหนูจะไม่ลืมอาจารย์เลยค่ะ ” ซึง่ สิ่งที่นกั ศึกษาสะท้ อนออกมาจากใจจริง นี ้หากครู อาจารย์ได้
รับรู้ ครู อาจารย์ก็จะมีกําลังใจที่จะทุม่ เทแรงกาย แรงใจในการสอน และเอื ้อให้ ศษิ ย์เรี ยนรู้และเติบโต
ต่อไป
ในส่วนของความแตกต่างระหว่างการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนกับ การปฏิบตั จิ ริงนอกชันเรี
้ ยน
มีนกั ศึกษาคนหนึง่ ได้ เปรี ยบเทียบไว้ อย่างน่าสนใจว่า “ต่างกันก็เหมือนดูหนังธรรมดากับดูหนังสามมิติ
เพราะว่าเรี ยนทฤษฎีอย่างเดียวก็จะได้ ด้านเดียวว่าจะเป็ นไปอย่างนี ๆ้ นะ แต่วา่ ในส่วนที่ไปปฏิบตั จิ ริง
ได้ หลายมุมมองนะคะ และแทรกเข้ าไปในความรู้สกึ เรามากกว่า ” เช่นเดียวกับนักศึกษาอีกคนหนึง่ ที่
กล่าวว่า “ในชันเรี
้ ยนอาจารย์ก็จะเอาความรู้ของอาจารย์มาถ่ายทอดให้ นกั เรี ยน นัง่ แล้ วมีคนมาป้อน
แต่สิ่งที่เราจะได้ จากนอกชันเรี
้ ยน คือได้ ไปสัมผัสจะได้ อะไรมากกว่า มันเป็ นเรื่ องของประสบการณ์และ
ความรู้สกึ มาเกี่ยวข้ องด้ วย” และนักศึกษาอีกคนกล่าวในทํานองเดียวกันว่า “อ่านหนังสือหลายครัง้
อ่านมากเท่าไหร่ก็ไม่เข้ าใจเท่ากับได้ ทําจริง”ๆเช่นเดียวกับอาจารย์ผ้ สู อนหลายคนที่กล่าวถึคงวามแตกต่าง
ระหว่างการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนกับนอกชันเรี
้ ยนว่าในชันเรี
้ ยนเน้ นการท่องจําเนื ้อหา ขาดความมีชีวิตชีวา
แต่การฝึ กปฏิบตั นิ อกชันเรี
้ ยนมีอารมณ์ ความรู้สกึ มาเกี่ยวข้ องค่อนข้ างมาก สามารถสัมผัสได้ ถงึ ภาวะ
จิตใจ ความเมตตา และความ เอื ้ออาทร ซึง่ มักไม่เกิดขึ ้น อย่างชัดเจน ในชันเรี
้ ยน การฝึ กปฏิบตั จิ งึ มี
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ความจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี ้อาจารย์ยงั มองว่าการเรี ยนรู้ ในภาคปฏิบตั ชิ ว่ ย
เปิ ดมุมมองให้ นกั ศึกษาได้ มองเห็นประโยชน์ของการเรี ยนรู้ได้ ชดั เจนมากขึ ้น ซึง่ จะช่วยให้ นกั ศึกษาสนใจ
ใส่ใจในการเรี ยนรู้ เนื่องจากสามารถนําไปใช้ ได้ เห็นผลจริ ง
การเรี ยนรู้จากการฝึ กปฏิบตั ิยงั ช่วยทําให้ นกั ศึกษาเกิดมุมมองที่แตกต่างจากในตํารา
และมองความรู้ได้ อย่างกว้ างขวางมากขึ ้น โดยนักศึกษามีมมุ มองว่าไม่ควรยึดติดกับความรู้เชิงทฤษฎี
มากเกินไป การปรับเปลี่ยนการใช้ ความรู้ทงในเชิ
ั ้ งทฤษฎี ประสบการณ์ ภูมปิ ั ญญา ความเชื่อ ฯลฯ
ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์จริ งหรื อชีวติ จริงที่มีเรื่ องของความรู้สกึ อารมณ์ท่ีมีความละเอียดอ่อนและ
ซับซ้ อนเข้ ามาเกี่ยวข้ องน่าจะเป็ นสิ่งที่พงึ กระทํามากกว่าใช้ ทฤษฎีท่ีตายตัวในการให้ การดูแลมนุษย์
หรื อในการอยูร่ ่วมกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันและมนุษย์กบั สรรพสิ่ง
ประสบการณ์จากฝึ กปฏิบตั ิจงึ นับว่าเป็ นความรู้อีกประเภทหนึง่ ที่มีความสําคัญจําเป็ น
สําหรับนักศึกษาพยาบาลซึง่ ช่วยให้ นกั ศึกษารู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าจากการได้ นําความรู้ไปใช้ ได้ ผลจริ ง
ได้ มีบทบาทเป็ นผู้กระทําด้ วยตนเอง ไม่ใช่เพียงรอรับความรู้ท่ีถกู ถ่ายทอดหรื ออ่านตําราเพื่อท่องจํา
และจากการเป็ นผู้ปฏิบตั จิ นเป็ นผลสําเร็จจึงส่งผลให้ นกั ศึกษารู้สกึ มีความสุขจากการได้ รับคําชื่นชม
ของผู้ป่วยและญาติผ้ ปู ่ วย ดังที่นกั ศึก ษาคนหนึง่ ซึง่ เล่าถึงตนเองว่าแม้ ได้ เกรดไม่คอ่ ยดีแต่เวลาปฏิบตั ิ
ก็พยายามทําดีท่ีสดุ และพูดถึงความสุขในการเรี ยนรู้วา่ “เพราะไม่ต้องอยูก่ บั ตําราเรี ยน ไม่ต้องฟั ง
อาจารย์พดู ไปเรื่ อย ๆ แต่พอเราขึ ้นวอร์ ดเราได้ ทําจริงแล้ วเรารู้สกึ ว่าคนไข้ หรื อญาติคนไข้ ชมเรา
เรารู้สกึ ว่ าเราก็เจ๋งเหมือนกันนี่ ถึงเราไม่ได้ เรี ยนเกรดสูงสุดฟ้า หรื อเกียรตินิยม เราก็ทําให้ คนไข้
มีความสุขได้ ” การประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้จงึ ไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะจากการทําข้ อสอบได้ คะแนน
ดีเท่านันแต่
้ ขยายรวมไปถึงการปฎิบตั ไิ ด้ ผลดีโดยใช้ ความรู้ท่ีมีอยูภ่ ายในตนด้ วย
อีกทังนั
้ กศึกษาพยาบาลยังรับรู้วา่ การเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลสิง่ สําคัญที่สดุ คือต้ องมี
จิตใจดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมนํามาก่อนจึงจะสามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้ ดี เรื่ องความเก่งเป็ นเรื่ อง
รองลงไป หากนักศึกษาสามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้ โดยผู้ป่วยปลอดภัและปฏิ
ย บตั อิ ย่างมีความเมตตา
และเอื ้ออาทรก็อาจให้ การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็ นองค์รวมได้ ดีกว่า นักศึกษาที่เรี ยนเก่งหรื อมีความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการแต่ไม่เข้ าใจหรื อไม่สามารถสัมผัสถึงจิตใจ อารมณ์ หรื อจิตวิญญาณของผู้ป่วย ดังที่นกั ศึกษา
คนหนึง่ พูดว่า “เราต้ องทําด้ วยความจริ งใจ อยากช่วยเหลือ การพยาบาลก็ออกมาดีคะ่ ถึงไม่เก่งมาก
เขาก็จะให้ โอกาสเราปฏิบตั แิ ต่บางคนเรี ยนเก่งปฏิบตั ไิ ม่คอ่ ยดีก็มีคะ่ ”
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นอกจากนี ้นักศึกษาพยาบาลมักมีมมุ มองว่าการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนนันมี
้ ความเป็ นอิสระ
ซึง่ ช่วยให้ สามารถเรี ยนรู้ได้ ดีกว่าการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนที่มีเงื่อนไข ระเ บียบ กฏเกณฑ์คอ่ นข้ างมาก
ซึง่ นับว่าเป็ นข้ อจํากัดในการเรี ยนรู้ ดังที่นกั ศึกษา ชายคนหนึง่ กล่าวว่า “การเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนกับ
นอกห้ องเรี ยนมีข้อแตกต่างกันก็เยอะอยูน่ ะครับ เพราะถ้ าเป็ นการเรี ยนรู้ที่อยูใ่ นห้ องเรี ยนจะมีเงื่อนไข
แล้ วก็ระเบียบในห้ องเรี ยนเยอะซึง่ มันมีข้อจํากัดแต่วา่ ถ้ าเป็ นนอกห้ องเรี ยนเราจะมองว่ามันเป็ นในเรื่ อง
ของการเรี ยนรู้แบบอิสระของเรามากกว่า มีแหล่งเรี ยนรู้หลายแหล่ง สามารถต่อยอดได้ เยอะ” ซึง่ จะ
เห็นได้ วา่ บทบาทของผู้เรี ยนมีความแตกต่างกันระหว่างการเรี ยนในชันเรี
้ ยนกับนอกชันเรี
้ ยน กล่าวคือ
ในชันเรี
้ ยน ผู้เรียนมีบทบาทเป็ นผู้รับ แต่นอกชันเรี
้ ยนผู้เรี ยนมีได้ หลายบทบาท ได้ แก่ ผู้รับ ผู้ฟัง ผู้ปฏิบตั ิ
และผู้ให้ เป็ นต้ น
ส่วนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ก็เป็ นส่วนสําคัญที่ชว่ ยส่งเสริมให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้
ได้ เช่นการเข้ าค่าย โครงการจิตอาสาต่างๆ ฯลฯ โดยช่วยเปิ ดมุมมอ งในการมองโลกให้ แก่นกั ศึกษา
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทําให้ ร้ ูสกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า เข้ าใจชีวิต และได้ พบเห็นประสบการณ์แปลกใหม่
รวมถึงความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมอีกด้ วย ดังคําสัมภาษณ์ของนักศึกษาพยาบาล
ชายคนหนึง่ ที่พดู ย้ อนไปถึงการไปออกค่ายอาสาในขณะที่ยงั เรี ย นอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 1 ว่า “ไปออกค่ายอาสา
ที่เชียงราย คือสิ่งที่ผมภูมิใจมาก ทังที
้ ่เราไม่ได้ เป็ นครู แต่เราไปให้ ความรู้กบั น้ อง ไปให้ รอยยิ ้มกับน้ อง
บนดอย เห็นเลยนี่คนเราเกิดมาต่างกัน รู้สกึ มองได้ หลายแง่มมุ ”
บูรณาการความรู้ จากในตําราและชีวิตจริง
“ความรู้” ในคําจํากัดความของนักศึกษาพยาบาลมีความหมายขยายกว้ างนอกเหนือออกไป
จากการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนซึง่ รวมถึงความรู้ ในการดําเนินชีวิตภายใต้ บริบทต่างๆ แวดล้ อม ความรู้จงึ มี
อยูท่ ว่ั ไป ทุกที่ ทุกแห่งล้ วนแต่มีความรู้อยูท่ งสิ
ั ้ ้น นอกจากนี ้ยังมีความรู้ท่ีถกู สร้ างขึ ้นได้ โดยความรู้ท่ี
นักศึกษาพยาบาลสร้ างขึ ้นมักเกิดขึ ้นได้ จากการบูรณาการความรู้ทงจากในชั
ั้
นเรี
้ ยนและประสบการณ์
ชีวติ เช่น การปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย การมีปฏิสมั พันธ์กบั สรรพสิ่ง การเรี ยนรู้ชีวติ ทังของ
้
ตนเองและผู้อื่นรอบข้ าง คําสัง่ สอนจากพ่อแม่ ครอบครัว และครู
อาจารย์ ฯลฯ ทังนี
้ ้นักศึกษาให้ ความสําคัญ
กับความรู้ท่ีได้ จากประสบการณ์ชีวติ ไว้ ในลําดับต้ นๆ เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู้จากชีวติ จริงที่สามารถ
นํามาใช้ ได้ ทงในวิ
ั ้ ชาชีพ และการดําเนินชีวติ โดยมองว่าการเรี ยนรู้จากประสบการณ์มีความละเอียดอ่อน
และซับซ้ อนมากกว่าการเรี ยนทฤษฎีในชันเรี
้ ยน และประสบการณ์ท่ีแตกต่างย่อมส่งผลให้ บคุ คลมีการ
เรี ยนรู้ท่ีตา่ งกัน ดังคําให้ สมั ภาษณ์ท่ีนกั ศึกษาคนหนึง่ กล่าวว่า “ความรู้มนั ผสมผสานกันนะ ทังประสบการณ์
้
ตํารา การปฏิบตั ิ ทังการเรี
้
ยนรู้ของตัวเราเองแล้ วแต่วา่ ใครจะเรี ยนรู้ได้ ตา่ งกัน” และนักศึกษาอีกคนหนึง่
กล่าวว่า
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ความรู้สาํ หรับหนูคอื ความรู้ในชันเรี
้ ยนก็ถือเป็ นสิง่ สําคัญเป็ นเหมือนทฤษฎีทท่ี าํ ให้ เราไปพิสจู น์วา่
มันเป็ นจริ งตามที่เขาพูดไหม มันสามารถเอามาใช้ กบั เราได้ อย่างไร แต่หนูคิดว่าสิง่ ที่จะทําให้ ความรู้อยูก่ บั
เราคือประสบการณ์เช่นการขึ ้นวอร์ ด อย่างเรี ยนในห้ องก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าได้ ทําอะไรซักอย่างแล้ วเราจะจํา
ค่ะ ประสบการณ์จะทําให้ เราสามารถทําอะไรได้ หลายๆ อย่าง แตกต่างจากคนอืน่ ได้ ด้วยค่ะ

ทังนี
้ ้การสร้ างความรู้ทงจากประสบการณ์
ั้
เดิม กา
รต่อยอด หรื อการสร้ างความรู้ใหม่มักเกิดขึ ้น
ได้ จากที่นกั ศึกษามีบทบาทเป็ นผู้กระทําใน สถานการณ์ นนๆ
ั ้ ความรู้ จากการปฏิบตั ิ จริ ง มักเป็ นสิ่งที่
นักศึกษาจําได้ ฝังนาน ทําให้ เกิดความเข้ าใจ และสามารถเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีสปู่ ฏิบตั ไิ ด้ ซง่ึ จะ
ก่อให้ เกิดการพัฒนาตนในด้ านต่างๆ ทังในเชิ
้ งวิชาการ จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ รวมทัง้
การมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งต่างๆ ด้ วยวิธีคดิ ของนักศึกษาพยาบาลดังกล่าว ความรู้ จึงสามารถบูรณาการ
ขึ ้นได้ เสมอโดยนักศึกษาได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ความรู้ทงในชั
ั ้ นเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยนและกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้
จากประสบการณ์ชีวิตทังของตนเองและผู
้
้ อื่นซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้ทงในด้
ั ้ านของความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
จินตนาการ สุนทรี ยภาพ และด้ านอื่นๆ จึงสะท้ อนให้ เห็นว่าแหล่งเรี ยนรู้นนมี
ั ้ อยูห่ ลากหลาย และนักศึกษา
สามารถสร้ างความรู้ได้ ด้วยตนเอง
คิดนอกเหนือเหตุผลเพื่อเข้ าใจคน เข้ าใจตน
สําหรับนักศึกษาพยาบาลการคิดหรื อตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ล้ วนมีผ้ อู ่ืนมาเกี่ยวข้งอยู
อ เ่ สมอๆ
การตัดสินใจเพียงลําพังหรื อตัดสินใจโดยยึดกฏเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวเป็ นหลักแต่เพียงอย่างเดียวโดย
ไม่คํานึงถึงอารมณ์ ความรู้สกึ ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องนันแทบจะไม่
้
เกิดขึ ้น หรื อเกิดเฉพาะกรณีเท่านัน้
เนื่องจากการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลมีความจําเป็ นต้ องมีความเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและ
บริบทแวดล้ อมอยูต่ ลอดเ วลา ทังการเรี
้
ยนรู้ในชันเรี
้ ยน การเรี ยนรู้แบบกลุม่ ย่อย การฝึ กปฏิบตั ทิ ่ีต้อง
เกี่ยวข้ องกับทังผู
้ ้ ร่วมวิชาชีพ วิชาชีพใกล้ เคียง ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ฯลฯ รวมถึงการอาศัยอยูใ่ นหอพัก
ร่วมกัน นักศึกษาจึงเรี ยนรู้ถงึ ก ารต้ องเปิ ดใจให้ กว้ าง รับฟั งผู้อื่นอย่างให้ ความเคารพในความเห็นที่
แตกต่าง ยอมรับในความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทงภายในตนเองและระหว่
ั้
างตนเองกับผู้อื่นหรื อสิ่งอื่นๆ
รวมทังมองหาทางออกที
้
่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ กล่าวว่า “การเรี ยน
พยาบาลช่วยให้ ขยายมุมมองของตัวเองได้ มาก ทําให้ มองโลกกว้ างขึ ้น และเข้ าใจคนอื่นมากขึ ้นด้ วย”
ในกระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลจะได้ รับโอกาสให้
มีปฏิสมั พันธ์
กับผู้อื่นหรื อสิ่งอื่นๆ ในบรรยากาศที่ไม่เป็ นทางการนอกชันเรี
้ ยนค่อนข้ างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึ ก
ปฏิบตั นิ อกชันเรี
้ ยนทังในคลิ
้
นิก ชุมชน แหล่งฝึ กต่างๆ ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้ นกั ศึกษามีมมุ มองที่ซบั ซ้ อนขึ ้น
ในการมองชีวิตและมองโลก อีกทังการยอมรั
้
บความแตกต่างระหว่างบุคคลจะช่วยให้ นกั ศึกษาสามารถ
มองเห็นปั ญหาในหลากหลายมุมมองและมองเห็นทางออกของการแก้ ไขปั ญหาในหลายทางออก อันจะ
นําไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาต่างๆหรื อค้ นพบแนวทางปฏิบตั ติ า่ งๆที่เหมาะสมได้ และอาจส่งผลให้ เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงความจริ งที่เคยเชื่อหรื อเคยยึดถือมาก่อน และมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ ผู้อื่น ซึง่ สิ่งเหล่านี ้จะช่วย
พัฒนาให้ นกั ศึกษายอมรับการคิดร่วมกันและสามารถทํางานร่วมกันกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
นักศึกษายังสามารถร่วมสร้ างทางเลือกให้ กบั ตนเองและผู้อ่ืนได้ อีกด้ วย
ในการตัดสินใจในเรื่ องใดๆ ก็ตาม นักศึกษาพยาบาลมักตัดสินใจภายใต้ การคิดพิจารณา
ทบทวน ไตร่ตรองจากความคิดเห็นทังของตนเองและผู
้
้ อื่น ซึง่ นักศึกษามองว่าความคิ
ทุก ดล้ วนเป็ นประโยชน์
และมักใช้ การไตร่ตรองเหตุการณ์หรื อประสบการณ์ที่ผา่ นมา โดยมองถึงบทเรี ยนที่เคยเกิดขึ ้นทังในแง่
้
ที่
ประสบความสําเร็ จ และข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น เปรี ยบเทียบข้ อดี ข้ อเสีย แล้ วตัดสินใจหรื อหาทางแก้ ไข
ปั ญหาโดยใช้ ทงเหตุ
ั ้ ผลและอารมณ์ความรู้สกึ ของทุกคนที่เกี่ยวข้ องเข้ ามามีสว่ นในการตัดสินใจ หากเกิด
ความขัดแย้ งกับผู้อ่ืนนักศึกษาจะคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรองอีกครัง้ โดยมองย้ อนพิจารณาตนเอง คิดทบทวน
ประสบการณ์ท่ีผดิ พลาดแล้ วนํามาปรับปรุงตนเองต่อไป “ประสบการณ์ ” จึงเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญ
สําหรับการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบา ลซึง่ สามารถเรี ยนรู้ได้ ทงจากการทบทวน
ั้
สะท้ อนคิด เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึง่ มาสูช่ ีวิตตนเอง และการเรี ยนรู้จากประสบการณ์หนึง่ ไปสูป่ ระสบการณ์
อื่นๆต่อไป การตัดสินใจในเรื่ องของความถูก ผิด จึงอาจไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนตายตัวเสมอไปแต่ขึ ้นอยูก่ บั
บริ บทในแต่ละเรื่ องราวซึง่ มีองค์ประกอบของเรื่ องต่างกันออกไป การคิดในลักษณะนอกเหนือเหตุผล
โดยคํานึงถึงความคิด อารมณ์ และความรู้สกึ ของผู้อ่ืนนับเป็ นส่วนหนึง่ ที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษาเกิดความ
เชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ภายในตน เชื่อมโยงกับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อันจะนําไปสูก่ าร เข้ าใจตนเองและเข้ า ใจ
ผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
ปฏิสัมพันธ์ กับคนรอบข้ างเพื่อการเรียนรู้
สําหรับนักศึกษาพยาบาลการเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ ทงจากภายในตนและจากภายนอก
ั้
โดยการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันทังจากการสนทนา
้
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การทํากิจกรรมร่วมกันการช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน ฯลฯ อันส่งผลให้ นกั ศึกษาสามารถสร้ างสรรค์ความคิดและความรู้ได้ ปฏิสมั พันธ์ท่ีเอื ้อให้
เกิดการเรี ยนรู้แก่นกั ศึกษาพยาบาล ได้ แก่ การมีปฏิสมั พันธ์ท่ีชว่ ยสร้ างสมดุลภายในตนของนักศึกษา
โดยมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้ าง เช่น เพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ครู อาจารย์ ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ฯลฯ ซึง่
โดยส่วนใหญ่แล้ วนักศึกษาสามารถสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนรอบข้ างได้ ดี แม้ วา่ บางครัง้ จะมีความขัดแย้ ง
เกิดขึ ้นบ้ างแต่ก็สามารถแก้ ไขจัดการให้ ผา่ นไปได้ ด้วยความเข้ าใจซึง่ กันและกัน
ทังนี
้ ้หากเป็ นความสัมพันธ์กบั เพื่อนที่หอพักนักศึกษามักจะมีสมั พันธภาพที
ผูก่ พัน แน่นแฟ้น
มีนํ ้าใจต่อกัน ซึง่ นับว่าเป็ นมิตรภาพที่ลกึ ซึ ้ง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผู้เรี ยน นักศึกษามีปฏิสมั พันธ์
ทังในแนวดิ
้
ง่ โดยแยกบทบาทผู้สอนกับผู้เรี ยนชัดเจนและในแนวราบกับครูบางคนที่มีความสัมพันธ์
ค่อนข้ างใกล้ ชดิ ปรึกษาได้ ทกุ เรื่ อง ทังเรื
้ ่ องเรี ยนและเรื่ องส่วนตัว เสมือนเป็ นแม่อีกคนของนักศึกษา
นักศึกษาบางคนจึงเรี ยกครูวา่ “แม่” และนักศึกษามองว่า
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ถ้ าความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผู้เรี ยนเป็ นไปในแนวราบจะช่วยให้ เรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น และการรับฟั งความคิดเห็น
ของผู้เรี ยนก็จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติในการเรี ยนดีขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้การมีปฏิสมั พันธ์ท่ีดกี บั บุคคลใน
ครอบครัวก็นบั ว่าเป็ นสิง่ สําคัญที่สามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาหรื อช่วยให้ นกั ศึกษาได้ รับกําลังใจที่ดไี ด้
เมื่อ นักศึกษาได้ สมั ผัสกับการปฏิบตั นิ อกชันเรี
้ ยนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การได้ ดแู ลผู้ป่วย
ทําให้ นกั ศึกษาเข้ าใจว่าการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ืนช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้มากมายเกินคาด ทังในด้
้ านการ
เรี ยนและการดําเนินชีวิต การมีสมั พันธภาพกับบุคคลที่มีความแตกต่างกันไป จะช่วยให้ นกั ศึกษาได้
สะท้ อนคิดและมองเห็นมุมมองจากบุคคลรอบข้ าง ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ ซึง่ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นได้ ดี
ทังกั
้ บเพื่ อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ครู อาจารย์ และบุคคลอื่นๆ โดยมักมีใบหน้ าที่ยิ ้มแย้ มและสนใจที่จะพูดคุย
กับบุคคลรอบตัวได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ “ได้ เรี ยนรู้จากทุกๆ คนที่เข้ ามาในชีวิต ตังแต่
้ การใช้ ชีวิต ทังของ
้
ผู้ป่วยและญาติหรื อการเรี ยนของคนอื่นๆ ว่าทําไมคนนี ้เรี ยนเก่ง คนนี ้ทําไมพูดเก่ง คนนี ้ทําไมทําอะไร
เก่ง จะได้ เห็นคนที่มีความสามารถต่างกัน แล้ วก็ได้ เห็นมุมมองที่แตกต่าง” อีกทังนั
้ กศึกษายังมองว่า
การมีปฏิสมั พันธ์เป็ นสิง่ สําคัญที่นอกจากจะช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้แล้ วยังสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาหรื อ
ข้ อขัดแย้ งต่างๆ ได้ ดังนันหากจะเชื
้
่อมโยงไปถึงวิธีการเรี ยนรู้ท่ีชว่ ยส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์ก็ควรต้ อง
เป็ นการเรี ยนรู้ท่ีเปิ ดกว้ างสูภ่ ายนอกมากกว่าการเรี ยนรู้ท่ีถกู ตีกรอบไว้ อย่างตายตัว
การเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและสิง่ ต่างๆ
นับว่าเป็ นการเรี ยนรู้ท่ีมีการสร้ างความรู้ใหม่ได้ มากกว่าเป็ นการผลิตซํ ้าหรื อลอกเลียนของเดิม โดยผล
การเรี ยนรู้จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของปฏิสมั พันธ์นนๆ
ั ้ ซึง่ หากผู้จดั การเรี ยนรู้ตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกล่าวก็จะช่วยเอื ้ออํานวยให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีมีการปฏิสมั พันธ์ทงระหว่
ั้
างผู้เรี ยนด้ วยกัน
ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอนและบุคคลอื่นๆ โดยสนับสนุนให้ ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
โดยเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน ผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันจึงมีโอกาสสร้ างความรู้ ความจริง
ของตนขึ ้นเองได้
ในการเรี ยนรู้ลกั ษณะดังกล่าว การสื่อสารหรื อการสนทนาระหว่างกันด้ ว ยใจที่เปิ ดกว้ าง
จึงมีความสําคัญกล่าวคือ มีการคิดร่วมกันและเรี ยนรู้ร่วมกันโดยรับฟั งประสบการณ์ของแต่ละคนที่
สื่อสารหรื อสนทนากันทังที
้ ่เป็ นคําพูดและการแสดงออกอย่างตังใจและเห็
้
นถึงคุณค่าของประสบการณ์
เหล่านันซึ
้ ง่ จะทําให้ ผ้ รู ่วมสนทนาเปิ ดมุมมองของตนและเชื่อมโยงสิ
เกิด่งทีขึ่ ้น รวมถึงยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเองและผู้อื่นซึง่ อาจเกิดขึ ้นจากการบูรณาการความคิดหรื อการมองเห็นแนวทางในการตัดสินใจ
แก้ ไขปั ญหาส่งผลให้ เกิดการสร้ างสิ่งใหม่ในชีวิตได้ ซงึ่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจขยายเป็ นวงกว้ าง
ไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงของชุมชนหรื อสังคมต่อไปได้
ในมุมมองของนักศึกษาพยาบาลหลายคนเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทําให้ นกั ศึกษา
เกิดการพัฒนาความคิดตนเองโดยช่วยเติมเต็มความรู้ ขยายมุมมองและช่วยให้ เข้ าใจมุมมองของผู้อ่ืน
ยอมรับผู้อื่นมากขึ ้น มองโลกในแง่บวก และเอื ้อต่อการคิดที่มีเรื่ องของอารมณ์ ความรู
สึก้ และบริบทต่างๆ
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เข้ ามามีสว่ นร่วมมากขึ ้น ความรู้ ความจริงที่นกั ศึกษาเคยเชื่อจึงอาจเปลี่ยนไปได้ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่
พูดถึงการเรี ยนรู้แบบแบ่งเป็ นกลุม่ ย่อยๆ ว่า “เรี ยนแบบกลุม่ ย่อย ทําให้ ร้ ูสกึ ว่าจริงๆ แล้ วมันมีอีกแง่คดิ
นะที่เราลืมคิดไป เราน่าจะคิดแบบนี ้ ทําให้ เราเกิดการพัฒนาความคิดเราเอง ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ในตัว
เรามองกว้ างขึ ้น ลึกซึ ้งขึ ้น” และในมุมมองของครูพยาบาลหลายคนยอมรับว่านักศึกษามีความรู้ ความ
คิดเห็นที่สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันได้ โดยไม่ได้ มองว่าอาจารย์ คือ ผู้ร้ ู นักศึกษาเป็ นผู้ไม่ร้ ู ดังที่
อาจารย์พยาบาลคนหนึง่ ให้ สมั ภาษณ์วา่ “บางทีนกั ศึกษาก็ให้ ความรู้ใหม่กบั เราได้ นะ เพราะบางที
นักศึกษาอาจจะมีภมู ปิ ั ญญาท้ องถิ่นของเขา ก็จะบอกว่าแถวบ้ านเขาทําแบบนี ้ ” และอาจารย์อีกคน
หนึง่ ได้ กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วา่ “ประสบการณ์คนอื่นมีประโยชน์มากนะ เราไม่สามารถเห็น ทุก
เรื่ องราวได้ ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเห็นแต่เพื่อนเราไม่เห็นก็แลกเปลี่ยน เพราะฉะนันที
้ ่เราแลกเปลี่ยน
ความรู้หรื อประสบการณ์นนสํ
ั ้ าคัญมากๆ และเราก็ได้ นํามาใช้ ในชีวติ ประจําวันได้ ด้ว”ยทังนี
้ ้กระบวนการ
เรี ยนรู้ดงั กล่าวข้ างต้ นอาจต้ องใช้ เวลามากซึง่ อาจารย์ท่ีตระหนั กถึงความสําคัญก็ยอมสละเวลาเพื่อ
ประโยชน์ท่ีจะได้ แก่นกั ศึกษา ดังที่อาจารย์คนหนึง่ กล่าวว่า “การแลกเปลี่ยนกันมีประโยชน์มากเลย
คือถึงแม้ วา่ เวลามีจํากัด แต่พ่ียอมเสียเวลา เพื่อให้ เด็กเขาได้ เรี ยนรู้ ”
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาล สามารถเกิดได้ ตลอดเวลาทัง้ ในชันเรี
้ ยน
นอกชันเรี
้ ยน บนหอผู้ป่วย ชุมชน แหล่งฝึ กปฎิบตั ติ า่ งๆ จนกระทัง่ นอกเหนือเวลาเรี ยน เช่นขณะอยู่
หอพัก หรื อช่วงเวลาพักผ่อน เนื่องจากนักศึกษาจํานวนไม่น้อยมีมมุ มองว่าความรู้มีอยูห่ ลากหลาย
รูปแบบ มีอยูท่ วั่ ไป ทุกคนที่มีปฏิสมั พันธ์กบั ตนล้ วนได้ แบ่งปั นความรู้ ประสบการณ์ ความคิด อารมณ์
และความรู้สกึ ร่วมกันจึงเกิดการเปิ ดมุมมองของนักศึกษาได้ มากขึ ้นกว่าการเรี ยนรู้แบบบรรยายในกลุม่
ใหญ่
วิธีคดิ ดังกล่าวข้ างต้ นจึงส่งผลให้ นกั ศึกษาได้ คดิ ทบทวนความคิดตนเองและความคิดของ
ผู้อ่ืนแล้ วพยายามปรับตัวให้ เข้ ากับคนอื่นได้ โดยตนเองก็ต้องมีความสุขสมดุลด้ วย นักศึกษาหลายคน
มองเห็นประโยชน์จากแนวคิดที่หลากหลาย มองแง่บวกเกี่ยวกับความขัดแย้ งว่าเป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์
ทําให้ ได้ คดิ วางแผน และหาทางแก้ ไขโดยได้ เรี ยนรู้จากมุมมองคนอื่น เช่นครู อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้ อง
ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย บุคคลในครอบครัว ฯลฯ นักศึกษาจึงยอมรับและเข้ าใจถึงมุมมองความคิดของแต่ละ
บุคคลได้
นอกจากนี ้บรรยากาศการเรี ยนรู้ก็เป็ นเรื่ องสําคัญ โดยการเรี ยนรู้ในบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย
และเป็ นกันเองนันไม่
้ ใช่วา่ จะไม่ได้ ความรู้หรื อไม่มีสาระ แต่กลับช่วยให้ นกั ศึกษาเปิ ดรับการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้และพร้ อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อก้ าวไปข้ างหน้ าได้ มากกว่าการเรี ยนรู้ในบรรยากาศที่จริงจัง
เข้ มงวด เต็มไปด้ วยความเครี ยดและกฎเกณฑ์ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ กล่าวว่า “ถ้ าอาจารย์ใจดี เข้ าใจ
นักศึกษา ก็จะทําให้ นกั ศึกษาไม่เกร็ ง กล้ าถามและได้ ความรู้มากขึ ้นดีกว่า เรี ยนด้ วยความเครี ยด วิตก
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กังวลไปวันๆแล้ วไม่ได้ อะไรเลยนอกจากเป็ นทุกข์ใจเปล่าๆ” ซึง่ ในมุมมองของอาจารย์พยาบาลหลาย
คนก็มองว่าการที่อาจารย์จะมีความเข้ าใจนักศึกษาได้ มากขึ ้นอาจต้ องอาศัยการอยูร่ ่วมกัน การได้ มี
โอกาสพูดคุยกันหรื อทํากิจกรรมร่วมกัน ดังที่อาจารย์พยาบาล คนหนึ่ งได้ เล่าถึงกิจกรรมที่ตนเองมี
ส่วนร่วมกับนักศึกษาว่า
กลุม่ สัมพันธ์นี่ดีมาก นอกจากเราจะได้ เข้ ากลุม่ กิจกรรมยังได้ คยุ กับนักศึกษาอย่างลึกซึ ้ง อย่าง
ละเอียดทําให้ เราได้ ร้ ูถึงวิถีชีวิตของเขา สิง่ ที่มนั เป็ นปมด้ อยความรู้สกึ ของเขา ทําให้ เข้ าใจและมีทศั นคติ
ต่อนักศึกษาดีขึ ้น ตอนแรกรู้สกึ ว่าทําไมเด็กคนนี ้ ดื ้อจัง พูดอะไรแล้ วไม่ฟัง แต่พอเราได้ มาคุยกับเขา
เราจะรู้วา่ เขามีที่มาที่ไปนะ ทําให้ เราเข้ าใจ ยอมรับได้

และอาจารย์พยาบาลอีกคนหนึง่ กล่าวถึงการอยูห่ อพัก โดยมองเห็นถึงประโยชน์ของการอยูร่ ่วมกันทัง้
ระหว่างนักศึกษาด้ วยกันและครู อาจารย์ วา่
การอยูห่ อนี่ดี คือนักศึกษาเขาจะได้ เพื่อน ใกล้ คณ
ุ ครู คือเวลามีปัญหาเขามาถามพี่ ถามครู ได้
พอเวลาเขาขึ ้นวอร์ ดเขาก็ถามพี่ๆ ว่านี่ยงั ไง เขาจะเรี ยนรู้กบั พี่ได้ มีรุ่นพี่ มีรุ่นน้ อง มีครูบาอาจารย์ มีการ
อยูร่ ่วมกัน ได้ เรี ยนรู้เรื่องการอยูร่ ่วมกัน การใช้ ชีวิต การวางตัว จําสิง่ ที่มนั สวยงาม ที่ดีงาม การมีนํ ้าใจ
เอื ้ออาทรเรี ยนรู้ได้ ทห่ี อพัก และบางทีเด็กเขาได้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั ด้ วย

และอาจารย์อีกคนหนึง่ เล่าถึงการอยูห่ อพักร่วมกับนักศึกษาว่ามีเวลาได้ พดู คุยกันค่อนข้างมาก ดังคําให้
สัมภาษณ์ท่ีวา่ “จะมีเวลาคุยกับนักศึกษาตอนเย็นๆอยูบ่ อ่ ยๆ ก็คยุ กันหลายเรื่ องคืออย่างแรกก่อนที่เด็ก
จะคุยกับเราต้ องใช้ สมั พันธภาพ ทําให้ เด็กเกิดความไว้ วางใจแล้ วเกิดอยากคุยกับเราในเรื่ องที่เขาอยาก
ปรึกษา เราก็ได้ เรี ยนรู้จากเขาด้ วย” ซึง่ อาจารย์มองว่าครู อาจารย์ควรลดบทบาทของผู้มีอํานาจเหนือ
นักศึกษาลงแล้ วเปิ ดใจให้ กว้ างและมีเมตตาเสมือนเป็ นญาติหรื อคนในครอบครัวของนักศึกษาเพื่อ ช่วย
ให้ เข้ าใจนักศึกษามากขึ ้นและสามารถสร้ างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กันได้
นอกจากการเรี ยนรู้ท่ีต้องมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเปิ ดใจยอมรับซึง่ กันและกันแล้ ว
สําหรับนักศึกษาพยาบาลซึง่ มีการเรี ยนรู้ทงในภาคทฤษฎี
ั้
และปฏิบตั กิ ารพยาบาล การเรี ยนรู้ท่ีต้อง
เอื ้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันและทํางานร่วมกันเป็ นทีม ก็นบั ว่าเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับ
ผู้ร่วมเรี ยนรู้ท่ีจะไปสูเ่ ป้าหมายร่วมกัน ในโล กแห่งการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาลการเรี ยนรู้อย่าง
โดดเดี่ยวคนเดียวโดยไม่มีปฏิสมั พันธ์กบั ใครเป็ นเรื่ องที่ไม่อาจเป็ นไปได้ เนื่องจากองค์ความรู้สําคัญ
ของการพยาบาลมีแนวคิดเกี่ยวกับมิตทิ ่ีสําคัญ คือบุคคล สุขภาพ สิง่ แวดล้ อมและการพยาบาล
ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เกี่ยวข้ องกั บมนุษย์ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั สรรพสิ่ง อีกทังมี
้ กระบวนการเรี ยนรู้ทงั ้
ในชันเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน โดยการเรี ยนในชันเรี
้ ยนในลักษณะที่นอกเหนือจากการบรรยายจะช่วยให้
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นักศึกษาเข้ าใจในสิง่ ที่เรี ยนรู้ได้ มากขึ ้น เช่น การร่วมอภิปราย การเรี ยนแบบกลุม่ ย่อย การวิเคราะห์
สถานการณ์ ซึง่ ทําให้ นกั ศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ ร่วมมือกันในการทํางานเป็ นกลุม่
หรื อเป็ นทีมซึง่ นักศึกษาหลายคนมองว่าเป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้ เนื่องจากจะได้ เห็นมุมมอง
ที่แตกต่างจากผู้ร่วมเรี ยนรู้และสร้ างความมีนํ ้าใจในการช่วยเหลือกันเพื่อให้ งานส่วนรวมสัมฤทธิ์ผล
ทังนี
้ ้การเรี ยนรู้แบบร่วมมือกันเป็ นทีมระหว่างเพื่อนๆ จะได้ ผลสัมฤทธิ์ที่ดีก็ตอ่ เมื่อผู้ร่วมเรี ยนรู้มีความ
รับผิดชอบ มีความตังใจ
้ ให้ ความร่วมมือกับกลุม่ หรื อทีม และช่วยเหลือกันเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายของกลุม่
ดังเช่นที่นกั ศึกษาคนหนึง่ ให้ สมั ภาษณ์วา่ “หนูได้ ทําทุกอย่างค่ะเวลาที่เราเข้ ากลุม่ ทํางาน คือหนูร้ ูสกึ ว่า
หนูมีทีมเวิร์ค ทุกคนไม่ทิ ้งกัน คือทุกคนจะคิดๆ มาแล้ วมาคุยกันว่าจะเอาเรื่ องไหน แล้ วเราก็จะแบ่งกัน
ว่าใครทําอะไร ผลก็ออกมาดีคะ่ ”
ในทางกลับกันหากผู้ร่วมเรี ยนรู้ไม่สนใจงานกลุม่ นึกถึงแต่ความสบา ยส่วนตัวปล่อยให้
เพื่อนทํางานไปโดยไม่ร่วมมือ ก็อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ไม่เข้ าใจซึง่ กันและกัน ซึง่ ไม่เป็ นผลดีตอ่
ผู้เรี ยนรู้และทําให้ การเรี ยนรู้แบบกลุม่ ไม่เกิดประสิทธิผล ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ กล่าวว่า “งานกลุม่ ต้ อง
ใช้ เวลา แล้ วก็ความเข้ าใจกันค่ะ กว่าจะเป็ นกลุม่ เดียวกันมันปรับตัวเยอะ หนูวา่ มันก็ดคี ะ่ ได้ ทํางานกลุม่
เหมือนเราต้ องมาประชุมกัน พูดคุยกันอยูเ่ รื่ อยๆ ก็จะได้ ผลดี แต่ถ้างานกลุม่ ต่างคนก็ตา่ งไม่สนใจทํา
อย่างนันบางที
้
ก็ขดั แย้ งกัน”
ในส่วนของการเรี ยนรู้ด้วยตนเองนักศึกษามักทบทวนความรู้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับ
เพื่อนๆ ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ เวลาในขณะอยูห่ อพัก โดยเรี ยนรู้จากการช่วยกันหาข้ อมูล อ่าน ค้ นคว้ า หรื อ
จากการฝึ กปฏิบตั ดิ ้ วยกันเป็ นกลุม่ ย่อยแล้ วมาพูดคุยกันกับเพื่อนๆ ในกลุม่ โดยนักศึกษามองว่าการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นเป็ นการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ นัน่ คือการได้ พูดคุย ปฏิบตั กิ ิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกัน
และมีสมั พันธภาพอย่างจริ งใจซึง่ จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจกันมากขึ ้นระหว่างผู้ร่วมเรี ยนรู้ ทําให้ ได้
เรี ยนรู้สง่ิ ใหม่มากมายเช่น ประสบการณ์การสร้ างความรู้ หรื อการแก้ ปัญหาในหลากหลายแนวทาง
ฯลฯ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ กล่าวว่า “ปั ญหามีหลายๆ ทางออกค่ะ ขึ ้นอยูก่ บั ความคิดและความร่วมมือ
มากกว่าค่ะ สมมุตวิ า่ ถ้ าเราคิดคนเดียว เราก็ได้ ทางเดียวที่เราคิดว่าดีท่ีสดุ ถ้ าสมมุตวิ า่ เราคิดรวมกัน
ยี่สิบคนเราก็ได้ ยี่สิบทางแล้ วค่อยมาตัดสินใจ”
นอกจากนี ้นักศึกษายังเชื่อว่าการเรี ยนรู้แบบร่วมมือกันหรื อช่วยเหลื อกันไม่ได้ มีขอบเขต
เฉพาะเรื่ องของการเรี ยนในเนื ้อหา สาระเท่านันแต่
้ ขยายออกไปถึงการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการฝึ กปฏิบตั บิ นหอผู้ป่วยซึง่ เป็ นการทํางานเป็ นทีม และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ช่วยทําให้
นักศึกษาเรี ยนรู้วา่ คนเราไม่สามารถทําอะไรทุกอย่างได้ เพี ยงลําพัง แต่ต้องร่วมมือ ร่วมใจกันจึงจะ
ประสบผลสําเร็ จในการทํางานได้ เพราะนักศึกษาบางคนอาจได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลผู้ป่วยที่มีอาการ
หนัก เพื่อนในกลุม่ ที่ฝึกงานร่วมกันก็มกั จะช่วยเหลือกันในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้ แก่ผ้ ปู ่ วยในรายที่
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นักศึกษาต้ องรับผิดชอบอยูเ่ สมอและนักศึกษายังมองว่าผลสัมฤทธิ์จากการทํางานกลุม่ ที่มีความร่วมมือ
ร่วมใจย่อมดีกว่าต่างคนต่างทํา แม้ วา่ ต้ องเผชิญปั ญหาบ้ างแต่กลุม่ ก็ร่วมกันเผชิญปั ญหาโดยไม่
ทอดทิ ้งกัน
ทังนี
้ ้การได้ ทํากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาพยาบาลยังช่วยส่งเสริมให้ นกั ศึกษาเกิดการ
เรี ยนรู้แบบร่วมมือ ร่วมใจกันได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมจิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เช่น ช่วยบริ จาคของ บริ จาคเลือด หรื อชมรมต่างๆ ที่ออกไปช่วยเหลือสังคม เพราะทําให้ นกั ศึกษาได้ มี
โอกาสได้ เรี ยนรู้นอกเหนือจากวิชาการ เช่น คุณธรรม จริยธรรม การมีนํ ้าใจช่วยเหลือกัน การทํางาน
เป็ นทีม การอยูร่ ่วมกันในสังคม ฯลฯ อีกทังยั
้ งทําให้ เกิด ความอิ่มเอมใจ ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นการสนับสนุน
ความสุขทางใจและจิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์และสรรพสิง่ ดังที่นกั ศึกษาพยาบาลคน
หนึง่ ที่มกั เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ อยูเ่ สมอเล่าว่า “อย่างไปค่ายอาสาตอนเย็น เขาจะให้ สรุปว่าได้ อะไร
จากการทําค่าย รู้ สกึ อย่างไร บางทีเราคิดมุม หนึง่ แต่คนอื่นคิดอีกมุม หนึง่ มันจะได้ เอามาคิดรวมกันว่า
สิ่งที่คดิ มันเกิดอะไรขึ ้นกับสิ่งที่เรามองเห็นอยูคื่ อได้ เรี ยนรู้จากทุกๆ คน หนูชอบไปทํากิจกรรม ได้ ชว่ ยเหลือ
สังคม ทําแล้ วมีความสุขค่ะ”
จะเห็นได้ วา่ นักศึกษาพยาบาลได้ มีโอกาสในการเรี ยนรู้แบบร่วมมือกันค่อนข้ างมากไม่วจา่ ะ
เป็ นการเรี ยนแบบกลุม่ ย่อยในชันเรี
้ ยน การฝึ กปฏิบตั บิ นคลินิก ชุมชน แหล่งฝึ กอื่นๆ โดยช่วยเหลือซึง่ กัน
และกันเพื่อทํางานให้ เกิดผลสําเร็ จ บางครัง้ อาจต้ องช่วยกันแก้ ปัญหา ค้ นหาทางออก หรื อแนวทางปฏิบตั ิ
รวมทังสร้
้ างผลผลิตโดยร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ซึง่ อาจโต้ แย้ งกันบ้ างเพื่อความสําเร็จของงานหรื อเพื่อ
สร้ างสิ่งใหม่ การเรี ยนรู้จงึ ไม่หยุดนิ่งอยูแ่ ต่เฉพาะในกรอบของความคิดหรื อความรู้เดิมเท่านัน้ ทังนี
้ ้สิ่ง
สําคัญจําเป็ นที่ทําให้ งานกลุม่ เกิดประสิทธิผล ก็คือความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย ความมุง่ มัน่
เพียรพยายามและอดทนต่ออุปสรรคในการทํางานซึง่ จะนําไปสูก่ ารสรรค์สร้ างผลงานได้ นอกจากนี ้
นักศึกษายังรับรู้ได้ ถงึ คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืนมากขึ ้นโดยเข้ าใจถึงการเชื่อมโยงองค์ประกอบของ
กลุม่ ว่าหากขาดองค์ประกอบส่วนหนึง่ ส่วนใดหรื อขาดความเชื่อมโยงภายในกลุม่ อย่างสมดุลงานก็ไม่
อาจสําเร็จได้ ด้วยดี
การสะท้ อนย้ อนคิดเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่มีทงการประชุ
ั้
มกลุม่ ย่อยเพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วย
การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละราย กรณี และการปฏิบั ตกิ ารพยาบาล
ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยหรื อผู้รับบริ การในสถานการณ์จริง นับเป็ นตัวอย่างหนึง่ ที่มีลกั ษณะของการเรี ยนรู้แบบสะท้ อน
ความคิด ความรู้สกึ และมุมมองที่แตกต่างกันกล่าวคือ มีการรับฟั งความคิดเห็นของกันและกัคินดร่วมกัน
ปฏิบตั ริ ่วมกันผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ซึชง่ ว่ ยสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการสะท้ อนคิด ทบทวน
ไตร่ตรองภายในตน ทังนี
้ ้การมีปฏิสมั พันธ์แบบแนวราบโดยให้ คณ
ุ ค่าแก่ทกุ ๆ คนอย่างเท่าเทียม และ
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บรรยากาศที่เป็ นกันเองจะช่วยให้ นกั ศึกษาสามารถสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ ได้ ดขี ึ ้น รวมทังควรให้
้
เวลานักศึกษาได้ ทบทวนความคิด การปฏิบตั แิ ละประสบการณ์ที่ผา่ นมา เพื่อวางแผนในการพัฒนาตน
ต่อไปด้ วย ในทางกลับกันการมีปฏิสมั พันธ์แบบแนวดิง่ ที่มีลกั ษณะเชิงอํานาจ และบรรยากาศที่ตงึ เครี ยด
จะไม่เอื ้อต่อการสะท้ อนความคิดความรู้สกึ ของนักศึกษา ซึง่ ทําให้ ไม่เกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้
ของนักศึกษาเท่าที่ควร
การสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ เกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีผา่ นมา สิง่ ที่กําลังเกิดขึ ้น
และการมองต่อไปในอนาคตจึงนับว่าเป็ นพื ้นฐานสําคัญประการหนึง่ ของการเรี ยนรู้ ซึง่ นําไปสู่
การปรับปรุงหรื อเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรี ยน เนื่องจากการสะท้ อนคิดดังกล่าวทําให้ ผ้ เู รี ยนได้
ขบคิ ด ทบทวน ใคร่ครวญอย่างรอบด้ านและลึกซึ ้ง ส่งผลให้ สามารถเข้ าใจบุคคลและสิ่งต่างๆ
และนํามาเป็ นบทเรี ยนเพื่อมองไปข้ างหน้ าได้ ในทางการศึกษาพยาบาลจึงมักใช้ การสะท้ อนความคิด
ความรู้สกึ เพื่อจะช่วยทําให้ ผ้ สู อนเข้ าใจผู้เรี ยนอย่างลึกซึ ้งมากขึ ้นและผู้เรี ยนสามารถเชื่อมโยงไปสูก่ าร
เข้ าใจตนเองและผู้อื่นอันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนได้ ด้วย การสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ ที่กล่าวถึง
ในที่นี ้ไม่จําเป็ นว่าต้ องเกี่ยวของความรู้ในเชิงวิชาการเท่านัน้ แต่ขยายออกไปถึงความรู้ทกุ ประเภท
รวมถึงอารมณ์ และความรู้สกึ ด้ วยซึง่ จะนําไปสูก่ ารเข้ าใจบุคคลอย่างเป็ น องค์รวม
สิง่ สําคัญที่ผ้ สู อนหรื อผู้จดั การศึกษาพยาบาลควรต้ องตระหนักรู้ ก็คอื ในการสะท้ อน
ความคิด ความรู้สกึ ไม่ควรมุง่ เน้ นเฉพาะเรื่ องของการพัฒนาการปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้ ดขี ึ ้น หรื อ
มุง่ ความเป็ นเลิศในเชิงวิชาการเท่านันแต่
้ ต้องให้ ความสําคัญกับเรื่ องของอารมณ์ ความรู้สึ กทังของ
้
ผู้ปฏิบตั กิ ารพยาบาลและผู้ป่วย หรื อผู้ใช้ บริการ รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้ องด้ วย โดยไม่กําหนดหรื อตีกรอบ
การสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ ภายใต้ หลักการและเหตุผลจนกระทัง่ ไม่มีพื ้นที่ให้ กบั จินตนาการ
การแสดงออกถึงอารมณ์ และความรู้สกึ ต่างๆ ซึง่ การที่นกั ศึกษามีอิ สระในการสะท้ อนความคิด
อารมณ์ ความรู้สกึ ที่แท้ จริ งออกมาจะช่วยให้ ผ้ สู อนและผู้ร่วมเรี ยนรู้ได้ ร้ ูถงึ สิง่ ที่นกั ศึกษาคิดและรู้สกึ
ไม่ใช่ได้ เพียงแต่คดิ อยูใ่ นใจและไม่กล้ าแสดงความคิดเห็นของตน หรื อแสดงออกในสิ่งที่ไม่เป็ นจริง
อย่างใจคิด ภาพที่แสดงออกมาจึงอาจไม่ใช่ ตัวตนของนักศึกษาแต่สิ่งที่ซอ่ นอยูภ่ ายในนัน่ เองที่เป็ น
ตัวตนที่แท้ จริ ง ทังนี
้ ้การที่ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดของตนแล้ วได้ รับการยอมรับฟั งจากผู้อ่ืน
อย่างเห็นคุณค่า จะช่วยให้นักศึกษาเกิดกําลังใจ และเปิ ดใจตนเองยอมรับฟั งผู้อื่นเช่นกัน ซึง่ เป็ นจุดสําคัญ
ในการเปิ ดกว้ างออกไปสูก่ ารมีมมุ มองที่เห็นถึงความหลากหลายและซับซ้ อนของสถานการณ์ตา่ งๆ
รวมทังสามารถแยกแยะ
้
เชื่อมโยงเรื่ องราวหรื อความจริงต่างๆ ได้ อย่างเข้ าใจ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารเรี ยนรู
จาก
้
ภายในตนเองและบูรณาการตนเองได้ อย่างเป็ นองค์รวมที่สมดุลได้
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การประเมินผลการเรี ยนรู้ ส่ ูการพัฒนา
ในสาขาการพยาบาลนักศึกษาพยาบาลจะได้ รับ การประเมินผลที่มีหลากหลายลักษณะ
ทังที
้ ่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตามสภาพจริ ง ในส่วนของการประเมินผลโดยใช้ แบบทดสอบ
มีนกั ศึกษาบางคนมองในประเด็นของข้ อสอบว่าข้ อสอบตัวเลือก อาจไม่สามารถตัดสินความรู้
ความสามารถของนักศึกษ าได้ ทงหมด
ั้
อีกทังนั
้ กศึกษา บางคน ยังรู้สกึ ว่าการประเมินผล ในบางเรื่ อง
บางส่วนไม่ เป็ นไป ตามที่นกั ศึกษาคาดหวัง ซึง่ นักศึกษาอาจ มีมมุ มองแตกต่างจากครู อาจารย์
ที่เป็ นผู้ประเมินแต่ก็ต้องยอมรับผลการประเมินโดยไม่กล้ าขัดแย้ งหรื อถามเหตุผลใดๆ จึง สะท้ อน
ให้ เห็นถึงการต้ องยอมรับตามกฎเกณฑ์ของการตัดสินใจของผู้มีอํานาจในการประเมินซึง่ ยังคงมีอยู่
ในระบบการศึกษา
ส่วนในภาคปฏิบตั ซิ ง่ึ นักศึกษาแต่ละคนจะได้ รับการดูแลอย่างใกล้ชิด แก้ ไขข้ อบกพร่อง จนกว่า
จะสามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ นักศึกษาจะได้ รับการประเมินถึงข้ อดี และข้ อควร
ปรับปรุงของตนเป็ นรายบุคคลจึงเป็ นการประเมินผลที่นกั ศึกษาได้ มีโอกาสประเมินตนเองโดยได้ มอง
ย้ อนสะท้ อนเข้ าไปภายในตนว่ามีจดุ ดี หรื อข้ อบกพร่องอย่างไร ซึง่ ช่วยให้ นกั ศึกษาได้ ประจักษ์แจ้ ง
ด้ วยตนเองว่าควรพัฒนาตนเองอย่างไร โดยการประเมินผลลักษณะนี ้ไม่สามารถใช้ แบบวัดหรื อ
แบบทดสอบได้ อย่างครอบคลุมชัดเจนในทุกประเด็น เพราะเป็ นการพูดคุยกันถึงสิ่งที่นกั ศึกษาปฏิบตั วิ า่
เป็ นอย่างไร ควรหรื อไม่ควรอย่างไรท่ามกลางบรรยากาศของการรับฟั งซึง่ กันและกันจึงสะท้ อนให้ เห็น
ถึงการประเมินผลที่มงุ่ การพัฒนาและปรับปรุงให้ ดีขึ ้นอย่างแท้ จริง ดังเช่นที่อาจารย์พยาบาลคนหนึง่ ได้
เล่าว่า “จะให้ นกั ศึกษาได้ เปิ ดเผยความรู้สกึ ว่าวัน นี ้รู้สกึ คับข้ องใจอะไร อย่างไร คุณเตรี ยมตัวอย่างไร
ทําดีอะไร อะไรบ้ างที่ทําได้ ไม่ดี นี่คอื หัวข้ อที่อยากให้ เด็กพูด ซึง่ ความรู้สกึ ส่วนใหญ่เด็กเครี ยดทุกคน ใน
การขึ ้นฝึ กปฏิบตั ิ และเด็กมักจะไม่เห็นตัวเองว่าทําดีอะไร ซึง่ เราอาจช่วยชี ้ให้ เขาเห็น ได้ มองย้ อน ให้ เขา
ดูตวั เอง มองเห็นคุณค่าของตนเอง และข้ อที่ต้องปรับปรุงตนเอง” ซึง่ นักศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับได้ และ
พยายามปรับปรุงตนเองให้ ดีขึ ้น
การมีปฏิสมั พันธ์ในแนวราบโดยได้ พดู คุยถึงเหตุผล มุมมองต่างๆ ระหว่างผู้เรี ยนกั บผู้สอน
หรื อผู้ประเมินด้ วยความเคารพในข้ อคิดเห็นของกันและกัน โดยมีเป้าหมายมุง่ สูก่ ารพัฒนาผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญจะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจกันและไม่เกิดความคับข้ องใจซึง่ ความคับข้ องใจที่เกิดขึ ้นนัน้
อาจเป็ นอุปสรรคในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ นักศึกษาหลายคนจึงมีความคิดเ ห็นว่า การประเมินผล
ควรมองจากหลายๆมุมมอง ทังจากมุ
้
มมองของเพื่อน ครู อาจารย์ ผู้ท่ีมีสว่ นเกี่ยวข้ องรวมทังการ
้
ประเมินตนเอง เนื่องจากบางครัง้ มาตรฐานในการประเมินอาจแตกต่างกันไปตามมุมมองของ
ผู้ประเมิน นอกจากนี ้นักศึกษายังเชื่อว่าการประเมินโดยมุง่ เน้ นการพัฒนาตนของนักศึกษาในทุกๆ ด้ าน
อย่างเป็ นองค์รวมมีคณ
ุ ค่ามากกว่าการตัดสินบุคคลด้ วยค่าคะแนนความรู้เชิงวิชาการเป็ นสําคัญ

บทที่ 6
การพัฒนาตนแบบองค์ รวม
การศึกษาในบทนี ้เป็ นการนําเสนอการพัฒนาตนของนักศึกษาพยาบาลซึหง่ มายถึง การพัฒนา
ทังในด้
้ านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสิ่ง
ต่างๆ แวดล้ อม โดยทังหมดนี
้
้เกิดขึ ้นจากกระบวนการเรี ยนรู้ท่ี เกิดขึ ้นทังจากในชั
้
นเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยน
และประสบการณ์ชีวิตท่ามกลางการมีปฏิสมั พันธ์กบั สรรพสิ่ง การนําเสนอในส่วนนี ้ จึงป็ นการสะท้ อน
ให้ เห็นถึงการพัฒนาตนแบบองค์รวมที่เกิดขึ ้นกับนักศึกษาพยาบาลสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนาตน
ที่ประกอบไปด้ วย ตัวนักศึกษาพยาบาลเอง บุคคลรอบข้ าง และบริบทแวดล้ อม และสิ่งที่เป็ นกําลังใจ
ความเชื่อและความศรัทธา รวมถึง อุปสรรคในการเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนาตน ที่กล่าวถึงความคาดหวังใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และสัมพันธภาพแบบแนวดิง่ กับบุคคลรอบข้ าง

การพัฒนาตนอย่ างเป็ นองค์ รวมของนักศึกษาพยาบาล

การเรี ยนรู้ในสาขาวิชาชีพพยาบาลนักศึกษาจะเรี ยนรู้จากง่ายไปยากและเกิดการพัฒนาตนเอง
ไปอย่างต่อเนื่องทังในด้
้ านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ รวมทังการมี
้
ปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอื่นและบริ บทแวดล้ อม โดยนักศึกษา หลายคนมีความเชื่อ เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ว่ามนุษย์เรา
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้ ตลอดเวลาซึง่ นักศึกษาย้ อนได้ ระลึกถึงการพัฒนาตนเอง
ตังแต่
้ เริ่มเข้ ามาเรี ยนในสถาบันการศึกษาพยาบาลพบว่าในช่วงที่อยูใ่ นชันปี
้ แรก กล่าวคือเมื่อครัง้ ที่
นักศึกษาพยาบาลเรี ยนอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 1 จะเริ่มต้ นด้ วยการเรี ยนวิชาทัว่ ๆ ไปคล้ ายกับ การเรี ยนตอนอยู่
มัธยมปลาย และ ยังไม่ได้ ขึ ้นฝึ กปฏิบตั งิ านบนหอผู้ป่วย ซึง่ นักศึกษาเองก็ยงั ไม่สามารถมองเห็นภาพ
เป้าหมายที่ชดั เจนว่าเรี ยนไปทําไม จึงเรี ยนไปตามหน้ าที่ เรี ยนตามที่ครู อาจารย์กําหนดให้ เรี ยน
สนใจแต่เฉพาะความรู้ในตํารา ยังไม่ร้ ูวา่ การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุค คลแวดล้ อมมีความสําคัญ คิดว่า
อ่านตํารา ทําข้ อสอบได้ ก็อยูไ่ ด้ ด้วยตนเองคนเดียวไม่จําเป็ นต้ องพึง่ ใคร แต่เมื่อต้ องเริ่มเรี ยนรู้จากการ
ต้ องอาศัยอยูใ่ นหอพักร่วมกับเพื่อนๆที่มาจากต่างโรงเรี ยนทําให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้วา่ ตนเองไม่สามารถ
เรี ยนรู้ได้ โดยลําพัง แต่จําเป็ นต้ องมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลแวดล้ อมและสิ่งต่างๆ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่
กล่าวว่า “การมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น หนูคดิ ว่ามันเป็ นการศึกษาใจคน ศึกษาการใช้ ชีวิตที่เราต้ องอยู่
ร่วมกันกับคนอื่น เพราะมนุษย์เราอยูไ่ ม่ได้ ด้วยตนเองอย่างเดีย”ว ดังนันนอกจากการเรี
้
ยนในชันเรี
้ ยนแล้ ว
การปรับตัวของนักศึกษาที่ต้องอยูร่ ่วมกันกับผู้อ่ืนภายในหอพักของสถาบันการศึกษาพยาบาล การต้ อง
เริ่มต้ นมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายก็นบั ว่าเป็ นเรื่ องหนึง่ ที่มีความสําคัญต่อการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษาโดยในขณะนันนั
้ กศึกษาหลายคนยังรู้สกึ ขาดความมัน่ ใจ ไม่กล้ าแสดงออก ต้ องปรับตัว
ค่อนข้ างมาก และคิดถึงบ้ านอยูบ่ อ่ ยครัง้
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ต่อมาชีวติ ในการเรี ยนรู้เริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ ้นเมื่อเข้ าสูช่ นปี
ั ้ ที่สองนักศึกษาเริ่มปรับตัวได้
ดีขึ ้น ควบคุมอารมณ์ได้ ดีขึ ้น และถึงแม้ จะรู้สกึ ตื่นเต้ นหรื อเกิดความเครี ยดที่ต้องเริ่มฝึ กปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์จริ งบนหอผู้ป่วยแต่ก็ร้ ูสกึ ได้ ถึงการพัฒนาความมัน่ ใจในตนเองที่มีมากขึ ้น
แม้ วา่
ยังคงต้ องพึง่ พาครูอาจารย์เป็ นส่วนใหญ่ก็ตาม ที่สําคัญนักศึกษาเริ่มรู้สกึ รักในวิชาชีพมากขึ ้นด้ วย
ส่วนเป้าหมายในการเรี ยนรู้ก็เริ่ มเห็นภาพชัดเจนขึ ้นแล้ วเช่นกัน นอกจากนี ้ในช่วงชันปี
้ ที่ 2 นับเป็ น
จุดเปลี่ยนที่ชดั เจนของนักศึกษาพยาบาล กล่าวคือเมื่อนักศึกษาได้ เรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนโดยการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์จริ งจึงเริ่มมองเรื่ องของความจริง ความรู้และการเรี ยนรู้ท่ีแตกต่างไปจากเดิมโดยมอง
ความรู้และการเรี ยนรู้ในขอบเขตที่ขยายกว้ างและหลากหลายมากขึ ้น เช่นความรู้ไม่จํากัดเพียงเฉพาะ
ความรู้เชิงวิชาการที่มีอยูใ่ นตําราหรื อสถานศึกษาแต่รวมไปถึง ความรู้นอกชันเรี
้ ยน และประสบการณ์
ชีวติ ความรู้สามารถสร้ างขึ ้นได้ จากการปฎิบตั จิ ริงและการมีปฎิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและสิง่ ต่างๆ
แวดล้ อม ความรู้จงึ เปลี่ยนแปลงได้ ตามบริบทที่แปรเปลี่ยนไป และที่สําคัญนักศึกษาพยาบาลทุกคนที่
ให้ สมั ภาษณ์ล้วนตระหนักว่าความรู้ทกุ ประเภทมีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญหากเราสามารถเชื่อมโยง
ความรู้เหล่านันมาใช้
้
ในสถานการณ์ตา่ งๆได้ อย่างเหมาะสมแล้ ว เราก็จะสามารถดํารงชีวติ อยูร่ ่วมกับ
สรรพสิ่งได้ อย่างมีความสุข
ทังนี
้ ้สําหรับนักศึกษาพยาบาลแล้ วด้ านสังคมและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ืนมีการพัฒนา
ขึ ้นมากโดยเริ่ มตังแต่
้ ขณะเรี ยนอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 2 เนื่องจากในกระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
มีความจําเป็ นต้ องขยายวงของสังคมหรื อบุคคลที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ด้วยออกไปมากขึ น้ กว่าแต่ก่อนที่มี
วงจํากัดเฉพาะแต่ครอบครัวและโรงเรี ยนโดยนักศึกษาต้ องปรับตัวกับการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนที่ต้อง
สร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ผู้ร่วมวิชาชีพ ฯลฯ ซึง่ จุดเปลี่ยนของนักศึกษาเมื่อเริ่มขึ ้นฝึ ก
ปฏิบตั งิ านใหม่ๆ นับเป็ นจุดที่มีความเปราะบางเนื่องจากนักศึกษามีความประหม่า วิตกกังวล กลัว
ไม่มนั่ ใจในตนเอง ฯลฯ ครู อาจารย์จงึ นับว่าเป็ นบุคคลสําคัญที่จะช่วยประคับประคองหรื อสนับสนุน
ให้ นกั ศึกษามีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ ้น และสามารถปรับสมดุลในตนเองได้ โดยช่วยเหลือดูแล
ในสิง่ ที่นกั ศึกษายังไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ รวมทังให้
้ กําลังใจ รับฟั งปั ญหาด้ วยความเข้ าใจและช่วยหา
แนวทางแก้ ไข ฯลฯ ทังนี
้ ้หากนักศึกษาได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้ างที่ดกี ็จะส่งผลให้ นกั ศึกษา
สามารถผ่านประสบการณ์ในช่วงนี ้ไปได้ โดยมีเจตคติท่ีดตี อ่ การเรี ยนรู้ แต่หากนักศึกษาถูกตําหนิวา่ กล่าว
รู้สกึ ว่าตนเองด้ อยค่า ท้ อแท้ หรื อเครี ยดมากเกินไปก็จะส่งผลต่อการมีความรู้สกึ ในทางลบกับการเรี ยนรู้
และวิชาชีพ
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เมื่อเข้ าสูก่ ารเรี ยนรู้ ตอ่ ไปในชันปี
้ สาม นักศึกษาพยาบาลจํานวนไม่น้อยสามารถสัมผัสได้
กับการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวมของตนเอง กล่าวคือ มีการพัฒนาด้ านความมัน่ ใจในตนเองมากขึ น้
เรื่ อยๆ จากประสบการณ์การเรี ยนรู้ทงในชั
ั ้ นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
มากขึ ้นทังในเรื
้ ่ องส่วนตัวและส่วนรวม คิดเป็ น ทําเป็ น สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกบั
สถานการณ์จริ งได้ เข้ าใจผู้อ่ืนมากขึ ้น เข้ าใจปั ญหาได้ ลกึ ซึ ้งขึ ้น มี ปฏิสมั พันธ์ท่ีดกี บั บุคคลรอบข้ าง และ
มีเป้าหมายในการเรี ยนรู้และเป้าหมายในชีวติ ที่มีความชัดเจนขึ ้น อย่างไรก็ตามมีนกั ศึกษาพยาบาลที่
ให้ สมั ภาษณ์บางคนกล่าวว่า ช่วงที่เรี ยนอยูใ่ นชันปี
้ 3 รู้สกึ ว่าเรี ยนหนักมาก ปริมาณงานมาก เครี ยด
และบางครัง้ ก็ท้อแท้ ต้องใช้ ความอดทนและความพยายามค่อนข้ างมาก จึงสามารถผ่านไปได้ และเมื่อ
ก้ าวสูค่ วามสําเร็ จในชันปี
้ สุดท้ าย ในการเรี ยนพยาบาล นักศึกษาหลายคนยังคงรู้สกึ ว่าต้ องปรับตัว
ค่อนข้ างมากกับเรื่ องต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เช่น การบริหารเวลาในการเรี ยนในชัน้
เรี ยน การฝึ กปฏิบตั ิท่ีเน้ นการเป็ นผู้นํา การสอบที่มีทงการสอบของสถาบั
ั้
นตนเอง การสอบรวบยอด
และการสอบเพื่อขอขึ ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ ฯลฯ อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่ให้
สัมภาษณ์ร้ ูสกึ ว่าตนเองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น ดังเช่นมีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ ้น
ปรับตัวได้ ดีข ึ ้น สามารถจัดการกับความเครี ยด ความวิตกกังวลต่าง ๆ ได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นได้ ดี
ขึ ้น และยังพัฒนาด้ านความเป็ นผู้นํา มีความคิดที่รอบคอบ รู้จกั กาลเทศะ มีสมาธิมากขึ ้น มองเห็น
เป้าหมายในการเรี ยนรู้ชดั เจน รักวิชาชีพมากขึ ้น รักอาจารย์ รักเพื่อนๆ รักทุก ๆ คนรอบตัว และสนใจ
สิ่งแวดล้ อม รวมทังมองปั
้
ญหาหรื อผลกระทบต่อส่วนรวมมากขึ ้น รู้สกึ ภูมิใจในตนเอง และมีความสุข
ที่ได้ ยืนอยู่ ณ จุดนี ้ ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของนักศึกษาพยาบาล คนหนึง่ ที่กล่าวว่า “ความคิดหนูท่ีร้ ูสกึ
เกี่ยวกับวิชาชีพ หนูร้ ูสกึ ว่าน่าเทิดทูนมากเลยค่ะอาชีพนี ้เพราะว่าทําให้ เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเลย
ค่ะ ทําให้ เรานอบน้ อมมากขึ ้น คือก็จะมีคนทักหลายคนเหมือนกันว่าเปลี่ยนไปเยอะนะ สําหรับหนู หนู
รู้สกึ ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกเยอะมาก แล้ วก็ชอบวิชาชีพด้ วยค่ะ ” และนักศึกษาอีกคนหนึง่ ที่
รู้สกึ ว่าก่อนหน้ านี ้ตนเองไม่คอ่ ยสนใจคนรอบข้ าง ไม่เข้ าใจคนอื่นว่าทําไมเขาคิดหรื อกระทําแบบนัน้
และเคยเป็ นคนใจร้ อนได้ กล่าวในทํานองเดียวกันว่า “รู้สกึ ว่าเรี ยนพยาบาลทําให้ เรารู้จกั และเข้ าใจคน
มากขึ ้นแล้ วก็ออ่ นโยนมากขึ ้น ใจเย็นลง เหมือนกับว่าเราเห็นอะไรมากขึ ้นด้ วยค่ะ สังคมแต่ก่อนเห็น แต่
ในโรงเรี ยนสนใจแค่เพื่อนเราไม่ได้ สนใจสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ ค่ะ แต่พอเราเรี ยนพยาบาลคือต้ องสนใจทุกๆ
อย่าง ต้ องเรี ยนรู้แล้ วก็ต้องปรับตัวเองให้ ได้ คะ่ ”

99
นอกจากนี ้ยังมีนกั ศึกษาอีกคนหนึง่ ที่เล่าถึงการเรี ยนรู้ที่ผา่ นมาตังแต่
้ ชนปี
ั ้ ที่ 1 ถึงชันปี
้ ที่ 4 ว่า
ปี 1 เรี ยนแต่ทฤษฎีอ ย่างเดียว พอปี 2 เริ่ มขึ ้นวอร์ ดง่ายๆก่อน ปี 2 ก็ร้ ูสกึ ว่าพัฒนาเรื่องปรับตัวใน
การเรี ยนด้ วย ไปเจอคนไข้ ด้วย ตอนแรกหนูก็ไม่ได้ ชอบนะค่ะ แต่หนูร้ ูสกึ ว่า หนูมาชอบก็ตอนขึ ้นฝึ กตอน
ปี 2 นี่ละ่ ค่ะ พอปี 3 ขึ ้นวอร์ ดซับซ้ อนขึ ้นแล้ วก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ ้น ความสามารถใน การแก้ ไข
ปั ญหาจะมากขึ ้นกว่าปี 2 พอปี 4 นีต่ ้ องเป็ นผู้นาํ คนอืน่ ได้ เลย ได้ ประสบการณ์การปรับตัวอยูก่ บั คนอืน่
การอยูก่ บั คนไข้ ญาติคนไข้ ต้ องเจออะไรหลายอย่าง ความรู้ก็ต้องดี ด้ านอารมณ์ จิตใจก็ร้ ูสกึ ว่าตัวเอง
มีความมัน่ คงสมดุลในตัวเองมากขึ ้น เหมือนกับเราโตขึ ้นใ นจุดของนักเรี ยนพยาบาล เหมือนกับเรามอง
ว่าเราสามารถมองอะไรได้ มากขึ ้น ตอนแรกหนูก็คดิ ว่าแต่ละเทอม หนูจะผ่านไปได้ รึเปล่า แต่ผา่ นมาถึง
ตรงนี ้แล้ ว รู้สกึ ภูมิใจในตัวเองมากค่ะ ระหว่างเรี ยนมันก็มีเครี ยดบ้ าง แต่ไปๆ มาๆ หนูก็ชอบ

จะเห็นได้ วา่ นักศึกษาพยาบาลสามารถเติบโตและพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้ านของความเป็ น
มนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นองค์รวม ซึง่ เกิดขึ ้นจากการที่นกั ศึกษาได้ ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู้
ทังในชั
้ นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยนที่ชว่ ยสนับสนุนให้ นกั ศึกษาเกิดการพัฒนาตนอย่างเป็ นพลวัต
ดังนันระบบการศึ
้
กษาจึงควรต้ องมองผู้เรี ยนในฐานะของมนุษย์ที่มีความเป็ นองค์รวม และเอื ้ออํานวย
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองได้ อย่างมีความอิสระตามความสามารถ ณ บริบทนันๆ
้ รวมทัง้
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสิ่งอื่นๆ ด้ วย
การพัฒนาตนของนักศึกษาพยาบาลซึง่ ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ในคณ ะพยาบาลศาสตร์
ในมุมมองของอาจารย์พยาบาลได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงหรื อการพัฒนาตนของนักศึกษาอย่างชัดเจน
กล่าวคือนักศึกษาชันปี
้ ที่สงู ขึ ้นจะมีความรู้ ความเข้ าใจในศาสตร์ ทางการพยาบาล สามารถปฏิบตั กิ าร
พยาบาลด้ วยความมัน่ ใจมากขึ ้น มีความรับผิดชอบ สามารถคิดตัดสินใจ สามารถทํางานเป็ นทีม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ปรับสมดุลทางจิตใจ อารมณ์ได้ และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม อาจารย์
หลายคนที่ให้ สมั ภาษณ์
จึงรู้สกึ พอใจกับการพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษา โดยภายใต้ การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
นัน้ อาจารย์มองว่าการให้ กําลังใจหรื อให้ การสนับสนุนโดยคํานึงถึงการเรี ยนรู้อย่างมีความสุขจะช่วย
ส่งเสริมให้ นกั ศึกษามีการพัฒนาตนได้ ดกี ว่า มีความคิดสร้ างสรรค์ และพัฒนาได้ เร็วกว่าการที่อาจารย์
เข็มงวด หรื อคอยกํากับว่าต้ องทําตามที่อาจารย์สง่ั หรื อบอกให้ ทําเท่านัน้
สําหรับสิง่ ที่นกั ศึกษาได้ รับจากการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลนั
นมีท้ งส่
ั ้ วนที่เป็ นไปตามเป้าหมาย
ที่คาดหวังไว้ และส่วนที่อยูน่ อกเหนือจากเป้าหมายเช่น เรื่ องของการมองเห็นคุณค่าของการเรี ยนรู้
ซึง่ เป็ นสิง่ ที่นกั ศึกษาไม่ได้ คาดหวัง โดยนักศึกษาหลายคนกล่าวถึงคุณค่าของสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้จาก
สถาบันการศึกษาพยาบาลว่านักศึกษาสามารถรับรู้ถึงคุณค่าที่ได้ จากการเรี ยนรู้ทงในแง่
ั้
ของการพัฒนาตน
และวิชาชีพรวมถึงการมีคณ
ุ ค่ากับบุคคลรอบข้ างและครอบครัว ดังเช่นสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการ
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ดูแลสุขภาพทังในด้
้ านทฤษฎีและปฏิบตั ไิ ปแนะนําบุคคลในครอบครัวและคนอื่นๆ ได้ และไม่เพียงแต่
การเรี ยนรู้ในสถาบันการศึกษาเท่านันที
้ ่มีคณ
ุ ค่า แต่การเรี ยนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัวก็มีคณ
ุ ค่าเช่นกันที่
จะช่วยสนับสนุน ประคับประคองให้ นกั ศึกษาอยูใ่ นวิชาชีพได้ อย่างตลอดรอดฝั่ ง ช่วยให้ นกั ศึกษามี
ความเอื ้ออาทร มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และสนใจที่จะช่วยเหลือสังคม อีกทังประสบการณ์
้
ตรงจากการ
ฝึ กปฏิบตั แิ ละการดําเนินชีวิตยังช่วยให้ นกั ศึกษาเกิดความมัน่ ใจและมีอารมณ์ที่มนั่ คง ไม่หวัน่ ไหวง่าย
อีกด้ วย ดังนันความรู
้
้ ทงจากในชั
ั้
นเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยน และประสบการณ์ตา่ งๆ จึงสามารถนํามาใช้ ใน
การปฏิบตั พิ ยาบาลและในชีวติ ประจําวันได้
ทังนี
้ ้นักศึกษามีมมุ มองว่าประสบการณ์กา รเรี ยนรู้ที่มีคณ
ุ ค่า อย่างมาก คือ เมื่อได้ เรี ยนรู้
แล้ วสามารถนําความรู้นนไปใช้
ั้
ได้ จริ งดังเช่นการฝึ กปฏิบตั บิ นคลินกิ ซึง่ ทําให้ นกั ศึกษารู้สกึ ดี ชีวติ
มีความหมายและภาคภูมิใจว่าตนเองมีคณ
ุ ประโยชน์ ส่วนสิ่งที่เรี ยนแล้ วไม่ได้ นําไปใช้ จริงก็ดเู หมือนว่า
จะมีประโยชน์ไม่มากนักและอาจก่อให้ เกิดปั ญหาขึ ้นได้ อีกด้ วย ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ ให้ สมั ภาษณ์วา่
การทีเ่ ราเรี ยนรู้หลาย ๆ เรื่ อง เรี ยนเยอะมาก แต่เราไม่สามารถนําไปใช้ ได้ มนั คือ ปั ญหาแต่ถ้า
เราเรี ยนแล้ วเราสามารถนําไปใช้ ได้ มนั จะเกิดประโยชน์กบั ตัวเองทังในอาชี
้
พ และชีวิ ตประจําวัน เพราะ
บางอย่างทีห่ นูเรี ยนการดูแลองค์รวม คือหนูไม่ใช่ใช้ เฉพาะแต่กบั คนไข้ แต่หนูใช้ กบั ครอบครัวหนู มันทํา
ให้ หนูร้ ูสกึ ว่าครอบครัวหนูมีความสัมพันธ์กนั ดีขึ ้น รู้สกึ ดีขึ ้นมาก

และนักศึกษาอีกคนกล่าวว่า “บางคนเรี ยน ๆ ๆ ไป แต่ถ้าไม่เห็นคุณค่าของมันก็ไม่ไ ด้ เอาไปใช้ ประโยชน์
หนูวา่ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้ องเรี ยน”
นอกจากนี ้นักศึกษายังได้ พฒ
ั นาด้ านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณรวมทังการมี
้
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิ่งต่างๆรอบตัวขึ ้นมากจากการฝึ กปฏิบตั ใิ นการพยาบาลผู้ป่วยโดยเข้ าใจ
ถึงคุณค่าของการเรี ยนรู้ที่แท้ จริ ง ไม่ใช่มองเห็นแต่เพียงเฉพาะสิ่งที่เป็ นวัตถุหรื อเงินทอง ดังที่นกั ศึกษา
พยาบาลชายคนหนึง่ ที่มกั แสดงออกถึงความอ่อนโยน นุม่ นวลในขณะให้ การพยาบาลผู้ป่วยกล่าวว่า
“จากที่เราปฏิบตั กิ บั ผู้ป่วยครับ สิ่งที่เราได้ คือคําขอบคุณ มันเป็ นกําลังใจ สังคมยุคนี ้ ทําอะไรให้ มีแต่
สตังค์ใช่ไหมครับอาจารย์ คือต้ องมีคา่ จ้ างค่าแรง แต่คือแค่คําขอบคุณคําเดียวมีสว่ นที่เป็ นกําลังใจ
ให้ เราได้ นะครับ ผมคิดว่าตรงนันก็
้ ดีนะครับ เราก็ได้ รับผลดี คือกําลังใจที่สําคัญ ” และนักศึกษายัง
กล่าวถึง “คะแนน” ว่าเป็ นสิง่ ภายนอกจึงไม่มีคา่ เทียบได้ กบั ความรู้สกึ ทางด้ านจิตใจ ดังคําพูดของ
นักศึกษาคนเดิมที่กล่าวว่า “คะแนนมันเป็ นของภายนอก เป็ นวัตถุภายนอก เหมือนกับเงินเหมือนกับ
อะไรอย่างนี ้ครับ แต่สิ่งสําคัญคือทําจิตใจเราให้ มีความสุข เรี ยนอย่างมีความสุข ” จะเห็นได้ วา่
นักศึกษาสามารถสัมผัสได้ ถงึ ความเป็ นวิชาชีพพยาบาลได้ ชดั เจนขึ ้นจากการฝึ กปฏิบตั บิ นหอผู้ป่วย
หรื อแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานที่ ในขณะที่การเรี ยนในลักษณะที่ยดึ คะแนนเป็ นสําคัญยังไม่สามารถเข้ าถึง
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อารมณ์ จิตใจ หรื อ จิตวิญญาณของนักศึกษาได้ ผู้จดั การศึกษาจึงควรต้ องตระหนักถึงการพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ สามารถสัมผัสด้ วยใจถึง “คุณค่าของการเรี ยนรู้ ” หรื อกา รศึกษาอย่างแท้ จริงมากกว่า
ใช้ การศึกษาเป็ นเพียงเครื่ องมือในการบ่งบอกถึงค่านิยม ความเก่ง ความเป็ นเลิศทางวิชาการ และ
การได้ รับการยอมรับในสังคมเท่านัน้
จึงอาจกล่าวได้ วา่ เมื่อนักศึกษาเข้ ามาเรี ยนในสาขาการพยาบาลทําให้ นกั ศึกษามักมีมมุ มอง
ที่ขยายออกไปมากขึ ้นจากการเรี ยนรู้จากบุคคลต่างๆรอบตัวเช่น ครู อาจารย์ เพื่อน ๆ และคนอื่นๆ
รวมทังเรี
้ ยนรู้จากประสบการณ์การปฏิบตั งิ านบนคลินิกและชุมชน การเรี ยนรู้ในสาขาพยาบาลจึงให้
ทังความรู
้
้ ทักษะปฏิบตั ิ ความมีระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความเอื ้ออาทร
การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ฯลฯ ซึง่ ซึมซับเข้ าสูต่ วั ตนของนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
โดยอาศัยการมีปฏิสมั พันธ์ท่ีเชื่อมโยงตนเองเข้ ากั บสิ่งต่างๆรอบตัวได้ อย่างสมดุล ในปั จจุบนั นักศึกษา
หลายคน จึงมองโลกกว้ าง มีเมตตาและใส่ใจต่อผู้อื่นมากขึ ้น รวมทังมี
้ ฐานคิดในการตัดสิ นใจที่
เปลี่ยนไป ตัดสินคนโดยไม่ได้ มองเฉพาะภายนอกแต่ใช้ ความรู้สกึ ภายใน และความจริงใจร่วมด้ วย
การเรี ยนในสาขา การพยาบาลจึงทําให้ นกั ศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองทังในด้
้ านความรู้
ความคิด ภาวะจิตใจ อารมณ์โดยมีความมัน่ คง เข้ มแข็ง มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั บุคคลและสิ่ง แวดล้ อม
ให้ ความสําคัญกับความรู้สกึ ควบคูไ่ ปกับเหตุผลซึง่ ส่งผลให้ เข้ าใจผู้อ่ืนเข้ าใจชีวติ และเข้ าใจโลกมากขึ ้น
ส่วนการได้ คดิ ทบทวนไตร่ตรองและเข้ าใจถึงข้ อดีและข้ อบกพร่อใงนตัวนักศึกษาเองก็เป็ นสิง่
สําคัญที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษายอมรับและพยายามปรับปรุงตนเอง โดยนักศึกษามักมีความเชื่อว่าทุกอย่าง
ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเองเป็ นสําคัญ ต้ องแก้ ไขปรับปรุงและปรับตัว อยูเ่ สมอเพื่อให้ สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อ่ ืนได้
อย่างมีความสุข อีกทังความเข้
้
มแข็งภายในตนโดยสามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผ้ อู ื่นได้ สามารถให้
กําลังใจ ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ ทงด้
ั ้ านร่างกาย จิ ตใจ รวมทังการเป็
้
นความภาคภูมิใจของพ่อ แม่ ก็นบั ว่า
เป็ นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของนักศึกษา
ในมุมมองของนักศึกษา หลายคนมองว่า การปรับสมดุลภายในตนสามารถทําได้ หลายวิธี
เช่น การมองโลกในแง่บวกโดยเฉพาะเมื่อเกิดปั ญหา ความเครี ยด หรื อท้ อแท้ การใช้ เวลาอยูก่ บั ตนเอง
เพื่อทบทวน ไตร่ตรอง การทําจิตใจให้ สงบ พักผ่อน ทําสิ่งที่ชอบ พูดคุยหรื อทํากิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนๆ
และบุคคลรอบข้ าง รวมทังการยอมรั
้
บข้ อดี ข้ อเสียของตนแล้ วพยายามปรับปรุงตัวเองมากกว่
ที่จาะพยายาม
ไปปรับเปลี่ยนคนอื่นหรื อสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ของตน ฯลฯ ทังนี
้ ้หากนักศึกษาเกิดปั ญหาก็จะพยายาม
หาทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยสติและรับฟั งความคิดเห็นอื่นๆ เพื่อพิจารณาอย่างรอบด้ าน หรื อขอคําปรึกษา
จากผู้อื่นเช่น เพื่อนๆ ครู อาจารย์ พ่อ แม่ ฯลฯ ซึง่ จะช่วยให้ คลายเครี ยดและหาทางคลี่คลายปั ญหา
ต่างๆ ได้
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สําหรับนักศึกษาพยาบาลแล้ วอาจกล่าวได้ วา่ การพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล
เกิดจากการมีภาวะสมดุลในตนเอง ทําให้ นกั ศึกษาเข้ าใจตนเองสามารถแก้ ไขจัดการความขัดแย้ งที่
เกิดขึ ้นได้ และมีเจตคติที่ดีตอ่ การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและบริบทแวดล้ อม ส่งผลให้ นกั ศึกษารักวิชาชีพ
สามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยต้ องการช่วยเหลือผู้ ป่ วยหรื อผู้ใช้ บริการด้ วยความจริงใจมากกว่าทําไป
เพราะถูกครู อาจารย์บงั คับ หรื อต้ องจําใจทําเพื่อให้ สอบผ่านตามหลักสูตรเท่านัน้ นักศึกษาจึงมีความรู้สกึ
อิ่มใจ มีความสุข มีกําลังใจและรับรู้ถึงคุณค่าภายในตนเองและวิชาชีพพร้ อมช่วยเหลือเสมอแม้ ผ้ ปู ่ วย
ไม่ได้ ร้องขอ กระตือรื อร้ นที่จะแสวงหาและสร้ างความรู้เพื่อที่จะนําความรู้นนมาช่
ั ้ วยเหลือผู้ป่วยหรื อ
ผู้ใช้ บริการมากกว่าจะใฝ่ หาความรู้เฉพาะที่จะใช้ ในการสอบเท่านัน้ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ ที่มีภมู ิลําเนา
อยูห่ า่ งไกล และครอบครัวมีเศรษฐานะไม่ดนี กั ซึง่ เคยรู้สกึ ว่าตนเองด้ อยค่า ไม่เท่าเทียมกับคนอื่นกล่าวว่า
“มาเรี ยนพยาบาล ทําให้ ได้ เรี ยนรู้วา่ จริ งๆ แล้ วเรามีคณ
ุ ค่าได้ ชว่ ยคนไข้ แล้ วก็ญาติเพียงแต่วา่ เราอย่าไป
มองว่าคนอื่นจะให้ คณ
ุ ค่าเราไหมอย่างเดียว เราต้ องให้ คณ
ุ ค่าตัวเราเองด้ วยเพราะเราต้ องมองว่าเราดี
ก่อน คือถ้ าเราทําดี คิดดี ทุกอย่างก็จะดี หนูก็คิ ดอย่างนัน้ ก็ภมู ใิ จแล้ วก็มีความสุข”
ทังนี
้ ้สิง่ ที่นกั ศึกษาพยาบาล มัก รู้สกึ ว่าตนเองเกิดการพัฒนาขึ ้นอย่างชัดเจน คือ สามารถ
ปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ตา่ งๆ ที่แปรเปลี่ยนได้ คอ่ นข้ างดี ควบคุมจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ ดขี ึ ้น
เอื ้ออาทรมากขึ ้น รู้จกั ให้ คนอื่นหรื อมีนํ ้าใจกับผู้อ่ืนมากขึ ้น มีความรับผิดชอบ รู้วา่ อะไรควร อะไรไม่ควร
และมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั บุคคลอื่นและสรรพสิ่ง อีกทังนั
้ กศึกษายังรู้สกึ ว่าตนเองสามารถปรับสมดุล
ในตนเอง และเข้ าใจชีวิตได้ ดีกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันที่ไม่ได้ เรี ยนพยาบาล ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ ซึง่ เคย
เรี ยนในมหาวิทยาลัยอื่นมาก่อนเข้ ามาเรี ยนในสาขาการพยาบาลและมีเพื่อนๆ เรี ยนในสาขาต่างๆ
ทั่วๆ ไปได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ “เพื่อนหนูบางคนที่ไม่ได้ เรี ยนพยาบาลเขาก็ยงั ไม่เข้ าใจชีวิต ใช้ ชีวิตไปวันๆ
ค่ะเพราะเขาไม่ได้ สมั ผัสกับ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนหนู เขายังมีความสุขกับภาวะที่เขาเผชิญอยู่
ยังหลงสี เสียง หรื อวัตถุในสิ่งตรงนันค่
้ ะ อาจเป็ นเพราะเขาอาจไม่เคยเห็นความทุกข์ในชีวิตของคน
มันเป็ นยังไง”
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นว่าเมื่อนักศึกษาเข้ ามาเรี ยนพยาบาล กระบวนการเรี ยนรู้ในสาขา
การพยาบาลทําให้ นกั ศึกษาหลายคนเข้ าใจชีวติ มากขึ ้นและมองเห็นคุณค่าของตน เมื่อนักศึกษาได้
สัมผัสกับชีวิตจริ งของบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายจึงได้ คดิ ทบทวนไตร่ตรองชีวิตของตนและ
บุคคลรอบข้ างทําให้ นกั ศึกษามีมมุ มองที่ตา่ งจากเดิมและเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางบวก
กล่าวคือกลับไปดูแล พ่อ แม่ ครอบครัวที่บ้าน มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีภายในครอบครัว แม้ กระทัง่ พ่อ แม่
ของนักศึกษาเองยังรู้สกึ ถึงการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาอย่างชัดเจน ทําให้ นกั ศึกษาเกิดความ
ภาคภูมใิ จทังในตนเอง
้
สถาบันการศึกษาพยาบาล และวิชาชีพ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ เล่าว่าแต่เดิม
ตนเองไม่ได้ แสดงออกถึงความรู้สกึ รักใคร่ ผูกพันกับบุคคลในครอบครัวมากนัก แต่เมื่อมาเรี ยนในสาขา
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การพยาบาลทําให้ ได้ สะท้ อนสูภ่ ายในตนโดยกล่าวว่า “พอได้ มาสัมผัสทําให้ ร้ ูสกึ ว่าชีวติ ไม่ได้ อยูแ่ ค่นี ้
มันไม่แน่ไม่นอนนะ อะไรก็เกิดขึ ้นได้ แล้ วถ้ าเราไม่ได้ ทําตรงนี ้ ทําไมเราทําให้ คนอื่นได้ แล้ วกับพ่อกับแม่
ล่ะ เวลากลับบ้ านหนูก็เลยจะล้ างเท้ าหรื อสระผมกัน ที่บ้านก็ถามเป็ นอะไรหนูก็ตอบว่าอยากทําให้ ”
และนักศึกษาอีกคนหนึง่ ที่ในอดีตเป็ นคนที่พอ่ แม่ยงั ต้ องดูแลและห่วงใยมาตลอด แต่ ณ เวลานี ้
สามารถรับผิดชอบตนเองได้ มากขึ ้น เข้ าใจคนอื่นมากขึ ้นได้ เล่าว่า “แม่บอกว่าหนูเปลี่ยนไปมาก ทํา ไม
เรี ยนพยาบาลสอนให้ คนได้ ดขี นาดนี ้ แม่บอกว่าเลี ้ยงลูกจากคนเล็กกลายเป็ นคนโตได้ หนูก็วา่ อยูท่ ่ีน่ี
มันก็เปลี่ยนไป สอนให้ เราเข้ าใจคนอื่น มองจากมุมของคนอื่นบ้ าง”
อีกทังนั
้ กศึกษามักใช้ วิธีปรับความคิดและมุมมองของตนเองให้ เป็ นแง่บวกเพื่อช่วยให้ ปรับ
สมดุลในตนเองได้ เพราะนักศึกษาเชื่อว่าการมองโลกอย่างเข้ าใจทําให้ มีความสุขในการดําเนินชีวิต
แม้ วา่ จะต้ องเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคบ้ างก็ตาม ถึงแม้ นกั ศึกษาต้ องรับรู้ปัญหาของบุคคลรอบข้ าง
มากมายทังผู
้ ้ ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย และคนอื่นๆที่เกี่ยวข้ องแต่นกั ศึกษาก็สามารถรับฟั งด้ วยความเข้ าใจว่ า
ทุกคนล้ วนมีปัญหาต่างๆกันไป และนักศึกษายังมีความมัน่ คงทางอารมณ์ รวมทังสามารถให้
้
กําลังใจ
แก่ผ้ ทู ี่กําลังเผชิญปั ญหาให้ มีความเข้ มแข็งขึ ้นได้ อีกด้ วย

สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ส่ ูการพัฒนาตน

ในกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารพัฒนาตัวตนของนักศึกษาพยาบาลมีสง่ิ สนับสนุนอยูห่ ลายประการ
ทังจากตั
้
วนักศึกษาเอง บุคคลรอบข้ างและบริบทแวดล้ อม สิง่ ที่เป็ นกําลังใจ และความเชืความศรั
่อ
ทธา
ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
ตัวนักศึกษาพยาบาล
ตัวนักศึกษาพยาบาลเอง นับว่าเป็ นสิง่ สําคัญที่สดุ เนื่องจากการพัฒนาตัวตนของนักศึกษา
จะไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ หากตัวนั กศึกษาเองไม่เห็นความสําคัญ ไม่เป็ นผู้สร้ างให้ เกิดขึ ้นหรื อกระทํา
ด้ วยตนเอง ซึง่ นักศึกษา หลายคนมัก มองว่าตนเองเป็ นปั จจัยสําคัญที่สดุ ที่เอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้
เนื่องจากตนเอง เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้และการพัฒนาตน นักศึกษาสามารถเรี ยนรู้โดยผ่าน
มุมมองของตนและจากมุมมองของผู้อ่ืน สามารถแก้ ไขจัดการความขัดแย้ งต่างๆ ได้ ด้วยความอดทน
มีความเชื่อมัน่ ในการตัดสินใจ หรื อการปฏิบตั ใิ นเรื่ องต่างๆ โดยอาศัยการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและ
สิ่งต่างๆ รอบข้ าง รวมทังประสบการณ์
้
เดิมที่สง่ั สมมาซึง่ อาจเรี ยกได้ วา่ เป็ น “ความรู้ในตน ” ดังนัน้
นักศึกษาจึงสามารถเป็ นผู้สร้ างตัวตนของตนเองได้ อยูต่ ลอดเวลาจากประสบการณ์ชีวติ และการมีปฏิสมั พันธ์
โดยหากนักศึกษามีความสมดุลและความเข้ มแข็งภายในตน นักศึกษาก็จะมีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้
และสามารถสร้ างและดํารงสัมพันธภาพที่ดีและพัฒนาตนไปสูภ่ าวะที่สขุ สมบูรณ์ได้ ดังนันสิ
้ ่งสําคัญที่
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ผู้จดั การศึกษาจะต้ องตระหนักก็คอื ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้ จากภายในตนและจากการมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลและบริ บทแวดล้ อม ผู้เรี ยนจึงไม่ใช่สิ่งที่ผ้ สู อนจะกําหนดหรื อจัดกระทําให้ ออกมาเป็ นผลผลิต
ที่มีรูปแบบเดียวกันได้ เนื่องจากผู้เรี ยนแต่ละคนย่อมมีลกั ษณะเฉพาะตนที่แตกต่างหลากหลาย และมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บริ บทที่แตกต่างกันอีกด้ วย
ทังนี
้ ้เรื่ องของความรู้สกึ ของนักศึกษาในขณะเรี ยนรู้ถือว่ามีผลอย่างมากเนื่องจากนักศึกษาที่
ให้ สมั ภาษณ์ทกุ คนกล่าวถึงเรื่ องนี ้ว่าเป็ นประเด็นสําคัญเพราะหากนักศึกษาไม่ชอบหรื อไม่มีความสุข
ที่จะเรี ยนรู้ในเรื่ องนันๆ
้ ก็จะไม่อยากเรี ยนรู้ จึงควรต้ องมีสิ่งจูงใจให้ ต้องการเรี ยนรู้ได้ แก่ วิธีการสอน
ที่นา่ สนใจบรรยากาศการเรี ยนรู้ดีไม่ตงึ เครี ยดจนเกินไป สิ่งที่เรี ยนรู้มีคณ
ุ ค่าหรื อมีความสําคัญ เป็ นต้ น
แต่ถ้านักศึกษาสนใจ ชอบ เห็นถึงประโยชน์หรื อมีความสุขในการเรี ยนรู้ นักศึกษาก็จะสามารถเรี ยนรู้
ได้ ดี ดังที่นกั ศึกษา คนหนึง่ กล่าวว่า “ความรู้สกึ ของตัวเราเองเป็ นสิ่งสําคัญ ถ้ าเราสนใจในเรื่ องนี ้
ชอบที่จะเรี ยนในด้ านนี ้ เราก็ได้ ใช้ ศกั ยภาพของเราอย่างเต็มที่ แต่ ถ้าความรู้สกึ เราไม่ดตี อ่ เรื่ องนี ้
ให้ ทํายังไงมันก็ไม่ได้ คะ่ ”
ความรู้สกึ ที่ดตี อ่ การเรี ยนรู้นบั ว่าเป็ นเงื่อนไขสําคัญประการหนึง่ ที่จะนํานักศึกษาไปสู่ การ
พัฒนาตนเองได้ ซึง่ อาจเป็ นความรู้สกึ ดีตอ่ เนื ้อหาวิชาที่เรี ยน ความรู้สกึ ชอบครู หรื อวิธีการสอนของครู
การได้ ดแู ลผู้ป่วยให้ สขุ สบายขึ ้น ความรู้สกึ ถึงความรัก ความผูกพันต่อครอ บครัวและวิชาชีพ และ
ความรู้สกึ ในทางบวกอื่นๆ ล้ วนส่งผลต่อเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู้ทงสิ
ั ้ ้น ดังเช่นที่นกั ศึกษา หลายคน มี
ความสุขที่ได้ ฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพราะรู้สกึ ดีท่ีสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้ คลายทุกข์ ทรมานได้
รู้สกึ มีพลัง หายเหนื่อยทุกครัง้ ที่ผ้ ปู ่ วยยิ ้มได้ แ ละมีความสุขเพราะรับรู้ถงึ ความรักและความหวังดี
จากบุคคลรอบข้ างที่มีตอ่ นักศึกษา ซึง่ ความรู้สกึ ดีๆ เหล่านี ้จะช่วยหล่อเลี ้ยงจิตใจนักศึกษาให้ แช่มชื่น
รู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า ไม่ท้อแท้ สิ ้นหวัง และสามารถลุกขึ ้นสู้เมื่อรู้สกึ เหนื่อยหนัก และเรี ยนรู้ตอ่ ไป
อย่างมีกําลังใจที่เข้ มแข็ง
ในประเด็นของความรู้สกึ ของนักศึกษาในขณะเรี ยนรู้ นี ้อาจารย์พยาบาลหลายคนมีมมุ มองว่า
ความรู้สกึ ในการเรี ยนรู้ของนักศึกษามีความสําคัญ อาจารย์จงึ มักสนใจและให้ ความสําคัญกับจิตใจ
อารมณ์ของนักศึกษาในขณะเรี ยนรู้ และพยายาม สร้ างเสริมให้ นกั ศึกษามี เจตคติท่ี ดีตอ่ การเรี ยนรู้
โดยเอื ้อให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้อย่างมีความสุข ไม่เครี ยดมากเกินไป ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ อบอุน่ ปลอดภัย
โดยอาจารย์พยายามสร้ างบรรยากาศที่เป็ นกันเอง รับฟั งความคิดเห็น หรื อปั ญหาของนักศึกษา และ
พร้ อมช่วยเหลือ ให้ คําแนะนํา ฯลฯ ซึง่ นําไปสูก่ ารเอื ้อให้ นกั ศึกษาเกิดการพัฒนาตนแบบองค์รวม ดังที่
อาจารย์พยาบาลคนหนึง่ กล่าวว่า“ถ้ านักศึกษาชอบหรื อมีความรู้สกึ ที่ดตี อ่ วิชานี ้นะ ต่อให้ ยากเย็นแสนเข็ญ
ยังไงนักศึกษาก็อยากที่จะเรี ยนรู้ อยากที่จะสัมผัสความรู้เพิม่ เติม ไปศึกษาเองอย่างนี ้ แล้ ว รู้สกึ ดีนี่
อาจจะรู้สกึ กับวิช าหรื อกับผู้สอน ก็ได้ ” เช่นเดียวกับอาจารย์อีกคนหนึง่ ที่กล่าวในทํานองเดียวกันว่า
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“ครูต้องทําให้ ทศั นคติของเด็กดีตอ่ การที่จะนําความรู้ไปปฏิบตั กิ ็จะทําให้ เด็กคนนันเรี
้ ยนอย่างมีความสุข
คะแนนเขาก็จะได้ ดีตามไปด้ วย คืออย่าทําให้ ทศั นคติเขาไม่ดี ถึงเรี ยนไม่เก่ง ปฏิบตั ไิ ม่เก่ง ถ้ าทัศนคติดี
เนี่ยนะมันสู้ตายเลยนะ” และอาจารย์อีกคนหนึง่ กล่าวว่า
ความสุขในการเรี ยนรู้นา่ จะสําคัญที่สดุ เพราะว่าในห้ องเรี ยนก็เหมือนถูกบังคับ จะมีความสุ ข
หรื อไม่มีความสุขไม่ร้ ูละ่ ยังไงก็ต้องได้ รับความรู้ที่เรากําลังจะให้ สว่ นในวอร์ ดความสุขในการเรี ยนรู้ของ
เด็กก็ยิ่งต้ องสําคัญกว่าเพราะว่าถ้ าเด็กไม่ชอบวอร์ ด รู้สกึ เป็ นทุกข์กบั การขึ ้นวอร์ ด ต่อให้ เราสอนให้ ตาย
เด็กก็ไม่คอ่ ยรับรู้หรอก แต่ถ้าเขาสุขใจถึงจะเป็ นเรื่ องเล็ก ๆ น้ อย ๆ เขาก็เก็บได้ เขาจะเรี ยนรู้ได้ และจําได้

นอกจากนีความตั
้
งใจ
้ ความมุง่ มัน่ หรื อเป้าหมายในชีวติ ของตัวนักศึกษาเองและ
การถูกคาดหวัง
จากพ่อ แม่ และครอบครัว ส่งผลให้ นกั ศึกษาต้ องตังใจเรี
้ ยนให้ จบเพื่อ ทดแทนพระคุณก็เป็ นส่วนสําคัญ
ที่เป็ นพลังภายในตนเพื่อก้ าวไปสูค่ วามสําเร็จ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ ที่พอ่ แม่ต้องทุม่ เทกําลังเพื่อส่งเสีย
ให้ ลกู ได้ เรี ยนสูงๆ ได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ “ถ้ าอยากมีชีวติ ที่ดคี อื ต้ องเรี ยน และพัฒนาตัวเราเอง ย้ อนดูชีวติ
พ่อกับแม่เขาทําทุกอย่างให้ เรา เราก็ต้องทําให้ ได้ ซิ หนูก็เลยมีกําลังใจ เวลามีปัญหาอะไรพ่อแม่ก็คอย
ให้ กําลังใจ บางครัง้ พ่อแม่ก็บอกว่ามันทําไม่ได้ ก็ไม่เป็ นไร ทําให้ ดีเท่าที่ลกู ทําได้ พ่อกับแม่ก็พอใจแล้ ว
เราก็วา่ ทําให้ ดเี ท่าที่เราจะทําได้ ก็เพียงพอ”
บุคคลรอบข้ าง และบริบทแวดล้ อม
สําหรับบุคคลรอบข้ าง และบริ บทแวดล้ อม ที่ชว่ ยเอื ้อให้ นกั ศึกษาพยาบาลเกิดกา รเรี ยนรู้
มีทงในชั
ั ้ นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน รวมถึง ในสังคมแวดล้ อม ในมุมมองของนักศึกษา ที่ให้ สมั ภาษณ์
มองว่า ผู้สอนหรื อผู้ท่ีเอื ้อให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้ มีความหมาย รวมทัง้ ครูผ้ สู อนในชันเรี
้ ยนและ
แหล่งฝึ กปฏิบตั ติ า่ งๆ พยาบาลที่ปฏิบตั อิ ยูท่ ี่แหล่งฝึ ก เพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย
ผู้ท่ีมีประสบการณ์ พ่อ แม่ บุคคลในครอบครัว ฯลฯ โดยอาจสรุปได้ วา่ ทุกๆ คนที่มีปฏิสมั พันธ์กบั
นักศึกษาล้ วนแล้ วแต่เป็ นผู้ท่ีชว่ ยเอื ้อให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้ได้ ทงสิ
ั ้ ้น เนื่องจากเป็ นผู้ท่ีมีประสบการณ์
ที่แตกต่างและเป็ นประโยชน์ ซึง่ บุคคลเหล่านี ้มีความสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ นกั ศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองได้ โดยผู้สอนในความหมายที่กล่าวมานี ้ไม่ใช่เป็ นเพียงผู้ถา่ ยทอดเนื ้อหา สาระแต่เพียง
อย่างเดียว แต่ผ้ สู อนเป็ นทังผู
้ ้ ให้ ความรู้ ให้ กําลังใจ เป็ นที่พงึ่ เป็ นผู้ชว่ ยประคับประคองให้ ผ่านพ้ น
อุปสรรคต่างๆ ผู้สอนจึงมีบทบาทของผู้สนับสนุนคนสําคัญที่ทําให้ นกั ศึกษาเกิดการพัฒนาตนขึ ้นได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู อาจารย์ที่ทมุ่ เททังแรงกาย
้
แรงใจและเวลาให้ แก่นกั ศึกษาเพียงเพื่อหวังให้ ศษิ ย์
ประสบความสําเร็ จสูก่ ารเป็ นพยาบาลที่ดี มีความรู้ควบคูก่ บั คุณธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุข และนัน่ คือความสุขที่แท้ จริงของผู้สอน
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ทังนี
้ ้ครู อาจารย์นบั ว่าเป็ นผู้สอนที่มีบทบาทชัดเจนในการ เสริมแรงเพื่อช่วยให้ นกั ศึกษา
เกิดพลังในการเรี ยนรู้หรื อแรงใจที่จะต่อสู้กบั อุปสรรคและเพียรพยายามมากขึ ้น โดยผู้สอนบางคน
อาจเข้ มงวด กวดขัน ตักเตือนในข้ อบกพร่อง ซึง่ แม้ วา่ นักศึกษาเองจะต้ องการให้ ครู อาจารย์เข้ าใจ
ในตัวนักศึกษา ไม่ตาํ หนิหรื อว่ากล่าว แต่เมื่อถูกตักเตือนหรื อชี ้แนะนักศึกษาก็ มักมีมมุ มองในแง่บวกว่า
ครู อาจารย์มีความหวังดีและต้ องการให้ ลกู ศิษย์ได้ ดี นักศึกษาจึงสามารถยอม รับได้ และมองย้ อน
พิจารณาตนเพื่อปรับปรุงแก้ ไข ทังนี
้ ้สิง่ ที่ทําให้ นกั ศึกษามีความรู้สกึ ในทางบวกดังกล่าวได้ นนั ้
เนื่องมาจากนักศึกษารับรู้และสัมผัสได้ ด้วยใจถึงใจครูวา่ ครู อาจารย์ตงใจ
ั้
ดูแล เอาใจใส่นกั ศึกษา
อย่างใกล้ ชดิ ด้ วยความเมตตา เอื ้ออาทร เสียสละ อดทน และทุม่ เทในการสอนนักศึกษาอย่างไม่ร้ ูจกั
เหน็ดเหนื่อย ทําให้ นกั ศึกษารู้สกึ อบอุน่ ปลอดภัย มัน่ ใจเมื่อมีครู อาจารย์อยูใ่ กล้ ๆ เช่นที่นกั ศึกษา
พยาบาลคนหนึง่ ให้ สมั ภาษณ์วา่ “อาจารย์อาจจะดุเป็ นธรรมดา อาจารย์บางคนก็จะเงียบ ๆ แต่ก็ได้
เรี ยนรู้วา่ ไม่มีอาจารย์คนไหนหรอกไม่หวังดีแต่วา่ สไตล์ตา่ งกัน เพราะวัตถุประสงค์คอื อยากให้ นกั เรี ยน
ได้ แล้ วแต่การสอนของใครก็ไม่เหมือนกัน แต่ยงั ไงก็ร้ ูสกึ อุน่ ใจที่มีอาจารย์อยูใ่ กล้ ๆ โดยเฉพาะเวลา
ฝึ กปฎิบตั ิ ” และนักศึกษาอีกคนหนึง่ กล่าวว่า “อาจารย์ก็ให้ กําลังใจทุกอย่างว่าทําได้ ว่าหนูทําได้
วันนี ้หนูยงั ทําได้ เลย มันเลยทําให้ หนูมีกําลังใจ หนูก็เปลี่ยนความคิดตัวหนูเอง มัน่ ใจตนเองมากขึ ้น”
เช่นเดียวกับนักศึกษาอีกคนหนึง่ ที่กล่าวว่า “ปลื ้มใจอาจารย์คะ่ คือพยายามที่จะสอน เหนื่อยก็จะสอน
ค่ะ คือความอดทน หรื อว่านอกเวลาก็พยายามสอน”
นอกจากนี ้ครู อาจารย์ยงั มีบทบาทสําคัญที่ ชว่ ยประคับประคองให้ นกั ศึกษาสามารถเผชิญ
ความทุกข์ในขณะที่เรี ยนรู้ได้ นัน่ คือครู อาจารย์ท่ีเข้ าใจความรู้สกึ ของนักศึกษารับฟั งเมื่อนักศึกษา
ต้ องการระบายความทุกข์ และให้ กําลังใจ รวมทังให้
้ การดูแลเอาใจใส่อย่างจริงใจ ดังที่นกั ศึกษา
คนหนึง่ ที่ยงั ต้ องปรับตัวค่อนข้ างมาก เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการส่งผลต่อการดําเนินชีวติ ในขณะ
เรี ยนรู้ของนักศึกษาทังปั
้ ญหาในเรื่ องของการมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน และบุคคลในครอบครัวของตนเอง
ซึง่ นักศึกษาเล่าว่า “หนูเคยร้ องไห้ บนหอผู้ป่วยด้ วย มันมีเรื่ องหลายเรื่ องเข้ ามาแล้ วแบบเราแยกแยะ
ไม่ได้ ร้ องไห้ ตอ่ หน้ าอาจารย์ก็เล่าให้ อาจารย์ฟัง อาจารย์ก็เข้ าใจสภาพว่า คือ ภายนอกดูเราจะเป็ นคน
เข้ มแข็งก็จริ ง แต่ภายในไม่ใช่ เราอ่อนไหว อาจารย์ก็ให้ กําลังใจ” และนักศึกษาอีกคนกล่าวถึงอาจารย์
ในทํานองเดียวกันว่า “ผมว่ามีความสุขครับ เพราะว่าอาจารย์เอาใจใส่มากกว่าที่เราเรี ย นมัธยมเยอะ
คือเหมือนกับแม่ดแู ลลูก สุดยอดครับ อาจารย์ที่โรงเรี ยนเดิมเขาจะปล่อยหลังสี่โมงแล้ วก็เลิกกัน แต่ที่นี่
อยูใ่ นนี ้คอยดูแลปรึกษากันได้ ทกุ เรื่ อง” อีกทังครู
้ อาจารย์ยงั เอื ้อให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสสร้ างปฏิสมั พันธ์
กับบุคคล ชุมชนและบริ บทแวดล้ อมจากการเรี ยนรู้ นอกชันเรี
้ ยนซึง่ นับว่าเป็ นประสบการณ์ชีวิตที่มี
ความหมายและมีคณ
ุ ค่ายิง่ สําหรับนักศึกษาและครู อาจารย์ยงั เป็ นแบบอย่างที่ดีทงในด้
ั ้ านการปฏิบตั ติ วั
ปฏิบตั งิ านและการดําเนินชีวิต เช่นในเรื่ องของความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และอื่นๆ อีกด้ วย
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ส่วนในมุมมองของ อาจารย์พยาบาลที่ให้ สมั ภาษณ์มองว่า “บทบาทครู ผู้สอน” ก็คอื สอน
และถ่ายทอด ความรู้ เอื ้อให้ นักศึกษา แสวงหาความรู้ และมีประสบการณ์ตรง กระตุ้นให้ นักศึกษา
ต้ องการเรี ยนรู้ หรื อ สนใจใฝ่ รู้ และมี แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน ในบางโอกาส อีกทังช่
้ วย จุดประกาย
ความคิด เสริ มสร้ างเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนรู้และวิชาชีพ ส่งเสริ มกําลังใจและความเข้ มแข็งภายในตน
รับฟั งอย่างเข้ าใจ เป็ นต้ นแบบที่ดี พร้ อมช่วยเหลือเมื่อเกิดปั ญหาและสนับสนุนให้ มีปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคล และสิ่ง แวดล้ อมเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาตน เองได้ ในทุกๆด้ าน อาจารย์ หลายคนจึง
พยายามกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเกิดความต้ องการเรี ยนรู้ด้วยตัวนักศึกษาเอง และเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา
มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ ดังที่อาจารย์คนหนึง่ กล่าวว่า “จัดการเรี ยนรู้ตามความต้ องการของนักศึกษา
ก็ให้ เด็กเขียนว่าเขาอยากเรี ยนรู้อะไร ให้ เขาเลือกแล้ วเราก็ พยายามจัดให้ ตรงตามนันเพราะเราคิ
้
ดว่า
ถ้ าเขาทําในสิ่งที่เขารัก เขาก็นําสิ่งที่เขาเรี ยนรู้มาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์กบั ตัวเองได้ ”
สําหรับคําว่า “ผู้สอน” อาจารย์พยาบาลยอมรับว่าผู้สอนอาจมีได้ นอกเหนือจากครู อาจารย์
พยาบาล นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ โดยผู้สอนอาจเป็ นผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย เพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง
ครอบครัว ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์พยาบาลมักยังคงมองว่าครู อาจารย์เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญ
ในการสอนให้ นกั ศึกษามีความรู้ทางการพยาบาลและสามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
โดยเอื ้อให้ นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นให้ มากจึงจะเกิดการเรี ยนรู้ได้ มากตามไปด้ วย และครู
อาจารย์มกั จะรักและเมตตา ห่วงใยศิษย์ เนื่องจากมีความรู้สกึ ที่ดตี อ่ กันและมีสมั พันธภาพที่คอ่ นข้ าง
ลึกซึ ้งมากกว่าสอนไปตามหน้ าที่รับผิดชอบของตนเท่านัน้ ความสัมพันธ์แบบแนวราบระหว่างครู
อาจารย์กบั นักศึกษา จึงมีความ สําคัญที่จะช่วยให้ นักศึกษาเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี มีความรู้สกึ อบอุน่
รับรู้ถงึ ความเมตตา เอื ้ออาทรซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้ นกั ศึกษาสามารถปรับสมดุลในตนเองได้ ในที่สดุ
จะเห็นได้ วา่ การเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลมีอาจารย์พยาบาลจํานวนไม่น้อยที่ให้ ความสําคัญ
กับการยึดผู้เรี ยนเป็ นหลักโดยคํานึงถึงประโยขน์สงู สุดที่นกั ศึกษาจะได้รับเป็ นสําคัญ เข้ าใจความแตกต่าง
ของนักศึกษาและสนใจ ใส่ใจที่จะมุง่ พัฒนานักศึกษาในทุกๆ ด้ านเป็ นรายบุคคล และพยายามเอื ้อให้
เกิดเรี ยนรู้อย่างมีความสุข อีกทังพยาบาลที
้
่ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นแหล่งฝึ กของนักศึกษาก็มีบทบาทสําคัญที่
ให้ กําลังใจนักศึกษาด้ วยการให้ การต้ อนรับที่เป็ นมิตรและดูแลนักศึกษาด้ วยความอ บอุน่ ฉันท์พ่ีน้อง
และในส่วนของผู้ป่วยที่อยูใ่ นแหล่งฝึ กก็นบั ว่าเป็ นผู้สอนวิชาชีวติ ให้ แก่นกั ศึกษาด้ วย โดยผู้ป่วยมักจะ
เล่าประสบการณ์ชีวติ ของตนให้ นกั ศึกษาฟั ง และสําหรับการฝึ กในภาคปฏิบตั เิ พียงแค่ผ้ ูป่วยเปิ ดโอกาส
ให้ นกั ศึกษาพยาบาลได้ ให้ การพยาบาลกับผู้ป่วยก็ถือได้ วา่ ผู้ป่วยเป็ นผู้ท่ีชว่ ยเอื ้อให้ นกั ศึกษาเกิดการ
เรี ยนรู้แล้ วเพราะหากผู้ป่วยไม่ยนิ ยอมนักศึกษาก็จะไม่มีโอกาสได้ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสถานการณ์
จริ งได้ เลย
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นอกจากนี ้ยังมีผ้ ทู ่ีมีความสําคัญในลําดับต้ นๆ ที่ เอื ้อให้ นกั ศึกษาเกิดการพัฒนาตนก็คอื
พ่อ แม่ และครอบครัวซึง่ มีบทบาทสําคัญในการประคับประคอง ให้ ความช่วยเหลือด้ วยความที่มี
ประสบการณ์ชีวิตและมีความผูกพันทางใจที่ลกึ ซึ ้ง และสิ่งที่นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้จากบุคคลในครอบครัว
ก็คือได้ มมุ มองที่แตกต่างและการเป็ นแบบอย่า งที่ดี เช่นการไม่ยดึ ติดกับวัตถุ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
มีความรักใคร่ผกู พันในครอบครัว การเสียสละให้ แก่กนั โดยมีวธิ ีการสอนด้ วยประสบการณ์ชีวติ จริง
และนักศึกษามักยึดเอาคําสอนของพ่อ แม่ มาเป็ นสิ่งที่ยดึ ถือปฏิบตั ิ อันถือเป็ นมงคลแห่งชีวิต
“ครอบครัว” นับเป็ นแหล่งความหวังและกําลังใจสําคัญสําหรับนักศึกษาโดยช่วยทําให้ นกั ศึกษา
สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ และประสบความสําเร็จในการเรี ยนรู้และการดําเนินชีวิตได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ครอบครัวที่มีสมั พันธภาพของบุคคลในครอบครัวค่อนข้ างดี มีความรักใคร่ ผูกพันกันมีกิจกรรม
ร่วมกัน เข้ าใจกัน รับรูความทุ
้
กข์และแบ่งปั นความสุขร่วมกัน ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ กล่าวว่า “พ่อ แม่ เป็ น
ทุกอย่างในชีวิต คือสิ่งที่มีความหมายมากที่สดุ ในชีวิต ” และนักศึกษาอีกคนกล่าวถึงแม่วา่ “รู้สกึ อบอุน่
ใจเมื่อคุยกับแม่ ไว้ วางใจแม่มากที่สดุ รู้สกึ ปลอดภัยที่สดุ เมื่อเล่าให้ แม่ฟังทุกเรื่ อง” อีกทังเมื
้ ่อนักศึกษา
รับรู้วา่ ตนเองมีคณ
ุ ค่ากับบุคคลในครอบครัว นักศึกษาก็จะภาคภูมใิ จในตนเองเมื่อได้ ทําให้ บคุ คลใน
ครอบครัวภูมใิ จ และมีความสุข ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ กล่าวว่า “หนูคดิ ว่าหนูมีคา่ กับพ่อ แม่ ครอบครัว
แล้ วก็กบั สังคมด้ วย เพราะว่าหนูคดิ ว่าหนู เป็ นคนดีคนหนึง่ พ่อ แม่ก็ภมู ิใจในตัวหนู หนูเลยภูมิใจใน
ตัวเองมากขึ ้น”
สําหรับคําว่า “เพื่อน” ในสถาบันการพยาบาล นักศึกษารู้สกึ ได้ ถงึ สิง่ ดีๆที่ได้ จากเพื่อนทําให้
มองโลกในแง่ดี ถ้ ามีปัญหาทังเรื
้ ่ องการเรี ยนและเรื่ องส่วนตัวนักศึกษามักจะปรึกษาเพื่อนสนิท และเมื่อ
ได้ ระบายความทุกข์แล้ วมีคนรับฟั งก็จะรู้สกึ ดีขึ ้น โดยในบางครัง้ เพื่อนก็ให้ คําแนะนํา และช่วยเหลือกัน
อีกด้ วย ดังเช่นที่นกั ศึกษาคนหนึง่ เล่าถึงเพื่อนซึง่ อยูห่ อพักร่วมกันว่า“หนูร้ ูสกึ อบอุน่ ทุกครัง้ ที่อยูก่ บั เพื่อน
ในนี ้ค่ะ ถ้ าหนูเห็นเขาอย่างน้ อยก็เขานี่แหละที่ร้ ูจกั เรา คนที่เรารู้จกั อยูด่ ้ วยแล้ วอบอุน่ อยูด่ ้ วยกันก็
ช่วยเหลือกันหลายๆเรื่ อง” และนักศึกษาอีกคนกล่าวว่า“ข้ อดีของเพื่อนหนู คือเขายิ ้มค่ะ เขาฟั งหนูทกุ อย่าง
มีเรื่ องอะไรก็ระบายให้ เขาฟั งได้ ได้ ระบายแล้ วก็สบายใจขึ ้น บางทีเพื่อนก็แนะนําดีๆ เลยอยูด่ ้ วยกันได้
จนถึงทุกวันนี ้”อีกทังเพื
้ ่อนยังมีบทบาทในส่วนของการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนค่อนข้ างมากเนื่องจากนักศึกษา
มักจะเรี ยนรู้จากเพื่อนที่ขึ ้นฝึ กปฏิบตั ดิ ้ วยกันบนหอผู้ป่วยทังในแง่
้
ของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และดูเพื่อนเป็ นต้ นแบบ เช่น สังเกตว่าเพื่อนสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยอย่างไร
แล้ วนําไปปฏิบตั บิ ้ าง ชวนเพื่อนไปด้ วยเมื่อต้ องสร้ างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ช่วยเหลือกันและกันใน
การดูแลผู้ป่วย พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่นกั ศึกษาได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลหรื อเล่าสู่
กันฟั งในเรื่ องที่นกั ศึกษาและเพื่อนๆ สนใจ ฯลฯ
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ในส่วนของบริ บทแวดล้ อมถือได้ วา่ ทุกๆที่คือแหล่งส่งเสริมการพัฒนาตนของนักศึกษาพยาบาล
ได้ ทงสิ
ั ้ ้นทังในชั
้ นเรี
้ ยน และนอกชันเรี
้ ยน เช่น แหล่งฝึ กงานต่างๆ ครอบครัว หอพัก ที่นกั ศึกษาอาศัยอยู่
สถานที่ตา่ งๆ หรื อการใช้ อินเทอร์ เน็ต เทคโนโลยีทอ่ งไปในโลกกว้ าง ฯลฯ เนื่องจากทุกๆ ที่ในวิถีชีวิต
ล้ วนเป็ นประสบการณ์ที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ในการอยูร่ ่วมกันกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน การเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาตนของนักศึกษาจึงไร้ ขีดจํากัดและนักศึกษาสามารถสร้ างสรรค์ความรู้ใหม่ๆขึ ้นได้ ด้วยตนเอง
การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้ าง และบริบทแวดล้ อมจึงถือเป็ นกุญแจสําคัญในการเปิ ดเข้ าสูก่ าร
เปลี่ยนแปลงหรื อการพัฒนาตนของนักศึกษาพยาบาล และการได้ ลงมือปฏิบตั จิ ริงด้ วยตนเอง รวมทัง้
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั บุคคลที่มีประสบการณ์ก็ถือได้ วา่ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีมีความสําคัญ
จําเป็ น ดังนันโอกาสที
้
่นกั ศึกษาจะได้ เรี ยนรู้ด้วยกระบวนการดังกล่าวจึงเป็ นสิง่ ที่ผ้ สู อนหรื อผู้ท่ีเกี่ยวข้ อง
ควรตระหนักถึงในการจัดการเรี ยนรู้หรื อการจัดการศึกษา
สิ่งที่เป็ นกําลังใจ ความเชื่อ และความศรั ทธา
สําหรับกระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาพยาบาลซึง่ มีทงภาคทฤษฎี
ั้
และฝึ กปฏิบจึตั งิ เป็ นการเรียนรู้ท่ี
ค่อนข้ างหนักในความรู้สกึ ของนักศึกษาพยาบาลและต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
นักศึกษาหลายคนกล่าวว่าต้ องมีความอดทน และเพียรพยายามจึงจะสามารถเรี ยนรู้ให้ ประสบผลสําเร็ จ
แม้ บางครัง้ จะรู้สกึ ท้ อแท้ เหน็ดเหนื่อย แต่ก็สามารถยืนหยัดและก้ าวต่อไปสูเ่ ป้าหมายของตนได้ ด้วย
กําลังใจทังจากภายในตนเอง
้
บุคคลรอบข้ างและสิ่งเกื ้อหนุนทางจิตใจ เช่นสิ่งที่ยดึ ถือ ศรัทธา ความหวัง
ความเชื่อ ศาสนา พระเจ้ า สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ฯลฯ ซึง่ ช่วยให้ นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู้ได้ อย่าง มีพลังใจที่
เข้ มแข็งและเข้ าใจถึงความเป็ นองค์รวมของชีวิต ดังนั น้ การสนับสนุนแหล่งความหวัง กําลังใจของ
นักศึกษา การให้ นกั ศึกษาได้ ปฏิบตั ติ ามคําสอนในศาสนาที่ตนนับถือ ศรัทธา ปฏิบตั กิ ิจกรรมที่ชว่ ยให้
ผ่อนคลาย หรื อเกิดความสุขทางใจ รวมทังได้
้ มีเวลาสงบใจเพื่อคิดไตร่ตรองก็จะนํามาซึง่ ความเข้ าใจ
โลก และการเปลี่ยนแปลงของชีวิตซึง่ จะช่วยทําให้ นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างมีความมัน่ คงทาง
จิตใจ อารมณ์มากขึ ้น
ทังนี
้ ้ในขณะที่นกั ศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาพยาบาล นักศึกษาจะได้ มีโอกาสปฏิบตั กิ ิจกรรม
ทางศาสนา เช่น สวดมนต์ไหว้ พระก่อนนอน ทําบุญ ตักบาตร รวมถึงสวดมนต์เย็น และร่วมปฏิบตั ิ
พิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนา ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ช่วยให้ นกั ศึกษารู้สกึ ได้ ถงึ ความสุขทางใจ โดยในบางครัง้
นักศึกษาก็ต้องการพลังใจจากสิ่งที่ยดึ ถือ ศรัทธา เพื่อสนับสนุนกําลังใจของตนให้ เข้ มแข็งขึ ้น เช่นเวลา
ทุกข์ใจ ไร้ ที่พงึ่ ท้ อแท้ ฯลฯ ดังเช่นที่นกั ศึกษา คนหนึง่ ที่มกั ปฏิบตั กิ ิจกรรมทางศาส นาอยูเ่ สมอๆ
ให้ สมั ภาษณ์วา่ “ถ้ าหนูร้ ูสกึ ไม่ดี ไม่วา่ จะทุกข์เรื่ องเรี ยน หรื อเรื่ องเพื่อน เรื่ องอื่นๆ หนูจะสวดมนต์
หนูก็จะบอกว่าเหมือนถ้ าหนูทําอะไรไม่ดีให้ ใคร หนูก็ขอให้ เขายกโทษให้ หนู อโหสิให้ หนู ขอขมา
สวดมนต์ทกุ วันแล้ วมันจะทําให้ หนูร้ ูสกึ ดี ”
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ในส่วนของการสนับสนุนด้ านขวัญ กําลังใจ ความเชื่อถือศรัทธาของนักศึกษา ในมุมมอง
ของอาจารย์พยาบาลมักมองว่าความเข้ มแข็งทางใจเป็ นสิ่งสําคัญที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
โดยนักศึกษามักได้ กําลังใจจากทังบุ
้ คคลรอบข้ างและสิง่ ที่นกั ศึกษายึดถือ ศรัทธา เมื่อนักศึกษา
ต้ องการปฏิบตั ติ ามความเชื่อของตนเพื่อช่วยให้ เกิดกําลังใจที่เข้ มแข็งหรื อ ต้ องการที่พงึ่ ทางใจ
อาจารย์จงึ มักเข้ าใจ ยอมรับ ได้ และไม่ขดั แย้ ง อีกทังอาจารย์
้
หลายคนได้ เชื่อมโยงความเชื่อทาง
ศาสนาสูก่ ารส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คิดและปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบอีกด้ วย
จึงอาจกล่าวได้ วา่ หากนักศึกษาพยาบาลที่มีความสมดุลภายในตน มีปฏิสมั พันธ์ท่ีดกี บั บุคคลอื่น
และสิ่งอื่นๆ หรื อมีแหล่งสนับสนุนที่ดี ทังในด้
้ านของบุคคลรอบข้ างและสิ่งต่างๆ ที่เป็ นกําลังใจเมื่อ
ต้ องพบกับปั ญหาและอุปสรรคในระหว่างการเรี ยนรู้ นักศึกษาก็จะสามารถก้ าวผ่านพ้ นอุ ปสรรค
ต่างๆไปได้ แต่ในทางกลับกันหากนักศึกษาขาดซึง่ ภาวะสมดุลภายในตน เกิดความขัดแย้ ง ไม่มี
ปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั บริ บทแวดล้ อม ขาดสิ่งสนับสนุนและไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ก็อาจเป็ นเรื่ อง
ยากที่จะหาทางออกได้ ในที่นี ้จึงจะกล่าวถึง ปั ญหาและอุปสรรคในการเรี ยนรู้ของนักศึ กษาพยาบาล
ดังนี ้

อุปสรรคในการเรี ยนรู้ ส่ ูการพัฒนาตน

ภายใต้ กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีดาํ เนินไปในช่วงชีวติ แห่งการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาลไม่ได้
ราบเรี ยบไร้ อปุ สรรค เพราะในบางครัง้ นักศึกษาก็ประสบพบเจอกับอุปสรรคที่ต้องฟั นฝ่ าเพื่อไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ ซง่ึ ปั ญหาและอุปสรรคเกิดขึ ้นได้ ทงจากตั
ั้
วนักศึกษาเองและบริบทรอบข้ างดังกล่าวได้
ดังนี ้
ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปั ญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ประการหนึง่ สําหรับการเรี ยนรู้ของนักศึกษาคือ ความคาดหวัง
ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาเอง เช่น นักศึกษาวิตกกังวลว่าผลการเรี ย นที่ไม่เป็ นไปตามที่
ตนเอง ครู อาจารย์ หรื อครอบครัว คาดหวังซึง่ อาจทําให้ บคุ คลรอบข้ างเหล่านันเสี
้ ยใจ และเป็ นห่วง
จนในบางครัง้ นักศึกษาก็ร้ ูสกึ ท้ อแท้ ด้ อยค่า ผิดหวัง และทุกข์ใจ โดยนักศึกษาหลายคนกล่าวถึง
การเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนที่มีนกั ศึกษาจํานวนมากว่าเป็ นอุปสรรคทําให้ มีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันน้ อย และเนื ้อหาในสาขาพยาบาลก็คอ่ นข้ างมาก อาจารย์จงึ เข้ มงวดในการสอนและการสอบทําให้
นักศึกษารู้สกึ เครี ยด กลัวสอบไม่ผา่ น กลัวพ่อ แม่ผิดหวัง ส่วนการเรี ยนรู้ นอกชันเรี
้ ยนที่มีทงการฝึ
ั้
ก
ปฏิบตั ใิ นคลินิกและชุมชน โดยเฉพาะในช่วงปีการศึกษาต้ นๆ เช่น ชันปี
้ ที่ 2 ที่เพิ่งเริ่มฝึ กปฏิบตั งิ านใหม่ๆ
นักศึกษาจะรู้สกึ เครี ยด กลัว ขาดความมัน่ ใจ และเมื่อถูกอาจารย์ตาํ หนิหรื อผู้ป่วยปฏิเสธ นักศึกษาก็จะ
รู้สกึ เสียใจ ท้ อแท้ หมดกําลังใจ และปรับตัวได้ ยาก ซึง่ ความรู้สกึ ในเชิงลบต่างๆ เหล่านี ้อาจทําให้
นักศึกษาเกิดความทุกข์ในขณะเรี ยนรู้ได้
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นอกจากนี ้การเรี ยนรู้ท่ีมีลกั ษณะของการว่ากล่าวเมื่อ นักศึกษาไม่สามารถตอบคําถามได้
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ตามที่ ผ้ สู อนมุง่ หวังก็จะทําให้ นกั ศึกษาขาดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิ และ
การแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมทัง้ หลีกเลี่ยงการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นๆ รอบข้ าง และหาก
นักศึกษา ถูกกีดกันควบคุ
้
ม ไม่ได้ รับการส่งเสริมให้ แสดงความคิดเห็นของตนออกไปในวงกว้ าง
หรื อวงสนทนาไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยนักศึกษาเป็ นเพียงผู้ฟังอย่างเดียว นักศึกษา
ก็จะขาดโอกาสในการที่จะเปิ ดมุมมองของตนเอง และปิ ดโอกาสที่ ผ้ อู ื่นจะได้ รับฟั งความคิดเห็นของ
นักศึกษา การสร้ างสิง่ ใหม่จงึ ไม่อาจเกิดขึ ้นได้ ความรู้ ความจริงก็จะไม่ขยายออกไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
แต่ยงั คงติดอยูก่ บั ที่ในทิศทางเดิม ไม่สามารถก้ าวผ่านกรอบออกมาได้ เลย ดังเช่นที่นกั ศึกษาพยาบาล
คนหนึง่ ได้ ให้ สมั ภาษณ์ถงึ การไม่กล้ าแส ดงความคิดเห็นของตน เพราะคิดว่าตนเองทําได้ ไม่ดวี า่
“หนูเครี ยดมาก ถูกตําหนิวา่ หนูพดู ไม่ชดั ให้ ไปหัดพูดมาใหม่ บางครัง้ หนูก็ถกู ว่าต่อหน้ า คนอื่น
หนูเลยพูดน้ อยลงตังแต่
้ นนมา
ั ้ ไม่กล้ าพูดและพยายามเลี่ยงคําที่หนูพดู ไม่ชดั เลยเหมือนบล็อคความคิด
เราไปเลย”
นอกจากนี ้ในเรื่ องของการตัดสินผู้เรี ยนโดยใช้ คะแนนเป็ นเกณฑ์นบั เป็ นอีกปั จจัยหนึง่
ที่สง่ ผลให้ นกั ศึกษาเกิดทุกข์ในขณะเรี ยนรู้ เครี ยดเกี่ยวกับเรื่ องเรี ยน กลัวได้ เกรดไม่ดี หรื อสอบตก
ซึง่ นักศึกษาคนหนึง่ ได้ ตงคํ
ั ้ าถามที่สะท้ อนให้ เห็นถึงมุมมองของตนเกี่ยวกับการใช้ เกรดมาเป็ นเครื่ องมื อ
ในการตัดสินผู้เรี ยนว่า “เกรดบอกศักยภาพของแต่ละคนได้ จริงหรื อ จะมีสกั กี่คนที่เข้ าใจ” และนักศึกษา
คนนี ้ยังสะท้ อนความรู้สกึ ว่า ส่วนใหญ่ครู อาจารย์มงุ่ เน้ นให้ นกั ศึกษามีความรู้เพื่อสอบให้ ผา่ นเกณฑ์
ของสถาบันหลัก จนบางครัง้ อาจหลงลืมหรื อมองข้ ามคุณค่าของการพัฒนาในด้ านอื่นๆ และความ
แตกต่าง หลากหลายของนักศึกษาไป ดังที่นกั ศึกษากล่าวว่า “หนูก็คดิ ขัดแย้ งว่าที่อาจารย์เขาบอกว่า
ต้ องสอบให้ ได้ ต้ องเป็ นที่หนึง่ แต่อาจารย์ทําไมไม่มองถึงรากฐานของความเป็ นจริงว่าเด็กแต่ละคน
เป็ นยังไง ทําไมไม่มาใส่ใจตรงพื ้นฐานมากกว่าแทนที่จะไปมองเป้าหมายว่าคุณทําสําเร็จแล้ ว อย่างนี ้
คือสังคมไทยไม่ได้ มองว่าคุณจะเก่งมาได้ ยงั ไงแต่ขอแค่คณ
ุ ได้ คะแนนดีก็พอแล้ ว ”จึงสะท้ อนให้ เห็นถึง
มุมมองของนักศึกษาว่าผู้เรี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีพื ้นฐานต่างกันซึง่ ครูหรื อผู้จดั การศึกษา
ควรให้ ความสําคัญในความแตกต่างหลากหลายนัน้ และช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาโดยผ่าน
กระบวนการที่อาจแตกต่างกันมากกว่าการมุง่ สูเ่ ป้าหมายเดียวกันและตัดสินผู้เรี ยนด้ วยคะแนน
แต่เพียงอย่างเดียว
สัมพันธภาพแบบแนวดิ่งจากบุคคลรอบข้ าง
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับบุคคลรอบข้ างที่ไม่ราบรื่ นนักก็นบั ว่าเป็ นอุปสรรคในการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษาด้ วยเช่นกัน โดยบางครัง้ นักศึกษาอาจมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวตนเอง
การปรับตัวเข้ ากับเพื่อนๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ความเข้ มงวดของอาจารย์ทําให้ นกั ศึกษาไม่
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กล้ าแสดงความเป็ นตัวตน นักศึกษากับอาจารย์มีระยะห่างในการพูดคุย ปรึกษาปั ญหาต่ างๆ หรื อ
ผู้ป่วยที่นกั ศึกษาได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลมีปฏิสมั พันธ์ท่ีไม่คอ่ ยดี เช่น ผู้ป่วยมีอารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว
ปฏิเสธที่จะให้ นกั ศึกษาดูแล ฯลฯ ซึง่ อาจทําให้ นกั ศึกษาเกิดความรู้สกึ ท้ อแท้ หมดกําลังใจในการเรี ยนรู้ได้
นอกจากนี ้กฎระเบียบในสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มี ลักษณะของรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้ อง
ภายใต้ บรรยากาศที่ตงึ เครี ยดก็สง่ ผลให้ นกั ศึกษาจํานวนไม่น้อยเกิดความเครี ยดจากกฏระเบียบที่ เป็ น
กรอบบังคับ การต้ องปรับตัว จนรู้สกึ อึดอัด กลัว ไม่กล้ าทําอะไร ไม่กล้ าตัดสินใจ ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่
ได้ เล่าย้ อนไปถึงขณะที่ยงั เรี ยนอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 1 ว่าไม่สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับระบบการดูแลของรุ่นพี่
ในสถาบันได้ เนื่องจากการตําหนิตเิ ตียนเกี่ยวกับการกระทําผิดระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในสถาบันของ
รุ่นน้ องซึง่ รุ่นพี่ฝ่ายปกครองใช้ วิธีเรี ยกประชุมน้ องใหม่ทกุ คน ทําให้ เกิดความเครี ยด ความกดดัน
และรู้สกึ ขัดแย้ ง ฯลฯ โดยกล่าวว่า “โดนสภาพกดดันจากพี่ฝ่ายปกครอง เราไม่เข้ าใจว่าทําไมต้ องเรี ยก
เราทุกเย็น ทัง้ ที่มนั ไม่ใช่ความผิดของเราเลย มันเป็ นความผิดของเพื่อนบางคนที่เขาแต่งตัวไม่ดี
ไม่มีสมั มาคารวะหรื ออะไรต่างๆ พอเรี ยกไปว่าทุกวันเราก็เริ่มกดดัน ๆ มาเรื่ อย ๆ คือแบบห ลุดจาก
ความเป็ นจริ งไปเลย” เช่นเดียวกับนักศึกษาอีกคนหนึง่ ที่กล่าวว่า “เห็นพี่แล้ วกลัวมาก เพราะธรรมเนียม
ปกครองตังแต่
้ ปี 1 จะทําอะไรก็แข็งเกร็ งไปหมดเลย”
จากสภาวะการณ์ข้างต้ นจึงมีนกั ศึกษาบางคนที่ต้องการจะร่วมคิดกับครู อาจารย์เพื่อหาทาง
แก้ ไขความรู้สกึ ทางลบของนักศึกษาที่เกิดจากกฎระเบียบดังกล่าวโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้ าใจรุ่น
พี่ รุ่นน้ อง และนักศึกษาเห็นว่าการเข้ าใจความรู้สกึ ซึง่ กันและกัน การได้ พดู คุยกันหรื อมีปฏิสมั พันธ์ที่ดี
ต่อกันจะช่วยทําให้ นกั ศึกษากล้ าแสดงออกมากขึ ้น กล้ ารับผิดชอบ กล้ าระบายความรู้สกึ และกล้ าที่ จะ
ปรึกษาปั ญหาต่างๆ ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงไปสูว่ ฒ
ั นธรรมการเรี ยนรู้ที่ดี ซึง่ เป็ นสิ่งที่นกั ศึกษาเรี ยนรู้ได้
ด้ วยตนเอง เช่นที่นกั ศึกษาคนหนึง่ เล่าว่า
คือตังแต่
้ ก่อนมาระบบของคณะเรามันมีบงั คับ ไม่กล้ าทําอะไรเลย หนูร้ ูสกึ อึดอัดมากแล้ วหนูก็คิด
ว่าหนูจะทํายังไงให้ มนั ไม่ใช่แบบนี ้ ก็เลยมานัง่ คุยกันกับอาจารย์วา่ จะทํายังไง ก็ความคิดเห็นตรงกัน คือ
เราไม่อยากได้ อะไร เราก็จะไม่ทาํ แบบนัน้ รู้สกึ ว่าสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง กล้ าแสดงออกมากขึ ้น และก็สง่ิ ไหนที่
เขาผิด เขากล้ ายกมือบอกว่าเขาผิด เขาทําอะไร ที่ไหน อย่างไร เขาก็บอกเราอย่างนี ้ค่ะ หนูวา่ คนเรามันคุย
กันดีๆ รู้เรื่ อง

นอกจากนี ้นักศึกษาที่จากบ้ านมาอยูห่ อพักยังต้ องการกําลังใจจากเพื่อน ครูอาจารย์ รุ่นพี่ท่ี
เอื ้ออาทร เข้ าใจในความรู้สกึ เหงาและคิดถึงบ้ านมากกว่าการเข้ มงวดกวดขันจนเกินพอดี โดยแม้ วา่
นักศึกษาที่ให้ สมั ภาษณ์หลายคนจะบอกว่ารู้สกึ อบอุน่ มัน่ ใจเมื่ออาจารย์อยูใ่ กล้ ๆ แต่นกั ศึกษาบางคน
ก็กล่าวว่า เมื่ออาจารย์อยูใ่ กล้ ๆจะขาดความมัน่ ใจเพราะกลัวอาจารย์ดุ
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กลัวปฏิบตั ผิ ิดพลาด ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ในแนวดิง่ ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน และนักศึกษา
บางคนยังกล่าวว่าตนเองคงไม่เด่นสําหรับอาจารย์ รู้สกึ ว่าตนเองไม่นา่ สนใจ ไม่อยูใ่ นความทรงจําหรื อ
สายตาของอาจารย์อีกด้ วย ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่านักศึกษารู้สกึ ว่าตนเอง ไม่มีความสําคัญหรื อไม่มี
ความหมายอะไรสําหรับอาจารย์จงึ ทําให้ เกิดช่องว่างของการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา
มากขึ ้น
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นครู อาจารย์จงึ ควรต้ องให้ ความสนใจ เอาใจใส่ตอ่ นักศึกษาอย่างทัว่ ถึง
เพื่อช่วยส่งเสริ มให้ นกั ศึกษารู้สกึ ถึงความมีคณ
ุ ค่าภายในตนอันส่งผลต่อการมีกําลังใจในการเรี ยนรู้
และสําหรับการแก้ ไขจัดการกับปั ญหาและอุปสรรคหรื อความเครี ยด ความทุกข์ที่เกิดขึ ้นกับนัก ศึกษา
พยาบาลนัน้ นอกจากความเข้ มแข็งภายในตนของนักศึกษาที่สามารถแก้ ไขจัดการความเครี ยดของ
ตนเองได้ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการคิดไตร่ตรอง มองโลกแง่บวก แก้ ไขข้ อบกพร่อง ปรับปรุงตัวเองแล้ ว
บุคคลรอบข้ างและสิ่งที่นกั ศึกษายึดถือศรัทธาก็มีความสําคัญที่มีสว่ นช่วยสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่
นักศึกษาด้ วยเช่น พ่อ แม่ เพื่อนๆ ครู อาจารย์ ท่ีรับฟั งปั ญหา อยูเ่ คียงข้ าง ให้ กําลังใจและพร้ อม
ให้ ความช่วยเหลือซึง่ ทําให้ นกั ศึกษามีพลังใจลุกขึ ้นมาสู้ตอ่ กับปั ญหาที่กําลังเผชิญอยูแ่ ละมองเห็นถึง
เป้าหมายที่แท้ จริ งของตนได้
ในเรื่ องของอุปสรรคในการเรี ยนรู้ของนักศึกษาในมุมมองของอาจารย์พยาบาลหลายคนมอง
ว่า สิง่ สําคัญคือเจตคติตอ่ การเรี ยนรู้ ของตัวนักศึกษาเอง และพื ้นฐานหรื อภูมิหลังของนักศึกษาเช่น
สติปัญญา การอบรมเลี ้ยงดู ประสบการณ์เดิม เศรษฐานะ ฯลฯ ซึง่ อาจส่งผลต่อความพร้ อม
ในการเรี ยนรู้ ความสนใจและใส่ใจต่อการเรี ยนรู้ รวมถึงความสุขในการเรี ยนรู้ ซึง่ หากนักศึกษามีแหล่ง
สนับสนุนที่ดกี ็จะสามารถเรี ยนรู้จนจบการศึกษาได้ อย่างราบรื่ น และอาจารย์มกั มองว่าการได้ สนทนา
พูดคุยกับนักศึกษาในบรรยากาศที่เปิ ดกว้ าง และเป็ นกันเองเป็ นสิ่งสําคัญที่ครู อาจารย์ควรต้ องปฏิบตั ิ
เพื่อให้ ร้ ูวา่ นักศึกษาเรี ยนรู้อะไร อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้ าง และพร้ อมรับฟั งความคิดเห็น
ตามมุมมองของนักศึกษาซึง่ อาจแตกต่างกันออกไปซึง่ อาจารย์แต่ละคนเองก็มีความแตกต่างหลากหลาย
เช่นเดียวกัน นักศึกษาจึงพยายามปรับตัวและเรี ยนรู้ตามรูปแบบของอาจารย์แต่ละคน จนบางครัง้ อาจ
เป็ นอุปสรรคต่อการสรรค์สร้ างความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาเนื่องจากอาจารย์เป็ นผู้มีบทบาท มีอํานาจ
และมีอทิ ธิพลค่อนข้ างมากต่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
ระบบการศึกษาพยาบาลซึง่ มีความเป็ นวิชาชีพเฉพาะที่ต้องให้ การดูแลมนุษย์จงึ ต้ องตระหนัก
ถึงความเป็ นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลซึง่ มีลกั ษณะของความเป็ นองค์รวมที่มีแตกต่างหลากหลาย
และสามารถพัฒนาเติบโตได้ จากความเชื่อมโยงภายในตน รวมทังการมี
้
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและ
สรรพสิง่ อย่างสมดุล อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลต่อไป และ
นอกจากนี ้นักศึกษายังมีกระบวนทัศน์ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมีมมุ มองในการมองความจริง
ความรู้ท่ีขยายกว้ างออกไปและหลากหลายมากขึ ้น รวมทังมองความจริ
้
ง ความรู้วา่ มีความเป็ นพลวัต
อีกด้ วย

บทที่ 7
กระบวนทัศน์ ของนักศึกษาพยาบาล
การศึกษาในบทนี ้เป็ นการนําเสนอถึง กระบวนทัศน์ของนักศึกษาพยาบาลทังในเรื
้ ่ องของ
มุมมองของนักศึกษาที่มีตอ่ ความจริ ง ความรู้ ความสัมพันธ์ ของนักศึกษากับเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง
การสรรค์สร้ างความรู้ของนักศึกษา และกระบวนทัศน์ทเปลี
่ี ่ยนแปลงไปของนักศึกษาซึง่ นําไปสูค่ วามสุข
ในการเรี ยนรู้ ซึง่ “กระบวนทัศน์” ในที่นี ้หมายถึง มุมมองในการมองโลก ความคิด ความเชื่อ การรับรู้
และการให้ คณ
ุ ค่าที่มนุษย์มีตอ่ สิ่งต่างๆ กระบวนทัศน์จงึ เป็ นสิ่งสําคัญที่สง่ ผลต่อวิธีคดิ ความรู้สกึ นึกคิด
และการแสดงท่าทีของมนุษย์ตอ่ บริบทแวดล้ อม มุมมองเกี่ยวกับความจริง ความรู้หรื อกระบวนทัศน์
ของนักศึกษาพยาบาลจึงมีท่ีมาจากกระบวนการเรี ยนรู้แบบองค์รวมของนักศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองแบบองค์รวม มีการเรี ยนรู้จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิ่งอื่นๆ รอบตัว และได้
ย้ อนคิดอย่างใคร่ครวญเพื่อปรับปรุงตนเองอยูเ่ สมอ การนําเสนอในส่วนนี ้ จึงเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึง
มุมมองของนักศึกษาในการมองความรู้ ความจริงดังนี ้

มุมมองของนักศึกษาพยาบาลกับโลกแห่ งความจริง

นักศึกษาพยาบาลรับรู้วา่ ความจริงหรื อสิ่งต่างๆในโลก มีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นรูปธรรม เช่น สามารถ
มองเห็น ได้ ยิน ได้ กลิ่น รับรส หรื อสัมผัสได้ และส่วนที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถใช้ ประสาทสัมผัส
ตามปกติวสิ ยั ได้ แต่ต้องอาศัยภาวะจิตที่มีความศรัทธา ความเชื่อ ความยึดมัน่ นับถือ หรื อความผูกพัน
แน่นแฟ้นที่อยูใ่ นจิตใจมนุษย์โดยยากจะพิสจู น์ หรื อไม่สามารถพิสจู น์ได้ ด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ซึง่ สามารถกล่าวได้ ดงั นี ้
ความจริงในโลกวิทยาศาสตร์ และองค์ รวม
สําหรับนักศึกษาพยาบาลมักมีมมุ มองในการมองความจริงทังในเชิ
้ งวิทยาศาสตร์ วา่
ความจริงบางอย่างสามารถพิสจู น์ได้ ทางวิทยาศาสตร์ ความจริงคือสิ่งที่เป็ นไปได้ มีเหตุมีผล ความจริ ง
คือสิ่งที่มนุษย์ค้นพบแล้ วบันทึกไว้ สืบต่อ กันมา หากเป็ นความเชื่อหรื อความจริงจากประสบการณ์ก็อาจ
ต้ องมีผลสรุปที่สามารถพิสจู น์ได้ และในแง่ของการมองความจริงอย่างเป็ นองค์รวม นักศึกษาพยาบาล
ยอมรับว่าความจริ งบางอย่างไม่จําเป็ นต้ องมีหลักฐาน หรื อมีเหตุผลสนับสนุน ทังนี
้ ้ในเรื่ องของความเชื่อ
ความศรัทธา สิ่งที่เป็ นคุณค่าทางจิตใจและประสบการณ์ในชีวิตก็ถือว่าเป็ นความจริงได้ หรื อแม้ แต่
ประเพณีท่ีปฏิบตั ิ สืบต่อกันมาจนเป็ นความเชื่อตามวัฒนธรรมของตน การปฏิบตั เิ พื่อชีวติ รอด หรื อ
ความเชื่อที่เป็ นพื ้นฐานในการดํารงชีวิต เช่นคําสอนของพ่อ แม่ หรื อบรรพบุรุษก็ล้วนแล้ วแต่เป็ นความจริ ง
ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ มีความจริ งบางอย่างที่คนสนใจจะพิสจู น์ แต่ในทางกลับกันความจริงบางอย่าง
คนก็ไม่สนใจที่จะพิสจู น์หรื อไม่จําเป็ นต้ องพิสจู น์ บทพิสจู น์จงึ ไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับความจริงเสมอไป
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ความจริ งในโลกของนักศึกษาพยาบาลจึงมีทงมิ
ั ้ ตทิ ี่สมั ผัสได้ โดยประสาทสัมผัส และมิตทิ ี่
เข้ าถึงได้ ด้วยความคิด ความรู้สกึ และจิตวิญญาณ ทังนี
้ ้นักศึกษาหลายคนตระหนักได้ ถงึ ความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กนั ระหว่างความจริ งทังสองมิ
้
ตดิ งั กล่าวว่าไม่อาจแยกออกมาโดดๆ ได้ เนื่องจากนักศึกษาเชื่อ
ว่ามนุษย์เราทุกคนล้ วน รับรู้ความจริ งจากมิตติ า่ งๆ ภายในตนของมนุษย์อย่างเป็ นองค์รวม แม้ วา่
นักศึกษาพยาบาลจะต้ องเรี ยนรู้องค์ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษา
จํานวนไม่น้อยยังคงมีการประพฤติ ปฏิบตั ติ ามความเชื่อ และศาสนา โดยสวดมนต์ ไหว้ พระก่อนนอน
ทําบุญ เข้ าวัด ซึง่ เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธา ความต้ องการกําลังใจในการดําเนิน
ชีวิตที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยูเ่ หนือสามัญวิสยั ดังเช่น นักศึกษาคนหนึง่ ที่มีพื ้นเพเป็ นคน
ต่างจังหวัดและมักปฏิบตั กิ ิจกรรมทางศาสนากับครอบครัวของตนอยูเ่ ป็ นประจํา กล่าวว่า “เป็ นคนชอบ
ทําบุญ ไหว้ พระพรหม พระพิฆเนศ แล้ วก็จะชวนแม่ไปถวายสังฆทานเป็ นประจํา ก็จะชวนเพื่อนไปไหว้
พระหลวงพ่อโสธรกันบ่อย ชอบนะ แม่พาไปตังแต่
้ เด็ก อย่างไหว้ ศาลหลักเมืองช่วงปิ ดเทอมชวนเพื่อน
ไปตลอดเลย รู้สกึ อิ่มเอมใจ เวลาเราได้ ขอพรแล้ วเรารู้สกึ ดีใจนะ เขาบอกว่าบุญได้ ทนั ทีที่เราทํานะคือ
อิ่มใจ” และภายในบริ เวณของคณะพยาบาลศาสตร์ เอง ก็มีหอพระประจําคณะพยาบาลฯ ศาลพระภูมิ
เก่าแก่ ห้ องพระ และพระพุทธรูปเพื่อการสักการะบูชาหรื อเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจสําหรับทุกๆ คน รวมทัง้
มีพธิ ีกรรมทางศาสนาในวันสําคัญต่างๆ ซึง่ นักศึกษา ครู อาจารย์ แ ละเจ้ าหน้ าที่ล้วนยินดีเข้ าร่วม
กิจกรรมด้ วยความเต็มใจภายใต้ ความเชื่อว่าเป็ นศิริมงคลต่อการดําเนินชีวติ ของตน
ความจริง ความรู้ ท่ ีมีความเป็ นพลวัต
นักศึกษาพยาบาลมองว่าความจริง ความรู้มีทงที
ั ้ดํา่ รงอยู่ มีอยู่ตามธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลง
ก็ตอ่ เมื่อมีการค้ นพบใหม่หรื อสามารถพิสจู น์ยืนยันได้ ดงั เช่นความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ และความจริง
ความรู้ท่ีไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ืน และสิ่งต่างๆ
รอบตัว นอกจากนี ้นักศึกษายังมองว่า ความจริงสามารถถูกสร้ างขึ ้นโดยมนุษย์ มนุษย์ จะรับรู้หรื อเชื่อ
ว่าความจริ งเป็ นอย่างไรนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ฐานความคิด ความเชื่อของตน ทังนี
้ ้นักศึกษามองว่ามนุษย์เรามัก
รับรู้เกี่ยวกับความจริ ง ความรู้ จากการฟั ง ถาม แสวงหาคําตอบและอาจใช้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ
และการให้ คณ
ุ ค่าร่วมด้ วยเพราะมนุษย์มไิ ด้ มีแต่เพียงร่างกาย แต่มีชีวิตและจิตใจ รวมทังองค์
้ ประกอบ
อื่นๆ ความจริ ง ความรู้ ของแต่ละคนจึงมีความแตกต่าง หลากหลาย เปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลา และ
บริ บทที่แปรเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง
ส่วนมุมมองของอาจารย์พยาบาลจากการสัมภาษณ์พบว่า อาจารย์ หลายคนมีมมุ มอง
เกี่ยวกับความจริ ง ความรู้วา่ ความจริ งมีทงที
ั ้ ่เป็ นสากลและเปลี่ยนแปลงได้ ตามบริบท และความจริง
ความรู้ มีความสัมพันธ์กบั ผู้ร้ ู ขึ ้นอยูก่ บั ว่าใครจะรับรู้อย่างไรและความรู้สามารถสร้ างขึ ้นได้ ภายใน
ตัวมนุษย์เองจากประสบการณ์และการบูรณาการความรู้ ขึ ้นมาเพื่อสามารถปรับตัวในการดํารงชีวติ ได้
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อย่างมีความสมดุล ทังนี
้ ้การบูรณาการความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ หรื อประสบการณ์เข้ าด้ วยกัน นั ้
เป็ นสิ่งจําเป็ นเพราะหากขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไปอาจส่งผลให้ มนุษย์เรามีมมุ มองที่แคบ ไม่รอบด้ าน
และไม่ลกึ ซึ ้ง รวมถึงไม่สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ ดังที่ อาจารย์คนหนึง่ เปรี ยบเทียบการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ น
พยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพไว้ อย่างน่าสนใจว่า “พี่คดิ ว่าจะทําให้ พยาบาลเก่งได้ คอื คุณต้ องเป็ นทังผู
้ ้ อา่ นและ
ก็เป็ นทังผู
้ ้ ปฏิบตั ิ อ่านอย่างเดียวเหมือนคนตาบอดไม่ร้ ูจริง ถ้ าทํางานอย่างเดียวโง่เหมือนควาย
เพราะฉะนันถ้
้ าเผื่อไม่ทํางานด้ วย ไม่เรี ยน ไม่อา่ นด้ วย ก็คอื เหมือนควายตาบอด”
นอกจากนี ้อาจารย์พยาบาลมักมองว่ามีความรู้ หลากหลายประเภทที่มีความสําคัญ
ต่อสาขาวิชาชีพพยาบาลทังความรู
้
้ ในด้ านของศาสตร์ ทางการพยาบาล ด้ านการศึกษา ประสบการณ์
ความเชื่อ ภูมปิ ั ญญา ฯลฯ และ แหล่งความรู้ ก็มี อยู่ หลายแหล่ง ทังในชั
้ นเรี
้ ยน และ นอกชันเรี
้ ยน
โดยความรู้มกั ได้ จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และประสบการณ์ตา่ งๆ แม้ แต่การแก้ ปัญหาในการทํางาน
และชีวิตประจําวันก็เป็ นการเรี ยนรู้ เนื่องจากมีการ สร้ างความรู้ขึ ้นมาแก้ ปัญหา ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ ้นและ
สามารถนําความรู้นนั ้ ไปใช้ ในครัง้ ต่อ ๆ ไปได้ อีกด้ วย และเนื่องจากประสบการณ์ตรงของความเป็ น
ครูพยาบาลจึงส่งผลให้ ครู อาจารย์มกั มีมมุ มองว่า ความรู้ทกุ ประเภทล้ วนสําคัญและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อสามารถให้ การดูแลผู้ป่วยที่มีความหลากหลายได้ อย่างเป็ นองค์รวม ความรู้มีอยู่
ทุกแห่งหนมนุษย์เราจึงสามารถเรี ยนรู้ได้ ตลอดชีวติ และความรู้จากประสบการณ์อาจมีความแตกต่าง
จากความรู้ในตํารา ดังที่อาจารย์พยาบาลคนหนึง่ กล่าวถึงประสบการณ์ตรงของตนว่า “บางทีในตํารา
ไม่มี หรื อบอกไม่ละเอียด แต่ด้วยว่าเราทํามาบ่อยๆ ประสบการณ์ท่ีเห็นมาบ่อยๆ เราจะบอกได้ เลยว่า
กรณีนี ้ จะเป็ นอย่างไร คือ ความรู้ ที่เกิดขึ ้นเองจากการเรี ยนรู้ ” ความรู้จงึ มีการเ ปลี่ยนแปลงไปตาม
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ความแตกต่ างของบุคคลกับความจริง ความรู้ท่ ีหลากหลาย
ภายใต้ ความเชื่อที่วา่ แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันนับว่าเป็ นฐานคิดสําคัญที่สง่ ผล
ให้ นกั ศึกษาพยาบาลมองว่าความจริ ง ความรู้ไม่ใช่มีเพียงสิง่ เดียว แบบเดียวที่เป็ นสากลในทุกเวลา
และทุกบริบท แต่ความจริ ง ความรู้มีอยูห่ ลากหลายขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้ของแต่ละบุคคล ซึง่ ภายใต้ การ
รับรู้นนๆ
ั ้ เป็ นผลมาจากความแตกต่างของพื ้นฐานครอบครัว การได้ รับการเลี ้ยงดู การอบรมสัง่ สอน
จากบ้ าน โรงเรี ยน ศาสนา ความเชื่อ พื ้นที่อาศัย วัฒนธรรมท้ องถิ่น ประเพณีปฏิ บตั ิ คําสอนที่สืบทอด
กันมา ความสนใจส่วนตัว พื ้นฐานองค์ความรู้ท่ีมีอยูเ่ ดิม เหตุผลของแต่ละคน ประสบการณ์ชีวติ ฯลฯ
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จากมุมมองเกี่ยวกับความจริง ความรู้ของนักศึกษาพยาบาลสะท้ อนให้ เห็นถึงการมอง
ความจริง ความรู้ในมุมมองที่เปิ ดกว้ างยอมรับในความแตกต่าง ทังนี
้ ้อาจเนื่ องจากภูมิหลังของ
นักศึกษา และกระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นกับนักศึกษาพยาบาลทําให้ นกั ศึกษามีความเข้ าใจผู้อ่ืน
รอบข้ างที่มีความแตกต่างกับตน ความจริง ความรู้สําหรับนักศึกษาพยาบาลมิได้ แยกขาดออกไป
หากแต่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ของนักศึกษา การให้ ความหมายของคําว่า “ความรู้ ” ในมุมมอง
ของนักศึกษาพยาบาลจึงรวมทังความรู
้
้ จากการเรี ยนและประสบการณ์ชีวติ โดยนักศึกษามักมองว่า
ความรู้ไม่สามารถวัดได้ ด้วยเพียงระดับการศึกษาเท่านัน้ ประสบการณ์ชีวติ ก็นบั ว่าเป็ นความรู้ อีก
ประเภทหนึง่ ที่มีความสําคัญและมีลกั ษณะของความรู้ท่ีเกิดจากความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้ ู
กับความรู้ ทังนี
้ ้นักศึกษาหลายคนยังมีความเชื่อว่ามีความรู้อยูอ่ ย่างกว้ างขวางไร้ ซง่ึ ขอบเขต โดยความรู้
ที่อยูใ่ นตําราก็คือความรู้จํานวนหนึง่ ที่มนุษย์รับรู้จากภายนอกหรื อมนุษย์สร้ างขึ ้นแล้ วจดบันทึกไว้ นนั่ เอง
ในทัศนะของนักศึกษาพยาบาลที่ให้ สมั ภาษณ์มองว่าความรู้มีหลายประเภท ทังในตํ
้ ารา
นอกตํารา ภูมิปัญญา ประสบการณ์การปฏิบตั ิ และประสบการณ์ชีวิตเช่นการดูแลพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา
ยาย ฯลฯ ซึง่ ความรู้ในตํารามีลกั ษณะเป็ นแบบแผนตายตัว หากแต่การปฏิบตั จิ ริงแตกต่างจากในตํารา
ซึง่ เปลี่ยนไปตามบริบท ความรู้ จากทุกๆ ที่ล้วนสามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั สูก่ ารสร้ างความรู้ใหม่ได้
นอกจากนี ้นักศึกษาหลายคนยังมองว่า ความรู้ในชันเรี
้ ยนมี ขอบเขตจํากัด เฉพาะวิชาการ หากขาด
ความรู้นอกชันเรี
้ ยนหรื อประสบการณ์ชีวิตจะส่งผลให้ รู้ไม่เท่าทันคนอื่นในการใช้ ชีวิตอยูใ่ นสังคม
ความรู้นอกชันเรี
้ ยนจึงมีความสําคัญในการดําเนินชีวิต ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ ให้ สมั ภาษณ์วา่ “ความรู้
ไม่ใช่มีแค่ในห้ องเรี ยน เวลาเราเจอคนอื่น เขามีประสบการณ์เป็ นภูมิปัญญาของเขา นัน่ คือเป็ นความรู้ที่
เราได้ มาซึง่ เราอาจจะเลือกมาปฏิบตั ิ หรื อว่านํามาใช้ ก็ได้ ซึง่ ไม่มีในห้ องเรี ยนอยูแ่ ล้ ว ในห้ องเรี ยนเรา
จะใช้ แค่วิชาการเท่านัน้ แต่เวลาออกข้ างนอกเราจะรู้สกึ เหมือนเราไม่ฉลาด เหมือนเราไม่ทนั คนอื่นเขา
”
นอกจากนี ้นักศึกษายังมองว่า การศึกษามีความหมายกว้ างทังในชั
้ นเรี
้ ยน ตํารา หนังสือ
และนอกชันเรี
้ ยน เช่น การฝึ กปฏิบตั ิ ประสบการณ์ ซึง่ รวมไปถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้ างด้ วย
ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ กล่าวว่า “ทุกอย่างเป็ นการศึกษา เช่นการศึกษาในห้ องเรี ยนก็ศกึ ษาในสิ่งที่เรา
ต้ องทําเป็ นอาชีพ วิชาชีพ แต่ถ้าปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นมันเป็ นการศึกษาใจคน ศึกษาการใช้ ชีวิต
ถ้ าสมมุตวิ า่ เราอยูก่ บั คนอื่นโดยที่ไม่ร้ ู ใจเขาใจเรา มันก็คือต่างคนต่างอยู่ ก็ไม่ร้ ูวา่ จะอยูไ่ ปทําไม
เราอยูไ่ ม่ได้ ด้วยตัวเองอย่างเดียวค่ะ ทุกอย่างมันเป็ นการศึกษา”

118

นักศึกษาพยาบาลศูนย์ กลางแห่ งความสัมพันธ์

เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลมีฐานคิดในเรื่ องของการมีปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งต่างๆ รอบตัวว่า
การดํารงชีวติ ของมนุษย์มีความเชื่อมโยงกับบริบทแวดล้ อม นักศึกษาจึงมักมองว่า การมีปฏิสมั พันธ์
บุคคลอื่นหรื อสิ่งอื่นๆ นับว่าเป็ นการเรี ยนรู้ชีวติ มนุษย์เราไม่สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ โดยไม่มีปฏิสมั พันธ์
การอยูค่ นเดียวหรื ออยูอ่ ย่างไม่มีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่นหรื อสิ่งอื่นเป็ นการอยู่อย่างไร้ ความหมาย ทังนี
้ ้
นักศึกษาพยาบาลหลายคนสัมผัสได้ ด้วยใจว่า การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ืนทําให้ มีความสุข เพราะได้
แบ่งปั นความสุขและรอยยิ ้ม มีความผูกพัน รักใคร่กนั ช่วยเหลือกันยามทุกข์ยาก และรู้สกึ ประทับใจ
กับสัมพันธภาพที่ดี รู้สกึ อบอุน่ และสัมผัสได้ ถงึ ความเอื ้ออาทรที่ได้ รับ จากบุคคลรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ กับเพื่อนมนุษย์
ภายใต้ ฐานคิดที่เชื่อว่าการมีปฎิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและสิ่งอื่นๆ เป็ นสิ่งสําคัญในชีวิต
นักศึกษาพยาบาลจึงมักสนใจที่จะสร้ างปฏิสมั พันธ์ กับบุคคลรอบข้ าง ทังกั
้ บเพื่อนๆ ครู อาจารย์
และบุคคลอื่นๆ ด้ วยการเรี ยนรู้ร่วมกันทังในชั
้ นเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยน และการใช้ ชีวิตประจําวัน รวมทังมี
้
สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติผ้ ปู ่ วยผ่านการดูแลอย่างเข้ าอก เข้ าใจ และเอื ้ออาทร รวมถึงการมี
สายใยผูกพันกับบุคคลในครอบครัวที่รับฟั งความทุกข์และพร้ อมเป็ นกําลังใจให้ กันและกันเสมอ
นักศึกษาพยาบาลหลายคนสะท้ อนว่าเมื่อ อยู่ ในสถาบันมักจะมีความรู้สกึ ว่าอบอุน่
ปลอดภัย โดยอาจารย์ให้ การดูแล เอาใจใส่ทงในเวลาเรี
ั้
ยนและนอกเวลาเรี ยน ทุม่ เทเสียสละ
ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษาที่เรี ยนอ่อนจะไม่ถกู ปล่อยทิ ้งไว้ ข้างหลัง
อีกทังเจ้
้ าหน้ าที่ คนงานภายในสถาบันก็มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดตี อ่ นักศึกษาและครูอาจารย์ แม้ ในบางครัง้
อาจจะมีความขัดแย้ งกันบ้ างก็ให้ อภัยกัน และอยูร่ ่วมกันอย่างสงบสุข ดังที่นกั ศึกษาชายคนหนึง่ เล่าถึง
ความรู้สกึ ของตนว่า “ผมชอบในความเป็ น สถาบันพยาบาล ตรงที่ทกุ อย่างเป็ นความสั มพันธ์ ท่ีดี
อาจารย์ที่นี่เขาดูแลเราดีมาก ดูแลดีจริ งๆ นะ ขึ ้นวอร์ ดก็ดแู ลดี เวลาลงวอร์ ดมาก็ประชุมปรึกษากัน
นอกเวลา สนใจ ทังๆ
้ ที่มนั หมดเวลาราชการไปแล้ ว อย่างเพื่อนที่ สอบตกอาจารย์เขาก็ดแู ลดีนะ
พยายามช่วยสอนเสริ มให้ ผมว่ามันดี แล้ วอย่างคนงานผมก็วา่ เขาก็นิสยั ดี นะ มีมารยาท” เช่นเดียวกับ
นักศึกษาอีกคนหนึง่ ที่กล่าวว่า “หนูร้ ูสกึ อบอุน่ ทุกครัง้ ที่อยูก่ บั เพื่อนในสถาบันแห่งนี ้ค่ะ หนูออกไปข้ างนอก
พอกลับเข้ ามาแค่เห็นรัว้ สถาบัน หนูก็ร้ ูสกึ ปลอดภัยแล้ ว เหมือนเป็ นที่ของเรา เรารู้จกั ทุกคนในนี ”้
ส่วนสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย นักศึกษามักมีสมั พันธภาพที่ดกี บั บุคคลเหล่านัน้
โดยแม้ วา่ การเริ่ มต้ นสร้ างสัมพันธภาพในระยะแรกนักศึกษาอาจรู้สกึ ไม่มนั่ ใจ แต่เพื่อการเรี ยนรู้ที่ได้ รับ
มอบหมายจากครู อาจารย์ นักศึกษาจึงต้ องพยายามทําให้ สําเร็จ แต่เมื่อความสัมพันธ์ดาํ เนินไปพร้ อมๆ
กับการปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยความตังใจ
้ เอาใจใส่ดแู ล สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ป่วยและญาติ
ผู้ป่วยกับนักศึกษาจึงเกิดขึ ้นได้ อย่างราบรื่ นด้ วยความจริงใจที่มีตอ่ กัน และสําหรับบุคคลอื่นๆ รอบตัว
นักศึกษาก็สามารถสร้ างสัมพันธภาพด้ วยได้ เป็ นอย่างดี ภาพที่สะท้ อนให้ เห็นได้ คือนักศึกษามั กมี
สีหน้ าที่ยิ ้มแย้ ม แสดงถึงความสุขใจเมื่ออยูท่ า่ มกลางบุคคลอื่นๆ แวดล้ อม
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ด้ วยความรู้สกึ ดังกล่าวนักศึกษาจึงมีมมุ มองในแง่บวกเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ กล่าวคือ
การเรี ยนรู้ไม่ใช่มีแต่ความทุกข์ โดยถึงแม้ จะมีความเครี ยดในบางช่วงจังหวะชีวติ ของการเรี ยนรู้บ้าง
แต่ความมั่ นใจ ความรู้สกึ อบอุน่ ปลอดภัยเหล่านันล้
้ วนเป็ นสิง่ ที่ชว่ ยโอบอุ้มให้ นกั ศึกษาสามารถ
ผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ โดยมีการเติบโตที่มีความแข็งแกร่ง มัน่ คงอยูภ่ ายในตน และดําเนินชีวิตต่อไป
โดยก้ าวไปข้ างหน้ าพร้ อมๆกับการเรี ยนรู้ท่ีสร้ างสรรค์ขึ ้นจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ทุกๆ คนรอบข้ าง
ความสัมพันธ์ กับสรรพสิ่ง
ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ อาจพบเห็นภาพที่นกั ศึกษาพยาบาลหลายคนสะท้ อน
ความเชื่อของตนผ่านการปฏิบตั ติ า่ งๆ เช่น การไหว้ พระขอพร ขอให้ ดลบันดาลสิ่งที่ต้องการ หรื อขอให้
สมหวัง การสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ฯลฯ ทังนี
้ ้การที่นกั ศึกษาได้ มีโอกาสปฏิบตั กิ ิจกรรมทางศาสนาช่วยทํา
ให้ นกั ศึกษาสนใจศาสนามากขึ ้น และมองเห็นคุณค่าที่ได้ รับจากการสวดมนต์ไหว้ พระก่อนนอนทุกคืน
ไหว้ พอ่ ไหว้ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายกล่าวคือทําให้ สบายใจ รู้สกึ อบอุน่ ใจและสุขสงบขึ ้น ส่งผลให้ นกั ศึกษา
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง อีกทังการปฏิ
้
บตั ติ ามคําสอนทางศาสนายังช่วยสนับสนุนทางด้ านจิตใจ จิตวิญญาณ
และการดําเนินชีวิตรวมทังการปฏิ
้
บตั วิ ชิ าชีพของนักศึกษาด้ วย ซึง่ นักศึกษามีความรู้สกึ ว่าการเชื่อมโยง
กับสิ่งเหนือสามัญวิสยั ได้ ชว่ ยสร้ าง สมดุล ภายในตนและทําให้ มีจิตใจเข้ มแข็ง โดยนักศึกษา ซึมซับ
ธรรมะทังจากวิ
้
ถีชีวิตในครอบครัวและจากการเรี ยนรู้ในสถาบันการศึกษาพยาบาล ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่
ที่ยดึ ถือธรรมเนียมปฎิบตั อิ นั ดีงามของครอบครัวมาตลอดกล่าวว่า “หนูไหว้ พระก่อนนอนทุกคืน ไหว้ พอ่
ไหว้ แม่ หนูนบั ถือมาตังแต่
้ รุ่นปู่ รุ่นย่า ตายาย ก็นบั ถือต่อ ๆ กันมา ” และนักศึกษาอีกคนกล่าวใน
ทํานองเดี ยวกันว่า “เวลาเหนื่อยมาก ๆ หรื อเครี ยดมาก ๆ ก็ จะสวดมนต์ นัง่ สมาธิตามที่ พระอาจารย์
สอน ก็ชว่ ยให้ ใจเย็นลง สบายใจขึ ้น”

นักศึกษาพยาบาลผู้สร้ างสรรค์ ความรู้
นักศึกษาพยาบาลมองว่าความจริง ความรู้นนไม่
ั ้ ได้ ตงอยู
ั ้ โ่ ดดๆ หรื อมีความหมายในตัวเอง
เพียงหนึง่ เดียวเสมอไป หากแต่ความจริง ความรู้ยงั มีความสัมพันธ์กบั ผู้ท่ีรับรู้จากการมีปฏิสมั พันธ์
กับสิ่งเหล่านัน้ แต่ละคนจึงอาจให้ ความหมายแก่ความจริง ความรู้หรื อสิง่ ต่างๆ แตกต่างกันออกไป
ตามการรับรู้ของตน อีกทังความจริ
้
ง ความรู้มีทงที
ั ้ ่อยูภ่ ายนอกและเกิดขึ ้นภายในตน การสร้ างสรรค์
ความรู้ของนักศึกษาจึงเกิดขึ ้นได้ ทงจากประสบการณ์
ั้
ชีวติ และการปฏิบตั หิ รื อลงมือทําในสถานการณ์
จริงโดยมีเป้าหมายเพื่อการเรี ยนรู้สวู่ ชิ าชีพและการดําเนินชีวิต
การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้ างและบริบทแวดล้ อมนับเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่เอื ้อให้ เกิด
การสร้ างความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ ในการดําเนินชีวติ ของนักศึกษาพยาบาลได้ อย่างเป็ นอย่างดีโดยความรู้
ที่สรรค์สร้ างขึ ้นนันนั
้ กศึกษามักได้ ฐานคิดมาจากคําสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์ การแสวงหาความรู้
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ด้ วยตนเอง การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ประสบด้ วยตนเองและประสบการณ์ของผู้อื่นเช่น เพื่อนๆ
ครู อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ฯลฯ ซึง่ การสร้ างความรู้ดงั กล่าวสามารถเกิดขึ ้นได้ จากการ
เรี ยนรู้ผา่ นการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างกันหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ กล่าวว่า
“ความรู้บางอย่างได้ จากการปฏิบตั ิ ดูแลคนไข้ ก็ได้ ความรู้ ว่าทําแบบไหนถึงจะได้ ผลดี บางครัง้ ก็เป็ น
ความรู้ใหม่ที่ตําราไม่มี” ความรู้ในที่นี ้จึงไม่ใช่ความรู้ในความหมายของความรู้เพื่อใช้ ในการทําแบบทดสอบ
หรื อตอบคําถามได้ หากแต่เป็ นความรู้ท่ีสามารถนํามาใช้ ได้ กบั ชีวติ จริง ทําให้ นกั ศึกษารับรู้ถงึ คุณค่า
ของความรู้ท่ีมีความหมายทัง้ ต่อตนเองและผู้อื่น
กระบวนทัศน์ ท่ เี ปลี่ยนแปลงกับความสุขในชีวติ
จากฐานคิดเดิมของนักศึกษาพยาบาลก่อนเข้ ามาเรี ยนในสาขาพยาบาลเคยมองว่า
ส่วนใหญ่แล้ วความรู้เป็ นสิง่ ตายตัวสามารถส่งผ่านมาที่ผ้ เู รี ยนด้ วยการเรี ยนในชันเรี
้ ยนหรื อสถานศึกษา
แต่ในปั จจุบนั นักศึกษาหลายคนได้ เปลี่ยนวิธีคดิ มาสูก่ ารมองในมุมมองที่แตกต่างออกไปเช่น ความรู้
มีอยูห่ ลากหลายประเภท มีอยูร่ อบตัว ไม่แน่นอนตายตัว เปลี่ยนแปลงได้ ตามบริบท ความรู้ไม่ได้
มีไว้ เพียงเพื่อสามารถสอบให้ ผา่ น หรื อเพื่อการแข่งขันกับผู้อื่น แต่ความรู้นนควรมี
ั้
คณ
ุ ค่าต่อชีวิต
ของนัก ศึกษาในการที่จะอยูร่ ่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข ความสุขในการเรี ยนรู้จงึ เกิดขึ ้นได้
โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีมีเป้าหมายมุง่ การพัฒนาตนของนักศึกษาอย่างเป็ นองค์รวม
ความสุขในชีวิตแห่ งการเรียนรู้
ในโลกแห่งการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาลสิง่ สําคัญที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษารู้สกึ ถึงคุณค่า
ภายในตน มีความมัน่ คงทางอารมณ์ มีความเข้ มแข็ง สามารถดํารงไว้ ซง่ึ ความสมดุลภายในตน
และผ่านพ้ นอุปสรรคต่างๆ มาได้ คือกําลังใจ ความเมตตา ความรักและเอื ้ออาทรจากบุคคลรอบข้ าง
ซึง่ รวมไปถึงสิ่งที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจหรื อที่พงึ่ ทางใจด้ วย ด้ วยความรู้สกึ ดังกล่าวนักศึกษาพยาบาลที่ให้
สัมภาษณ์ทกุ คนจึงมองว่าสําหรับกระบวนการเรี ยนรู้ แล้ วสิ่งสําคัญ ก็คือความสุขของผู้เรี ยน และคุณค่า
ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ซง่ึ นับว่าเป็ นกระบวนทัศน์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยมองว่าผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนเป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ ในการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้นักศึกษายังมีมมุ มองความคิดในแง่บวกกล่าวคือ
คิดว่าตนเองต้ องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอทังในด้
้ านการเรี ยนรู้และการอยูร่ ่วมกันกับผู้อื่น
มีความเชื่อมัน่ ในกระบวนการเรี ยนรู้ การประเมินผล และเชื่อมัน่ ในประสบการณ์ของผู้สอนและรู้สกึ
พอใจที่ได้ เรี ยนในสาขาพยาบาลเนื่องจากทําให้ ตนเองและคนในครอบครัวมีความสุข ดังที่นกั ศึกษา
คนหนึง่ กล่าวว่า “ตังแต่
้ มาเรี ยนพยาบาลสีหน้ าแม่เปลี่ยนไปนะ เมื่อก่อนแม่จะเหนื่อยเหมือนแววตากังวล
แต่ตอนนี ้แม้ แม่จะเหนื่อยแต่ก็อิ่มเอม ภูมใิ จที่ลกู เรี ยนพยาบาล”
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นักศึกษาพยาบาลกับนิยาม “ผู้เรี ยนที่ดี”
สําหรับนักศึกษาพยาบาลแล้ วการเรี ยนเก่งหรื อมีความเป็ นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว
แต่ขาดการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น หรื อสังคม ไม่ใช่คณ
ุ ลักษณะของผู้เรี ยนที่ดี เนื่องจากผู้เรี ยนเหล่านัน้
มักมองเห็นแต่เป้าหมายของตน ไม่สนใจที่จะช่วยเหลือบุคคลรอบข้ าง และไม่ใส่ใจกับการอยูร่ ่วมกัน
ฉันท์มิตรที่พงึ ปฏิบตั ติ อ่ กัน ดังที่นกั ศึกษาคนหนึง่ ซึง่ เคยมีประสบการณ์ผิดหวังจากเพื่อนที่เรี ยนมา
ด้ วยกันได้ กล่าวว่า “คนที่เรี ยนดีเขาก็ไม่ได้ มีนํ ้าใจเสมอไป หนูเคยร้ องไห้ เพราะคนเรี ยนเก่งมาแล้ ว
คนเก่งไม่ได้ ชว่ ยอะไรค่ะอาจารย์ บางทีหนูมองว่าเรี ยนเก่งอย่างเดียวไม่มีประโยชน์คะ่ ถ้ าไม่ชว่ ยคนอื่นค่ะ”
ด้ วยวิธีคดิ ดังกล่าวนักศึกษาพยาบาลจึงมองว่าคุณลักษณะผู้เรี ยนที่ดคี วรเป็ นผู้เรี ยน
ที่มีความเข้ าใจตนเอง สามารถแก้ ไขจัดการความขัดแย้ ง หรื อความเครี ยดของตนได้ มีสมั พันธภาพที่ดี
กับผู้อื่นและสิ่ง อื่นๆ เปิ ดใจกว้ างรับฟั งความคิดเห็น และเข้ าใจความรู้สกึ ผู้อ่ืน รวมทังพร้
้ อมที่จะ
ช่วยเหลือบุคคลรอบข้ างตามความสามารถของตน ทังนี
้ ้นักศึกษาได้ เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการ
ให้ ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นสําคัญมาเป็ นการให้ ความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง
ในทุกๆ ด้ านเพื่ออยูร่ ่วมกันกับผู้อื่นและอยูท่ า่ มกลางสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างเอื ้ออาทรและช่วยเหลือพึง่ พา
ซึง่ กันและกัน ส่วนหนึง่ เกิดจากการได้ เปิ ดโลกทัศน์สกู่ ารเรี ยนรู้ท่ีกว้ างขวางออกไปนอกเหนือจากห้ องเรี ยน
ที่เป็ นห้ องสี่เหลี่ยมแต่เป็ นการเรี ยนรู้ชีวติ จริง ได้ สมั ผัสกับความแตกต่างของความรู้ หลากหลายประเภท
ผู้ร่วมเรี ยนรู้ท่ีมีความแตกต่างกัน และการเชื่อมโยงกับสิง่ ต่างๆ รอบตัว ซึง่ เปรี ยบเสมือนการเปิ ดประตู
สูโ่ ลกกว้ างแห่งความจริ งที่ตา่ งออกไปจากเดิม ผู้เรี ยนที่ดจี งึ มีนยิ ามที่ขยายกว้ างออกไปมากกว่าเป็ น
เพียงผู้เรี ยนที่มีผลการเรี ยนดีเท่านันแต่
้ ต้องสามารถอยูร่ ่วมกับผู้อ่ืนท่ามกลางสรรพสิง่ ได้ อย่างช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันเพื่อการดําเนินชีวิตที่มีความสุขสมดุล

บทที่ 8
ข้ อเสนอเชิงทฤษฎี
การศึกษาเกี่ยวกับ “กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษา
พยาบาล” ได้ ชว่ ยให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจถึงเงื่อนไขและกระบวนการเรี ยนรู้ที่นําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม
ของนักศึกษา และสามารถสร้ างข้ อเสนอเชิงทฤษฎีในเรื่ องของกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนา
ตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลได้ โดยนักศึกษาได้ เรี ยนรู้ผา่ นประสบการณ์ทงในและนอกชั
ั้
น้
เรี ยนตามหลักสูตรในสาขาการพยาบาลซึง่ ให้ ความสําคัญกับทังความรู
้
้ เชิงทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ใิ น
สถานการณ์จริ ง การศึกษานี ้ได้ ให้ ข้อเสนอเชิงทฤษฎีท่ีสะท้ อนถึงการเรี ยนรู้ของนักศึกษาตังแต่
้ กอ่ นเข้ า
มาเรี ยนในสาขาการพยาบาล และเมื่อนักศึกษาเข้ ามาสูก่ ารเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลซึง่ มีเงื่อนไข
และกระบวนการที่ทําให้ นกั ศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนําไปสูก่ ารพัฒนาตนอย่างเป็ นองค์รวมที่
สําคัญดังนี ้

การเรี ยนในโรงเรี ยนทั่วไป
การเรี ยนในระบบโรงเรี ยนที่นกั ศึกษาพยาบาลเคยผ่านมาก่อนเข้ ามาสูก่ ารศึกษาในสาขาพยาบาล
ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนทัศน์ที่อยูเ่ บื ้องหลังการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนว่าเป็ นแบบปฏิฐานนิยมที่
มีมมุ มองเกี่ยวกับความจริ ง ความรู้วา่ เป็ นความจริงแท้ แน่นอน ตายตัว และเป็ นสากล โดยยอมรับ
และเชื่อถือความจริ ง ความรู้เฉพาะที่ผา่ นการพิสจู น์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมองว่า
ความรู้ตา่ งๆ สามารถแยกออกเป็ นส่วนย่อยๆ เพื่อศึกษาหรื อพัฒนาเป็ นความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาได้
กระบวนทัศน์ดงั กล่าวจึงเป็ นเงื่อนไขสําคัญที่สง่ ผลต่อการจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ย น โดยระบบ
โรงเรี ยนพยายามจัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ตามที่ผ้ สู อนถ่ายทอด
และมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนกระทําตามที่ผ้ สู อนกําหนดเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายที่ครูผ้ สู อนหรื อระบบโรงเรี ยน
ต้ องการ
การคํานึงถึงเป้าหมายของสถาบันการศึกษามากกว่าเป้าหมายของผู้ เรี ยนก็นบั ว่าเป็ นเงื่อนไข
อีกประการหนึง่ ที่ทําให้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรื อการพยายามจัดการเรี ยน การสอนเพื่อมุง่ หล่อหลอม
ให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะในมาตรฐานเดียวกันซึง่ อยูภ่ ายใต้ ฐานคิดของการผลิตเพื่อให้ ได้ ผลผลิตเป็ น
ผู้จบการศึกษาที่ตอบสนองความต้ องการของสังคมมากกว่าจะพัฒนาผู้เรี ยนตามศักยภาพที่มีความ
แตกต่าง หลากหลายของผู้เรี ยนแต่ละคน การเรี ยนรู้จงึ มีลกั ษณะที่ผ้ เู รี ยนต้ องปรับตัวตามเทคนิควิธี
สอนที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ผ้ สู อน และผู้จดั การศึกษาเห็นสมควร ผู้เรี ยนจึงมีบทบาทเป็ นผู้รับ
และผู้ตามมากกว่าเป็ นผู้กระทําหรื อผู้สร้ างสรรค์
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การศึกษาในระบบโรงเรี ยนส่วนใหญ่มกั มุง่ เน้ นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านซึง่ อาจไม่สอดคล้ อง
กับการพัฒนาตนของนักศึกษาซึง่ มีองค์ประกอบในตนเองหลายด้ านทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และจิตวิญญาณ โดยแต่ละองค์ประกอบมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์โดยไม่อาจแยกขาดจากกั น
และมีปฏิสมั พันธ์กนั ทังภายในตนเอง
้
ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่นๆ แวดล้ อม การมุง่ พัฒนา
เพียงด้ านใด ด้ านหนึง่ จึงอาจส่งผลต่อความไม่สมดุลภายในตนของนักศึกษา และส่งผลให้ นกั ศึกษา
ที่ได้ รับการพัฒนาแบบแยกส่วนไม่สามารถปรับตัวให้ อยูร่ ่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข

การเรี ยนรู้ ในสถาบันการศึกษาพยาบาล
การเรี ยนรู้ในสาขาการศึกษาพยาบาลมีลกั ษณะของกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีแตกต่างไปจาก
ระบบโรงเรี ยนโดยทัว่ ๆ ไป โดยนักศึกษาพยาบาลได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ทงในชั
ั ้ นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยนจาก
หอพักและแหล่งฝึ กปฏิบตั ติ า่ งๆ ซึง่ สามารถเรี ยนรู้ผา่ นการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิ่งต่างๆ รอบข้ าง
นักศึกษาจึงสามารถเรี ยนรู้และเชื่อมโยงสูก่ ารปรับสมดุลภายในตนอันนําไปสูก่ ารพัฒนาตนเอง
ในทุกๆ ด้ านอย่างเป็ นองค์รวมเพื่อดํารงชีวิตอยูอ่ ย่างสัมพันธ์เป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ทังนี
้ ้กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลมีเงื่อนไขและ
กระบวนการที่สําคัญดังนี ้
สถาบันการศึกษาพยาบาล
สถาบันการศึกษาพยาบาลนับได้ วา่ เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ เนื่องจากนักศึกษาพยาบาล
สามารถเรี ยนรู้ได้ ตลอดเวลาภายใต้ สภาวะแวดล้ อมของการศึกษาพยาบาล โดยก
ารเรี ยนรู้ของนักศึกษา
เกิดขึ ้นทังในสถานศึ
้
กษาที่มีห้องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร ห้ องกิจกรรมต่างๆ รวมทังหอพั
้ กที่เป็ นทังที
้ ่พกั
อาศัย แหล่งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเป็ นสถานที่เรี ยนรู้การดําเนินชีวิตประจําวันในการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
อีกด้ วย นอกจากนี ้ยังเป็ นแหล่งความหวังและกําลังใจที่สําคัญของนักศึกษา โดยนักศึกษามักได้ พลังใจ
จากเพื่อนและครู อาจารย์ท่ีอยูห่ อพักร่วมกันซึง่ ในขณะที่นกั ศึกษาอยูห่ อพักมักมีกิจกรรมที่ชว่ ยเสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์ของนักศึกษาและครู อาจารย์อยูเ่ สมอๆ เช่น การทําบุญตักบาตร การออกกําลังกาย
การร่วมงานพิธี และกิ จกรรมในโอกาสวันสําคัญต่างๆ นอกจากนี ้นักศึกษายังสามารถเรี ยนรู้ได้ จาก
นอกสถานศึกษา เช่น แหล่งฝึ กภาคปฏิบตั ทิ ี่มีทงโรงพยาบาล
ั้
ศูนย์สาธารณสุข ชุมชน ฯลฯ ซึง่ ทังหมดที
้
่
กล่าวมาเป็ นพื ้นที่ในการเรี ยนรู้ที่เอื ้อให้ นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและบริบทแวดล้ อมได้ เป็ นอย่างดี
เงื่อนไขเหล่านี ้จึงช่วยให้ นกั ศึกษามีการเรี ยนรู้ท่ีขยายกว้ างออกไปจากชันเรี
้ ยนและเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา
มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิ่งต่างๆ ได้ มากขึ ้นจึงนําไปสูก่ ระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนาตนของ
นักศึกษาทังในด้
้ านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญ ญาณ รวมถึงการอยูร่ ่วมกับบุคคล
และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ อย่างสุขสมดุล
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หลักสูตรและกระบวนทัศน์ ในการจัดหลักสูตร
การศึกษาในสาขาทางการพยาบาลมีทงความเป็
ั้
นศาสตร์ และศิลป์ภายใต้ ฐานคิด ของภาวะ
สุขภาพองค์รวมที่เน้ นการมองบุคคลแบบองค์รวมและสามารถให้ การพยาบาลอย่างครอบคลุม
แบบองค์รวมได้ จึงนํามาสูเ่ ป้าหมายของการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่สามารถปฏิบตั พิ ยาบาลได้ อย่าง
มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั บุคคลและสรรพสิ่ง การจัดการศึกษาพยาบาล
จึงมุง่ เน้ นให้ นกั ศึกษาเกิดการพัฒนาตนในทุกๆ ด้ านนอกเหนือไปจากการพัฒนาด้ านความรู้เชิงวิชาการ
เนื่องจากเป็ นวิชาชีพที่ต้องให้ การดูแลมนุษย์ท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย และมีความเป็ นองค์รวม
ของกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ
จากกระบวนทัศน์ดงั กล่าวจึงส่งผลให้ หลักสูตรมีเป้าหมายมุง่ สูก่ ารพัฒนาผู้เรี ยนอย่างเป็ น
องค์รวม โดยเป้าหมายการเรี ยนรู้ หลักสูตร ความรู้ การจัดการเรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้
มีสว่ นต่างออกไปจากกา รเรี ยนในระบบโรงเรี ยน กล่าวคือ เป้าหมายที่ ไม่ได้ มงุ่ เน้ นการแข่งขันกับ
ภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว หลักสูตรและความรู้มีลกั ษณะขยายกว้ างออกไปโดยยอมรับความรู้
ทังในเชิ
้ งวิชาการและประสบการณ์ที่ได้ จากการปฏิบตั ริ วมถึงประสบการณ์ชีวติ ส่วนของการเรี ยนรู้
ก็ให้ ความสําคัญกับทังการเรี
้
ยนรู้ในชันเรี
้ ยน และนอกชันเรี
้ ยนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การได้ ลงมือทํา
ซึง่ เห็นผลว่าสามารถนําไปใช้ ได้ จริ ง รวมทังช่
้ วยเอื ้ออํานวยให้ นกั ศึกษาได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล
และบริ บทต่างๆ และในส่วนของการประเมินผลก็มงุ่ การพัฒนาปรับปรุง และเติมเต็มในส่วนที่ขาดไป
ในแต่ละบุคคลมากกว่าจะเทียบเคียงกับผู้เรี ยนคนอื่นๆ
ในส่วนของอาจารย์พยาบาลก็มกั มีมมุ มองเกี่ยวกับความรู้วา่ ความรู้มีหลากหลายประเภท
ซึง่ มีความสําคัญต่อสาขาวิชาชีพพยาบาลทังความรู
้
้ ในด้ านของศาสตร์ ทางการพยาบาล และความรู้
ในศาสตร์ สาขาอื่นๆ แหล่งความรู้มีอยูห่ ลายแหล่งทังในชั
้ นเรี
้ ยน และนอกชันเรี
้ ยน ซึง่ นักศึกษาสามารถ
เรี ยนรู้ได้ จากการค้ นคว้ า แสวงหา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้ างขึ ้นจากประสบการณ์ ฯลฯ และอาจารย์
ยังมองว่าการพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาเพือสามารถปฏิ
่
บตั กิ ารพยาบาลได้ อย่างมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับทีมสุขภาพและอยูร่ ่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ เป็ นอย่างดีความสําคัญ
กว่าการพัฒนาเพียงความเป็ นเลิศทางวิชาการแต่ขาดความเมตตา กรุณา เอื ้ออาทร ฯลฯ
ตัวนักศึกษาพยาบาล
สําหรับการพัฒนาตนของนักศึกษาพยาบาลยังมีเงื่อนไขสําคัญที่ชว่ ยสนับสนุนให้ นกั ศึกษา
เกิดการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมได้ ก็คอื ตัวนักศึกษาเองที่เป็ น บุคคลสําคัญที่เป็ น
ผู้สร้ างให้ เกิดการพัฒนาขึ ้นทังจากความรู
้
้ ภายในตน จากการเชื่อมโยงกับผู้อ่ืนๆ และสิ่งอื่นๆ รอบข้ าง
รวมถึงความเชือ่ ความศรัทธาและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนขยายมุมมองของตนให้ เปิ ดกว้ าง
พร้ อมรับฟั งผู้อื่น และสะท้ อนย้ อนคิดสูภ่ ายในตน นักศึกษาจึงเรี ยนรู้ทงจากมุ
ั้
มมองของตน และจาก
มุมมองของผู้อื่นทําให้ สามารถแก้ ไขจัดการปั ญหาต่างๆให้ ผา่ นพ้ นไปได้ ด้วยดี และสามารถพัฒนาตน
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ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และในส่วนของความรู้สกึ ในทางบวกที่มีตอ่ การเรี ยนรู้ เช่น ชอบเนื ้อหาวิชา
ชอบครูผ้ สู อน มองเห็นถึงคุณค่าของการเรี ยนรู้นนๆ
ั ้ ว่านําไปใช้ ประโยชน์ได้ จริง ฯลฯ ก็นบั ว่าเป็ นสิง่ สําคัญ
ที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษาไปสูก่ ารพัฒนาตนเองได้
บุคคลรอบข้ างและบริบทแวดล้ อม
ในส่วนบุคคลรอบข้ างที่ชว่ ยเอื ้อให้ นกั ศึกษาพยาบาลเกิดการเรี ยนรู้ท่ีสําคัญคือ ผู้สอนซึง่ รวมถึง
ครูผ้ สู อนในชันเรี
้ ยนและแหล่งฝึ กปฏิบตั ติ า่ งๆ พยาบาลที่ปฏิบตั อิ ยูใ่ นแหล่งฝึ ก เพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง
ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย พ่อ แม่ บุคคลในครอบครัว ฯลฯ เนื่องจากบุคคลเหล่านี ้ล้ วนเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์
แตกต่างกันไปซึง่ ล้ วนแต่มีประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้และการพัฒนาตนของนักศึกษาและนอกจากผู้สอน
จะให้ ความรู้กบั นักศึกษาแล้ วยังให้ กําลังใจ และให้ ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้ นกั ศึกษาก้ าวไปสู่
เป้าหมายได้ สําเร็ จ
ทังนี
้ ้ครู อาจารย์มีบทบาทสําคัญดังนี ้ คือ ช่วยเสริมแรงให้ นกั ศึกษาเกิดความกระตือรื อร้ น
ที่จะเรี ยนรู้และมีความเพียรพยายามมากขึ ้น ช่วยประคับประคองให้ นกั ศึกษาสามารถแก้ ไขจัดการ
ปั ญหาต่างๆ ในขณะเรี ยนรู้โดยเข้ าใจความรู้สกึ ของนักศึกษา รับฟั ง และให้ กําลังใจ รวมทังให้
้ การดูแล
เอาใจใส่ อีกทังครู
้ อาจารย์ยงั เอื ้อให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นๆ แวดล้ อม
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และขยายมุมมองในการมองโลกของนักศึกษา และครู อาจารย์ยงั เป็ นต้ นแบบที่ดี
เพื่อให้ นกั ศึกษาเห็นสิ่งดีงามเป็ นแบบอย่างอีกด้ วย
นอกจากนี ้ยังมี “ครอบครัว” ของนักศึกษาที่คอยให้ ความช่วยเหลือในทุกๆด้ าน ทังในเรื
้ ่ องของ
การเงิน สิ่งสนับสนุนการศึกษา เป็ นที่ปรึกษาปั ญหาต่างๆ และเป็ นที่พงึ่ ทางใจ ส่วน “เพื่อน” ในสถาบัน
การศึกษาพยาบาล นักศึกษามองว่าเป็ นบุคคลที่มีความหมาย นักศึกษามัก ระลึกได้ ถงึ ความรู้สกึ ดีๆ
ที่มีให้ แก่เพื่อนซึง่ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันและช่วยเหลือกันทังในด้
้ านการเรี ยนรู้และ
การดําเนินชีวิต
ในส่วนของสิ่งแวดล้ อมถือได้ วา่ ทุกๆที่คือแหล่งส่งเสริมการพัฒนาตนของนักศึกษาพยาบาล
ทังในชั
้ นเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยน แหล่งฝึ กงานต่างๆ หอพักที่นกั ศึกษาอาศัยอยู่ ฯลฯ เนื่องจากการดําเนิน
ชีวิตในแต่ละวันเป็ นประสบการณ์ที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นรอบตัวการเรี ยนรู้จงึ เกิดขึ ้นได้ อยูเ่ สมอ
สิ่งที่เป็ นกําลังใจ ความเชื่อ และความศรั ทธา
สิ่งที่เป็ นกําลังใจ และความเชื่อถือ ศรัทธาของนักศึกษาพยาบาล เช่นสิ่งที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ
ความหวัง ความเชื่อ ศาสนา พระเจ้ า สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ฯลฯ เป็ นส่วนหนึง่ ที่ชว่ ยเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ กล่าวคือ
ช่วยให้ นกั ศึกษามี ความมั่นคง สมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านจิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ
เมื่อนักศึกษาต้ องประสบกับความทุกข์และปั ญหาต่างๆ นักศึกษาอาจต้ องการที่พงึ่ ทางใจ หรื อปฏิบตั ิ
ตามความเชื่อของตนเพื่อช่วยให้ เกิด พลังใจที่เข้ มแข็ง ซึง่ บุคคลแวดล้ อมตัวนักศึกษามีความเข้ าใจ
ยอมรับได้ และไม่ขดั แย้ งจึงช่วยส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงความเป็ นองค์รวมของชีวิต และเกิดความสุข
ทางใจได้
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ทังนี
้ ้หากมีเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วมีกระบวนการที่นําไปสูก่ ารเรี ยนรู้แบบองค์รวม ก็จะทํา
ให้ นกั ศึกษาเกิดการพัฒนาตนแบบองค์รวมได้ ซึง่ พอสรุปกระบวนการที่สําคัญได้ ดงั นี ้
`กระบวนการที่นาํ ไปสู่การเรียนรู้
การเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลมีกระบวนการที่เกิดขึ ้นทังในชั
้ ้ นเรี ยนและนอกชันเรี
้ ยน
รวมถึงการใช้ ชีวิตในหอพักและประสบการณ์ชีวิตซึง่ นําไปสูก่ ารเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนอย่างเป็ นองค์รวม
สรุปได้ ดงั นี ้คือ
การฝึ กปฏิบัติ: การสัมผัสสถานการณ์ จริง
การฝึ กปฎิบตั บิ นหอผู้ป่วยและแหล่งฝึ กงานต่างๆถูกให้ ความสําคัญอย่างมากสําหรับ
การศึกษาพยาบาล เนื่องจากการฝึ กปฏิบตั ชิ ว่ ยให้ นกั ศึกษาได้ มีประสบการณ์ตรงที่สามารถสัมผัสถึง
จิตใจ อารมณ์ ความรู้สกึ ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่เข้ าถึงความเป็ นมนุษย์
และสามารถให้ การดูแลผู้ป่วยหรื อผู้ใช้ บริการได้ อย่างเป็ นองค์รวม การฝึ กปฏบัตจิ งึ เป็ นกระบวนการที่
ช่วยให้ นกั ศึกษาได้ เปิ ดมุมมองในการมองโลกที่กว้ างขึ ้น จากการมีโอกาสได้ สมั ผัสชีวติ จริงทังของ
้
ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วยหรื อผู้ท่ีดแู ลผู้ป่วยและบุคคลอื่นๆ ทําให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงธรรมชาติชีวติ มนุษย์ท่ีมีทงั ้
ทุกข์ และสุข มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีความเชื่อ ความศรัทธา ฯลฯ ทําให้ นกั ศึกษาเกิดความเข้ าใจตนเอง
และผู้อ่ืน นักศึกษาจึงมีความเมตตา กรุณาและเอื ้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความเคารพในศักดิศ์ รี
ของแต่ละบุคคล
การบูรณาการความรู้จากในตําราและชีวิตจริง
ในส่วนการสร้ างสรรค์ความรู้ของนักศึกษาพยาบาลมักเกิดขึ ้นจากการเชื่อมโยงบูรณาการ
ความรู้อนั หลากหลายทังจากในตํ
้
ารา นอกตํารา และการดําเนินชีวติ สูก่ ารสร้ างความรู้ใหม่ทงจากการ
ั้
รับมาแล้ วนําไปปฏิบตั โิ ดยปรับให้ เหมาะสมกับบริบทจนกระทัง่ สามารถนําไปสูก่ ารต่อยอด ขยายผล
หรื อนําไปใช้ ในครัง้ ต่อๆ ไป ผลของกระบวนการดังกล่าวให้ ผลที่ปรากฏให้ เห็นได้ จริ งทําให้ นกั ศึกษา
เห็นคุณค่าของความรู้ และการเรี ยนรู้นนั ้ นักศึกษาจึงมีเจตคติท่ีดตี อ่ การเรี ยนรู้สง่ ผลให้ นกั ศึกษาเกิด
ความสนใจ ใฝ่ รู้ และมีกําลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้ ดียิ่งขึ ้น
การคิดนอกเหนือเหตุผลเพื่อเข้ าใจคน เข้ าใจตน
นักศึกษาพยาบาลมักตัดสินใจในเรื่ องตา่ งๆโดยคิดพิจารณา ทบทวน ไตร่ตรองด้ วยตนเอง
และคํานึงถึง ความคิดเห็น ของผู้อ่ ืน ด้ วย เนื่องจากในการเรี ยนรู้สาขา การพยาบาล นักศึกษา ต้ องมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและบริ บทแวดล้ อมอยูต่ ลอดเวลา ทังการเรี
้
ยนรู้ในชันเรี
้ ยน การเรี ยนกลุม่ ย่อย
การฝึ กปฏิบตั ทิ ่ีต้องเกี่ยวข้ องกับทังผู
้ ้ ร่วมวิชาชีพ ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ฯลฯ รวมถึงการอาศัยอยูใ่ นหอพัก
ร่วมกัน และนักศึกษามักมีมมุ มองว่าทุกความคิด เห็น ล้ วนเป็ นประโยชน์ นักศึกษาจึง ตัดสินใจหรื อ
หาทางแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ทงเหตุ
ั ้ ผลและอารมณ์ความรู้สกึ ของทุกคนที่เกี่ยวข้ องเข้ ามามีสว่ นในการ
ตัดสินใจ การตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ จึงไม่สามารถกําหนดความถูก ผิด ได้ อย่างแน่นอนตายตัวเสมอไป
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เนื่องจากแต่ละเรื่ องราวย่อมมีบริ บทที่ตา่ งกัน การคิดในลักษณะนอกเหนือเหตุผลดังกล่าวจึงช่วยให้
นักศึกษาเกิดความเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ภายในตน เชื่อมโยงกับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อันจะนําไปสูก่ ารเข้ าใจ
ตนเองและเข้ าใจผู้อื่นได้
การปฏิสัมพันธ์ กับคนรอบข้ างเพื่อการเรียนรู้
สําหรับนักศึกษาพยาบาลการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้ าง เช่น เพื่อนๆ ครู อาจารย์
ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วยและคนอื่นๆ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ แหล่งเรี ยนรู้ ทังในชั
้ นเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยน
แหล่งฝึ กต่างๆ รวมทังหอพั
้ กอาศัย และการดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษาซึง่ การมีปฏิสมั พันธ์
ในแนวราบโดยเปิ ดมุมมองให้ กว้ างออกไปท่ามกลางบรรยากาศของความเข้ าใจระหว่างกันช่วยส่งเสริ ม
การมีปฏิสมั พันธ์และการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้กระบวนการที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษา
พยาบาลเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อที่เสมือนการเปิ ดประตูออกนอกกรอบสูม่ มุ มองหรื อ
โลกทัศน์ใหม่ซง่ึ แตกต่างไปจากเดิม ก็คอื กระบวนการของการเรี ยนรู้ท่ีนกั ศึกษาร่วมมือ ร่วมใจกัน
เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ ซึง่ ช่วยให้ เกิด
การคิดที่ขยายออกไปทังในแนวกว้
้
างและแนวลึกโดยมีฐานคิดทังในแง่
้
ของเหตุผล อารมณ์ ความรู้สกึ
ทังของตนเองและผู
้
้ อื่นมามีสว่ นเกี่ยวข้ องในการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ซึง่ ทําให้ นกั ศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญหรื อปั ญหาของผู้อื่น และปั ญหาของสังคมในวงกว้ างมากกว่าการมองเห็นเพียงปั ญหา
หรื อความต้ องการของตนเอง
การสะท้ อนย้ อนคิดเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ในการศึกษาพยาบาลมีการเรี ยนรู้ในลักษณะที่มีการรับฟั งความคิดเห็นระหว่างกัน
คิดร่วมกัน ปฏิบตั ริ ่วมกัน มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันแบบแนวราบในบรรยากาศที่เป็ นกัน เอง เปิ ดโอกาส
ให้ นกั ศึกษาได้ ทบทวนความคิด การปฏิบตั แิ ละประสบการณ์ท่ีผา่ นมาจึงส่งผลให้ นกั ศึกษาเกิดการ
สะท้ อนคิด ทบทวน ไตร่ตรองภายในตนจึงสามารถมองเห็นข้ อดี ข้ อด้ อยของตนและวางแผนในการ
พัฒนาตนต่อไปได้ ทังนี
้ ้การที่นกั ศึกษาสามารถแสดงความคิดของตนและรับฟั งความคิดเห็ นของผู้อื่น
โดยไม่เกิดความขัดแย้ ง แต่เห็นประโยชน์ของความคิดหรื อมุมมองที่แตกต่างจะช่วยให้ นกั ศึกษาเปิ ดใจ
ตนเองออกไปสูก่ ารมีมมุ มองที่หลากหลาย ลุม่ ลึกและรอบด้ านมากขึ ้นซึง่ จะนําไปสูก่ ารเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นมา
จากภายในตนเองได้

กระบวนทัศน์ ของนักศึกษาพยาบาล
สําหรับกระบวนทัศน์หรื อมุมมองในการมองโลกของนักศึกษาพยาบาลก็เปลี่ยนแปลงไป
กล่าวคือ นักศึกษามองความจริ ง ความรู้ตา่ งไปจากเดิม โดยมองความจริง
ความรู้วา่ เป็ นสิ่งที่
ไม่แน่นอน ตายตัว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาซึง่ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของ
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นักศึกษาเกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้ผา่ นการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิง่ ต่างๆ นักศึกษาพยาบาลมักมี
มุมมองในการมองความจริ ง ความรู้ทงในแง่
ั้
ที่วา่ บางอย่างสามารถพิสจู น์ได้ ทางวิทยาศาสตร์ และ
บางอย่างไม่จําเป็ นต้ องมีหลักฐาน หรื อมีเหตุผลสนับสนุน เช่นในเรื่ องของความเชื่อ ความศรัทธา สิ่งที่
เป็ นคุณค่าทางจิตใจและประสบการณ์ชีวิต ความจริง ความรู้มีทงที
ั ้ ่ดํารงอยู่ มีอยูต่ ามธรรมชาติและที่
มนุษย์เป็ นผู้สร้ างขึ ้น นอกจากนี ้นักศึกษายังมีความเชื่อว่าแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน จากพื ้นฐาน
ทางครอบครัว โรงเรี ยน ศาสนา ความเชื่อ พื ้นที่อาศัย วัฒนธรรมท้ องถิ่น ประเพณี ปฏิบตั ิ ความสนใจ
ส่วนตัว พื ้นฐานองค์ความรู้ท่ีมีอยูเ่ ดิม ฯลฯจึงทําให้ นกั ศึกษามองความจริง ความรู้ในมุมมองที่เปิ ดกว้ าง
และยอมรับในความแตกต่าง หลากหลายของบุคคลและสรรพสิ่งรอบตัว

การพัฒนาตนแบบองค์ รวม
จากเงื่อนไขและกระบวนการที่นําไปสูก่ ารพัฒนาตนอย่างเป็ นองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล
ดังกล่าวจึงส่งผลให้ นกั ศึกษาเกิดการพัฒนาตนแบบองค์รวมในที่สดุ โดยการพัฒนาตนแบบองค์รวม
หมายถึงการทีน่ กั ศึกษาเกิดการเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ภายในตน เชื่อมโยงกับบุคคลอื่น และสิ่งอื่นๆซึ่งนํามา
สูก่ ารสร้ างสมดุลในตนเองทําให้ มีความเข้ มแข็ง มัน่ คงภายในตนในทุกๆ มิติ นักศึกษาจึงเกิดการพัฒนา
ทังในด้
้ านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความคิด จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ รวมทังการมี
้
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและบริ บทแวดล้ อม การพัฒนาตนดังกล่าวจึงมีความเป็ นองค์รวมที่ไม่หยุดนิ่ง
และยังคงมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักศึกษายังคงเรี ยนรู้ทา่ มกลางสรรพสิง่ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยูต่ ลอดเวลา
ในส่วนของนักศึกษาพยาบาลที่มีการพัฒนาตนแบบองค์รวมได้ เปลี่ยนวิธีคดิ จากการมอง
สิ่งต่างๆ ตายตัวหรื ออยูใ่ นกรอบที่ถกู กําหนดไว้ ไปสูก่ ารมองในมุมมองที่แตกต่างออกไป และขยาย
มุมมองออกไปมากขึ ้นด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้ที่มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิ่งแวดล้ อมทําให้ เข้ าใจผู้อื่น
เข้ าใจโลกและเข้ าใจชีวติ มากขึ ้น นักศึกษาจึงสามารถเรี ยนรู้และอยูร่ ่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข
อีกทังสิ
้ ง่ สําคัญที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษารู้สกึ ถึงความสุขในชีวติ แห่งการเรี ยนรู้ของตนก็คอื รู้สกึ ว่าตนเองมี
คุณค่า มีกําลังใจ ได้ รับความรัก ความเมตตา และเอื ้ออาทรจากบุคคลรอบข้ าง ซึง่ รวมไปถึงสิง่ ที่ยดึ
เหนี่ยวจิตใจหรื อที่พงึ่ ทางใจด้ วย และในมุมมองของนักศึกษามองว่าตนเองสามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็ น
ผู้เรี ยนรู้ท่ีดไี ด้ โดยมีความเข้ าใจตนเอง สามารถแก้ ไขจัดการความขัดแย้ งหรื อความเครี ยดของตนได้
มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ เปิ ดใจกว้ างรับฟั งความคิดเห็น และยอมรับผู้อื่น รวมทังพร้
้ อม
ที่จะช่วยเหลือบุคคลรอบข้ างตามความสามารถของตน นักศึกษาจึงสามารถดําเนินชีวติ ท่ามกลาง
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและอยูร่ ่วมกั บผู้อื่นและบริบทแวดล้ อมได้ เป็ นอย่างดี

บทที่ 9
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วจิ ยั ได้ ใช้ วธิ ีวทิ ยาการวิจยั โดยการสร้ างทฤษฎีฐานรากตามแนวสร้ างสรรค์
นิยม เนื่องจากเป็ นวิธีวทิ ยาที่เปิ ดโอกาสให้ กบั การตีความและการให้ ความหมายกับข้ อมูลที่มีลกั ษณะ
เป็ นความจริ ง ความรู้ท่ีถกู สร้ างขึ ้นโดยตระหนักว่าการสร้ างทฤษฎีนนทั
ั ้ งผู
้ ้ วจิ ยั และผู้ให้ ข้อมูลต่างก็มี
ส่วนร่วมในการให้ ความหมายและการตีความข้ อมูลหรื อความจริงร่วมกัน ซึง่ ช่วยให้ ผ้ วู จิ ยั สามารถ
สร้ างข้ อเสนอเชิงทฤษฎีในเรื่ องของกระบวนการเรี ยนรู้ที่นําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของ
นักศึกษาพยาบาลได้ โดยพบว่ามีเงื่อนไขและกระบวนการบางส่วนที่ ตา่ งออกไปจากทฤษฎีท่ีผ้ วู จิ ยั
นํามาใช้ เป็ นกรอบในการศึกษา การนําเสนอในส่วนนี ้จึงกล่าวถึง ความรู้ท่ีสรรค์สร้ างจากผลการศึกษา
และข้ อเสนอแนะ ดังนี ้

ความรู้ ท่ สี รรค์ สร้ างจากผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่ อง “กระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษา
พยาบาล” แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีอยูภ่ ายใต้ ฐานคิดของการมองมนุษย์อย่างเป็ นองค์รวม
ที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นและสิง่ ต่างๆอย่างพึง่ พาอาศัยกัน อยูร่ ่วมกันอย่างผาสุกหรื อร่วมมือกัน
พัฒนาทังภายในตนและสั
้
งคมในวงกว้ าง โดยมีเงื่อนไขและกระบวนการที่เกี่ยวข้ องอยูห่ ลายประการ
ซึง่ เงื่อนไขสําคัญ คือสถาบันการศึกษา พยาบาลที่มีลกั ษณะของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ หลักสูตรและ
กระบวนทัศน์ในการจัดหลักสูตรที่มีฐานคิดแบบองค์รวม ตัวนักศึกษาที่มีความรู้ภายในตนและมีความ
เข้ มแข็งในตนเอง บุคคลรอบข้ างและบริบทแวดล้ อม รวมทังสิ
้ ่งที่เป็ นกําลังใจ ความเชื่อ และความศรัทธา
ที่สนับสนุนให้ นกั ศึกษามีความมัน่ คงทางภาวะจิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และมีปฏิสมั พันธ์ท่ี
ดีกบั บุคคลรอบข้ างและสิ่งอื่นๆ แวดล้ อม
ส่วนกระบวนการสําคัญที่นําไปสูก่ ารเรี ยนรู้ คือ การฝึ กปฎิบตั ใิ นสถานการณ์จริงการบูรณาการ
ความรู้จากในตําราและชีวิตจริ ง การคิดนอกเหนือเหตุผลเพื่อเข้ าใจตนเองและเข้ าใจผู้อื่น การมีปฏิสมั พันธ์
กับคนรอบข้ างเพื่อการเรี ยนรู้ การสะท้ อนย้ อนคิดเพื่อการปรับงปรุเปลี่ยนแปลงซึง่ เงื่อนไขและกระบวนการ
ดังกล่าวทําให้ นกั ศึกษาพยาบาลเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เกิดการพัฒนาตนในทุกๆมิตอิ ย่างเป็ นองค์
รวมทังในด้
้ านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
และสิ่งอื่นๆ นอกจากนี ้นักศึกษายังมีกระบวนทัศน์ในการมองความจริง ความรู้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูก่ าร
มองความจริ ง ความรู้ วา่ มีหลากหลาย ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ตายตัว แต่มีความเป็ นพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบทได้ ตลอดเวลาและจากกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีสง่ ผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความหมาย
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ต่อนักศึกษาคือ นักศึกษาเกิดความสุขในการเรี ยนรู้รวมทังความสุ
้
ขในชีวติ เห็นคุณค่าของสิง่ ที่เรี ยนรู้
เห็นคุณค่าในตนเอง และเข้ าใจถึงเป็ นการเป็ นผู้เรี ยนที่ ดี ซึง่ สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกันเพื่อการดํารงชีวิตที่มีความสุขสมดุล
ทังนี
้ ้เงื่อนไขและกระบวนการจากผลการศึกษาของผู้วจิ ยั ดังกล่าวข้ างต้ น มีสว่ นที่ตา่ งออกไป
จากทฤษฎีของซินนอทท์ซงึ่ ผู้วิจยั นํามาใช้ เป็ นกรอบในการศึกษา กล่าวคือ กระบวนการที่นําไปสู่
การเรี ยนรู้ของซินนอทท์ ที่สําคัญคือ การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบ และการปฏิสมั พันธ์
เพื่อการเรี ยนรู้ซง่ึ ประกอบไปด้ วย การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ การเรี ยนรู้โดยใช้ การสนทนา และการสะท้ อน
ความคิด ความรู้สกึ โดยกระบวนการเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เกิดขึ ้นในกระบวนการเรี ยนรู้ของสาขาการพยาบาล
แต่ผลการศึกษาจากข้ อมูลของนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์พยาบาล ที่เป็ นให้ ข้อมูลหลักพบว่า
ยังมีกระบวนการสําคัญที่ทฤษฎีของซินนอทท์ไม่ได้ กล่าวถึงคือ การฝึ กปฎิบตั ใิ นสถานการณ์จริง และ
การบูร ณาการความรู้จากในตํารา และชีวิตจริง ซึง่ นับว่าเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ ้นในกระบวนการ
เรี ยนรู้ของสาขาการพยาบาลเนื่องจากมีการเรี ยนรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ทิ งในชั
ั ้ นเรี
้ ยนนอกชันเรี
้ ยน
แหล่งฝึ กปฏิบตั ติ า่ งๆ รวมทังการอาศั
้
ยอยูใ่ นหอพักและการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึง่ สามารถนําไปสู่
การพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล ได้ กล่าวคือ นักศึกษามี ความมัน่ ใจในตนเอง
มีความเข้ มแข็งทางอารมณ์และการแสดงออกที่เหมาะสม สามารถจัดการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้
มีมมุ มองที่กว้ างขึ ้น สนใจที่จะมีปฎิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสิ่งต่างๆแวดล้ อม เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ประสบการณ์ ที่มีคณ
ุ ค่ายิ่งสําหรับผู้วิจยั ประการหนึง่ คือ ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น
ขณะดําเนินการวิจยั ในช่วงที่ได้ สมั ภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษาพยาบาลทําให้ ผ้ วู จิ ยั ได้ เปิ ดโลกทัศน์
ของตนเองมองนักศึกษาอย่างเข้ าใจในความคิด ความรู้สกึ ของนักศึกษามากขึ ้น โดยแม้ วา่ ผู้วจิ ยั จะมี
ประสบการณ์ในการสอนมานานปี ก็ยงั ไม่สามารถสัมผัสถึงจิตใจและจิตวิญญาณของนักศึกษาได้
หากไม่ได้ มีการพูดคุยกันอย่างมีความไว้ เนื ้อเชื่อใจ มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กัน เข้ าใจกันามกลางบรรยากาศ
ท่
ที่เป็ นกันเองไม่มีการแยกบทบาทของผู้สอนกับผู้เรี ยนแต่เป็ นการเล่าสูก่ นั ฟั งมากกว่า ผู้วจิ ยั จึงรู้สกึ มี
ความสุข อิม่ ใจทุกครัง้ ที่ได้ พดู คุยหรื อสัมภาษณ์นกั ศึกษา จากกระบวนการวิจยั ครัง้ นี ้ จึงไม่เพียงแต่ได้
ข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู้ ที่นําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล
แต่ยงั ทําให้ ความจริ งในมุมมองเดิมของผู้วิจยั เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอีกด้ วย
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ข้ อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษากระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล
ซึง่ มองผ่านประสบการณ์การเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาล สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนทัศน์ของ
การจัดการศึกษาทังในแบบปฏิ
้
ฐานนิยมและแบบองค์รวม เงื่อนไขและกระบวนการเรี ยนรู้ที่นําไปสูก่ าร
พัฒนาตนแบบองค์รวม และการพัฒนาตนของนักศึกษาซึง่ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะในประเด็นดังนี ้
1. ผู้จดั การศึกษาและผู้สอนควรเข้ าใจในความแตกต่างของผู้เรี ยน เข้ าใจความรู้สกึ ผู้เรี ยน
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนคิดอย่างอิสระ และเปิ ดโอกาสหรื อสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล
และสิ่งต่างๆ รอบข้ างเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่มีผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลางอย่างแท้ จริง เนื่องจากแม้ วา่
ในปั จจุบนั ระบบการจัดก ารศึกษาจะพยายามจัดการเรี ยนการสอนให้ มีลกั ษณะที่ยดึ ผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง แต่อย่างไรก็ตามมักเป็ นการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีสอนหรื อวิธีเรี ยนมากกว่าปรับเปลี่ยนวิธี
คิด โดยผู้สอนยังคงมีอํานาจและบทบาทในการจัดการเรี ยนการสอน แยกบทบาทระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรี ยนค่อนข้ างชัดเ จนมากกว่าจะเป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกันโดยมีปฏิสมั พันธ์แบบแนวราบที่เปิ ดกว้ างใน
การรับฟั ง ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมุมมองและความคิดของแต่ละบุคคล
2. กระบวนการเรี ยนรู้ทงในและนอกชั
ั้
นเรี
้ ยนควรได้ รับการให้ คณ
ุ ค่าหรื อความสําคัญ โดยไม่
ถูกบดบังด้ วยการยอมรับเพียงการเ รี ยนรู้ความรู้ในเชิงวิชาการเท่านัน้ เนื่องจากมีความรู้หลากหลาย
ประเภทที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญซึง่ ช่วยสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาตนแบบองค์รวม เนื่องจาก
กระบวนการเรี ยนรู้มีความหมายกว้ างออกไปสูก่ ารเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและสรรพสิ่ง
การเรียนรู้จงึ ไม่ได้ หมายถึงเพียงวิธีการเรี ยน การสอนที่จดั ขึ ้นในห้ องเรี ยน แต่เป็ นกระบวนการที่มีความสําคัญ
ในการช่วยเปิ ดโลกกว้ างให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสเรี ยนรู้จากบุคคลอื่นและสิง่ อื่นๆ ที่อยูร่ อบตัวด้ วย
3. ผู้จดั การศึกษาควรปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในเพียงมิ ติเดียว เช่น
ด้ านสติปัญญา หรื อเพื่อการมีอาชีพที่ตอบสนองต่อสังคมมาสูก่ ารให้ ความสําคัญกับ การพัฒนามนุษย์
ในทุกๆ มิตอิ ย่างเป็ นองค์รวม ทังในด้
้ านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ
และการมีปฏิสมั พันธ์กบั สรรพสิ่งเพื่อสามารถดํารงชีวติ อยูร่ ่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข
4. จากผลการศึกษาสามารถนําไ ปเป็ นแนวทางในการสนับสนุนเงื่อนไ ข คือ ในแง่ของ
สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนให้ สถาบันการศึกษามีลกั ษณะของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ มีหลักสูตร
และกระบวนทัศน์ในการจัดหลักสูตรที่มีฐานคิดแบบองค์รวม ในส่วนของผู้สอนควรสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยน
มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้ างและบริ บทแวดล้ อม รวมทังสิ
้ ่งที่เป็ นกําลังใจ ความเชื่อ และความศรัทธา
ซึง่ ช่วยให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้ และมีความมัน่ คงทางภาวะจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
ส่งเสริ มให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้อนั นําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวมของผู้เรี ยน เช่น การฝึ กปฎิบตั ิ
ในสถานการณ์จริ ง การบูรณาการความรู้จากในตําราและชีวติ จริง การคิดนอกเหนือเหตุผลเพื่อเข้ าใจ
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ตนเองและเข้ าใจผู้อื่น การมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้ างเพื่อการเรี ยนรู้ และการสะท้ อนย้ อนคิดเพื่อการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเปิ ดมุมมองของตน รับฟั งผู้อ่ืนอย่างเข้ าใจ พร้ อมเรี ยนรู้จาก
บุคคลและบริ บทรอบตัว ก่อให้ เกิดความเข้ มแข็งภายในตน สามารถแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองได้ และเกิด
การพัฒนาตนแบบองค์รวมได้ ในที่สดุ
5. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษากระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ ารพัฒนาตนแบบองค์รวม
ในกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้เรี ยนในสาขาวิชาหรื อกลุม่ อื่นๆ ศึกษาเงื่อนไขและกระบวนการอื่นๆ ที่ชว่ ยสนับสนุน
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาตนเพื่อให้ ได้ ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่องต่อไป
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แนวคําถามในการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก
การวิจัยเรื่ อง กระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูการพัฒนาตนแบบองค์ รวมของนักศึกษาพยาบาล
หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย นางบุญทิวา สู่วทิ ย์

คําถามหลักต่อไปนี ้ผู้วจิ ยั ใช้ เป็ นแนวทางสําหรับการสัมภาษณ์เท่านัน้ เนื่องจากในการ
สัมภาษณ์จริ ง คําถามอาจจะต้ องเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิหลังและประสบการณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
และการสอบถามจะมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ แต่จะเป็ นในรูปของการพูดคุยธรรมดาอย่างเป็ นกันเอง
หลังจากที่ได้ สร้ างความคุ้นเคยกันแล้ วระยะหนึง่ เพื่อให้ ได้ คาํ ตอบที่สามารถตอบคําถามการวิจยั ได้
ซึง่ งานวิจยั นี ้ผู้วจิ ยั เป็ นผู้ทําการสัมภาษณ์ด้วยตนเองทังหมด
้
แนวคําถามในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ชุด ซึง่ มีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะของ
ผู้ให้ ข้อมูลหลักซึง่ เป็ นผู้ให้ สมั ภาษณ์ใน 2 กลุม่ คือ
ชุดที่ 1 แนวคําถามในการสัมภาษณ์นกั ศึกษาพยาบาล
ชุดที่ 2 แนวคําถามในการสัมภาษณ์อาจารย์พยาบาล
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ชุดที่ 1 แนวคําถามในการสัมภาษณ์ นักศึกษาพยาบาล
ฐานคิด/ระบบความคิด ความเชื่อที่นําไปสู่การเรี ยนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลเป็ นอย่ างไร
- เมื่อพูดถึงเรื่ องของความจริ ง นักศึกษามองว่าความจริงต้ องมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร/
ความจริ งต่างๆ เกิดขึ ้นได้ อย่างไร/การยอมรับว่าสิง่ ใดจะเป็ นความจริงขึ ้นอยูก่ บั อะไรบ้ าง/ เมื่อกาลเวลา
เปลี่ยนแปลงไป หรื อบริบทแวดล้ อมเปลี่ยนไป นักศึกษาเชื่อว่ าความจริงเปลี่ยนแปลงได้ หรื อไม่ อย่างไร
- นักศึกษาคิดว่าทุกคนมองความจริงเหมือนกันหรื อต่างกัน อย่างไร เพราะเหตุใด/นักศึกษา
มักจะเชื่อในเรื่ องที่คนอื่นๆ เชื่อว่าจริ งใช่หรื อไม่ เพราะเหตุใด ขอให้ ยกตัวอย่าง
- ในมุมมองของนักศึกษา ถ้ าพูดถึงความรู้ สิง่ ที่เรี ยกว่าความรู้มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร/อะไรทํา
ให้ คดิ และมองเช่นนัน/้ นักศึกษาคิดว่ามนุษย์เราได้ ความรู้มาอย่างไรรู้มาจากไหนได้ บ้าง/ในการดํารงชีวิต
ของมนุษย์เราใช้ ความรู้ประเภทใดบ้ าง/ คิดแบบนี ้ตังแต่
้ เมื่อไหร่ ก่อนหรื อหลังเข้ ามาเรี ยนในสาขา
การพยาบาล
- นักศึกษามองว่าตัวนักศึกษาเองมีความสัมพันธ์กบั สิง่ ใดบ้ าง เช่น บุคคลอื่นสิ่งที่อยูภ่ ายนอก
บริ บทแวดล้ อม ฯลฯ และสัมพันธ์กนั อย่างไร
- นักศึกษามีความเข้ าใจเกี่ยวกับการศึกษาว่าอย่างไร การศึกษาคืออะไร เหตุใดจึงคิด
เช่นนัน้
- นักศึกษามองว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความแตกต่างหลากหลายกันหรื อไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
จึงแตกต่างกัน
- นักศึกษาคิดว่าการประพฤติปฏิบตั ขิ องบุคคล ขึ ้นอยูก่ บั อะไรบ้ าง อย่างไร/ นักศึกษามักจะ
ปฏิบตั ติ ามความคิด ความเชื่อของตนเองหรื อไม่ หรื อปฏิบตั ติ ามผู้อ่ืนเพราะเหตุใด / นักศึกษารู้สกึ
อย่างไร เมื่อต้ องปฏิบตั ติ ามความคิด ความเชื่อของผู้อ่ืน เพราะเหตุใด
- นักศึกษาเคยมี ประสบการณ์ในการสร้ างความรู้จากประสบการณ์ของตนเองบ้ างหรื อไม่
เมื่อไหร่ อย่างไร ขอให้ ยกตัวอย่าง
กระบวนการเรี ยนรู้ ในสาขาการพยาบาลเป็ นอย่ างไร
- นักศึกษาเรี ยนเกี่ยวกับอะไรบ้ างในชันปี
้ ที่ 4 มีอะไรที่แตกต่างจากที่เคยเรี ยนในชันปี
้ ที่ 1 2
และ 3 บ้ างไหม อย่างไร/ ความรู้อะไร หรื อประเภทไหนที่ได้ เรี ยนรู้มาแล้ วสามารถนําไปใช้ ในการปฎิบตั ิ
การพยาบาลหรื อในชีวติ ประจําวันได้ ขอให้ ยกตัวอย่าง/ เมื่อนักศึกษาได้ เรี ยนรู้แล้ วเกิดการพัฒนา
อะไรในตนเองบ้ างหรื อไม่ แตกต่างจากตอนที่อยูป่ ี 1 ปี 2 และ ปี 3 อย่างไรเพราะเหตุใด
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- นักศึกษารู้สกึ ประทับใจในวิชาอะไรบ้ างไหม เพราะเหตุใด/ นักศึกษามักใช้ เวลาว่างส่วนตัว
ทําอะไร เพราะเหตุใด / นักศึกษามักพูดคุยกับใคร หรื อมีปฎิสมั พันธ์กบั ใคร และมักพูดคุยกันเกี่ยวกับ
เรื่ องอะไรบ้ าง
- ในการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาพบปั ญหาและอุปสรรคอะไรบ้ าง และเมื่อนักศึกษาเกิดปั ญหา
คับข้ องใจทังในด้
้ านการเรี ยน และปั ญหาส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษานึกถึงใครเป็ นคนแรก ปรึกษาใคร
ขอความช่วยเหลือจากใครหรื อปฏิบตั อิ ย่างไร เพราะเหตุใด
- อาจารย์ สอนอะไรบ้ าง สอนตามตําราหรื อไม่ มีการยกตัวอย่างต่างๆ จากประสบการณ์
ประกอบหรื อไม่ อย่างไร /แตกต่างจากเมื่อตอนที่เรี ยนอยูใ่ นชันปี
้ ที่ผา่ นมาหรื อไม่ อย่างไร
- การประเมินผลการเรี ยนมีรูปแบบใดบ้ าง ขอให้ อธิบาย/ ข้ อสอบที่ใช้ ในการประเมินผล
การเรี ยนของนักศึกษา มักถามความรู้ลกั ษณะใด/ นักศึกษาพึงพอใจกับวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาที่อาจารย์หรื อสถาบันปฏิบัตอิ ยูป่ ั จจุบนั หรื อไม่ และนักศึกษาคิดว่าการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ควรมีลกั ษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
- นักศึกษาคิดว่า อะไรเป็ นสิง่ สําคัญที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษาประสบความสําเร็จในการเรี ยนรู้
จนสามารถเรี ยนผ่านมาจนถึงชันปี
้ ที่ 4 หรื อ ณ ปั จจุบนั ได้
- นักศึกษาคิดว่า ตังแต่
้ เข้ ามาเรี ยนในสาขาการพยาบาลนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตนเอง
อย่างไรบ้ าง เปลี่ยนแปลงเพราะเหตุใด และอะไรทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านัน้
- อะไรคือประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีนกั ศึกษารู้สกึ ว่ามีคณ
ุ ค่าสําหรับนักศึกษา เพราะเหตุใด
ขอให้ อธิบาย แตกต่างจากเมื่อตอนที่เรี ยนอยูใ่ นชันปี
้ ที่ผา่ นมาหรื อไม่ อย่างไร
- อะไรคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สิ่งที่เป็ นความหวัง กําลังใจหรื อสิ่งที่มีความหมายต่อนักศึกษา
เพื่อช่วยให้ มีจิตใจที่เข้ มแข็ง สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ได้ แตกต่างจากเมื่อตอนที่เรี ยนอยูใ่ นชันปี
้
ที่ผา่ นมาหรื อไม่ อย่างไร
การพัฒนาตนแบบองค์ รวม (ความเชื่อมโยงมิตติ ่ างๆภายในตน เชื่อมโยงกับผู้อ่ ืน
และสรรพสิ่ง)ของนักศึกษาพยาบาลเป็ นอย่ างไร
- นักศึกษาเคยได้ คดิ ไตร่ตรองเกี่ยวกับสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ของตนหรื อไม่ อย่างไร/
เคยมีประสบการณ์ท่ีเป็ นความทรงจําของนักศึกษาบ้ างไหม
- นักศึกษามีความเข้ าใจตนเองมากหรื อน้ อยเพียงใด เช่น รู้วา่ ตนเองต้ องการอะไร /อะไรคือ
เป้าหมายในชีวิตของตน ฯลฯ/ นักศึกษาสามารถแก้ ไขปั ญหาหรื อจัดการกับความเครี ยดของตนเองได้ ดี
เพียงใด และปฏิบตั อิ ย่างไร/มีความสุขในชีวติ มาก หรื อน้ อยเพียงใด
- นักศึกษามีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากหรื อน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด/ คิดว่าตนเองมีข้อดี
ข้ อเสียหรื อต้ องปรับปรุงตนเองในเรื่ องใด อย่างไร ขอให้ ยกตัวอย่าง
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- เมื่อมีผ้ อู ่ืนบอกข้ อบกพร่องของนักศึกษา นักศึกษาสามารถยอมรับได้ หรื อไม่ รู้สกึ อย่างไร
และคิดว่าจะปรับปรุงตนเองไหมหรื อจะปฏิบตั อิ ย่ างไร เพราะเหตุใด
- นักศึกษาเคยประสบกับเหตุการณ์ที่ทําให้ ร้ ูสกึ ว่าขัดแย้ งในตนเอง สับสน ตัดสินใจไม่ได้
ว่าจะทําอย่างไรดี บ้ างหรื อไม่ ถ้ าเคยประสบนักศึกษาปฏิบตั อิ ย่างไร เพราะเหตุใด/ นักศึกษาเคยรู้สกึ
ว่าตนเองปรับตัวไม่ได้ หรื อมีความยากลําบากในการปรับตัวในสถานการณ์ใดบ้ าง เพราะเหตุใด
แล้ วนักศึกษาปฏิบตั อิ ย่างไร
- นักศึกษารู้สกึ ว่าตนเองมีความเข้ มแข็งมัน่ คงทางจิตใจ อารมณ์ มากหรื อน้ อยเพียงใด
ขอให้ อธิบาย/ เคยรู้สกึ เป็ นทุกข์ ท้ อแท้ สิ ้นหวัง บ้ างหรื อไม่ ในเรื่ องใดหรื อ สถานการณ์ใด เพราะเหตุใด
และนักศึกษาปฏิบตั อิ ย่างไร
- นักศึกษามักมีปฏิสมั พันธ์หรื อทํากิจกรรมร่วมกับใครบ้ าง เพราะหตุใด และมักทํากิจกรรม
เกี่ยวกับเรื่ องอะไรบ้ าง ในช่วงเวลาใด / นักศึกษามีความพร้ อมที่จะมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นมากน้ อย
เพียงใด อย่างไร/ หลังจากนักศึกษาได้ พดู คุย มีปฏิสมั พันธ์ หรื อร่วมทํากิจกรรมกั บผู้อ่ืนแล้ ว นักศึกษา
รู้สกึ ว่าตนเองมีความเปลี่ยนแปลงบ้ างหรื อไม่ อย่างไร /ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ อย่างไร/ นักศึกษา
คิดว่าได้ เรี ยนรู้อะไรจากผู้อื่นและสิ่งต่างๆ รอบตัวบ้ างไหม อย่างไร ขอให้ อธิบาย
- นักศึกษาเคยคิดต่างกับเพื่อน ครู /อาจารย์ หรื อผู้อื่นบ้ างหรื อไม่ ถ้ าเคยแล้ วนักศึกษา
ปฏิบตั อิ ย่างไร เพราะเหตุใด
- อะไรคือสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตของนักศึกษา ซึง่ อาจเป็ นบุคคล สิ่งของที่รัก สิ่งที่นบั ถือ
ศรัทธา ฯลฯ/ ความหวังในชีวิตของนักศึกษาเป็ นอย่างไร เพราะเหตุใด
- นักศึกษาเคยรู้สกึ ว่าตนเองด้ อยค่า ไร้ ความหมาย โดดเดีย่ ว ไม่มีความสําคัญบ้ างหรื อไม่
เพราะเหตุใด แล้ วนักศึกษาปฏิบตั อิ ย่างไร
- นักศึกษาเคยพึง่ พาสิง่ ที่อยูเ่ หนือขึ ้นไปจากความสามารถของมนุษย์ทว่ั ไปบ้ างไหม เช่น
สวดมนต์ขอสิ่งที่ปรารถนาจากสิ่งศักดิส์ ิทธ์ บนบานกับสิ่งที่นบั ถือ ศรัทธา ฯลฯ ในสถานการณ์ใด
เพราะเหตุใด/ ปฏิบตั กิ ิจกรรมทางศาสนาบ้ างหรื อไม่ เมื่อปฏิบตั แิ ล้ วรู้สกึ อย่างไร
- นักศึกษามีความใส่ใจ เอื ้ออาทรต่อผู้ป่วยหรื อผู้อ่ืน มากหรื อน้ อยเพียงใด ขอให้ ยกตัวอย่าง
สถานการณ์
การคิดแบบหลังการใช้ เหตุผลเชิงรูปแบบของนักศึกษาพยาบาลเป็ นอย่ างไร
- นักศึกษามักใช้ ความคิดในเชิงเหตุผลเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับสถานการณ์ตา่ งๆ หรื อมีเรื่ อง
ของอารมณ์ ความรู้สกึ มาเกี่ยวข้ องด้ วยบ้ างไหม อย่างไร ขอให้ ยกตัวอย่าง
- เมื่อนักศึกษาต้ องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีซบั ซ้ อนหรื อเกิดความขัดแย้ ง เช่น ทังสองฝ่
้
าย
ต่างก็มีเหตุผลของตนเอง นักศึกษาปฏิบตั อิ ย่างไร

150
- เมื่อนักศึกษาต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ตา่ งๆ นักศึกษาใช้ อะไรเป็ นฐานคิดในการ
ตัดสินใจนันๆ
้ ขอให้ ยกตัวอย่าง/ ความรู้ประเภทใดหรื อสิ่งใดที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษามองเห็นทางออก
ในการคลี่คลายปั ญหาต่างๆได้ / ส่วนใหญ่นกั ศึกษามักคิดคนเดีย วตามลําพัง หรื อปรึกษาผู้อ่ืนบ้ าง
หรื อไม่ ปรึกษาใคร อย่างไร เพราะเหตุใดจึงปรึกษาบุคคลดังกล่าว
- นักศึกษามักมองความจริ งในเรื่ องต่างๆ ในแง่มมุ ของตนอย่างเดียวหรื อสนใจมุมมองของ
คนอื่นด้ วย และรับฟั งความคิดเห็นของคนอื่นมากน้ อยเพียงไหน อย่างไร/ นักศึกษาได้ มีโอกาสเรี ยนรู้
มุมมองของผู้อื่นเช่น เพื่อนๆ ครู /อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ฯลฯ มากหรื อน้ อยเพียงใด
อย่างไร และเพราะเหตุใด
- ในมุมมองของนักศึกษามองว่าความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันในแต่ละวันมีโทษ
หรื อมีประโยชน์อย่างไรต่อนักศึกษา ขอให้ อธิบาย
- นักศึกษาคิดว่าในการจัดการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ มีแนวทางในการแก้ ไขที่ดีที่สดุ ทางเดียว
หรื อ อาจมีทางออกได้ หลายทาง เพราะเหตุใด
- เคยมีเหตุการณ์ใดบ้ างไหมที่ทําให้ นกั ศึกษาเปลี่ยนแปลงชีวิต หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในตนเอง เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง ขอให้ ยกตัวอย่าง
การปฏิสัมพันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลเป็ นอย่ างไร
- การเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนของนักศึกษามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ขอให้ อธิบายและยกตัวอย่าง
- การเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนของนักศึกษามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ขอให้ อธิบายและยกตัวอย่าง
- นักศึกษาได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ างจากการฝึ กภาคปฏิบตั ทิ งบนหอผู
ั้
้ ป่วย ชุมชน แหล่งฝึ กงาน
ต่างๆ ขอให้ อธิบาย/ แตกต่างจากในชันเรี
้ ยน อย่างไร แล้ วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับนักศึกษา
บ้ าง
- นักศึกษามักเรี ยนรู้โดยเป็ นผู้รับความรู้จากครู /อาจารย์ ผู้อ่ืน หรื อได้ มีโอกาสเรี ยนรู้โดยเป็ น
ผู้สร้ าง ผู้กระทํา บ้ างหรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด
- การเรี ยนรู้ลกั ษณะใดที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษาได้ ย้อนมองตนเองหรื อเข้ าใจตนเอง ผู้อื่นและ
เข้ าใจชีวติ มากขึ ้น ขอให้ อธิบาย
- นักศึกษาเคยเรี ยนรู้ในลักษณะของการทํางานกลุม่ ที่ต้องมีการช่วยเหลือกัน มีปฏิสมั พันธ์
และสนับสนุนซึง่ กันและกันบ้ างหรื อไม่ อย่างไร และนักศึกษาคิดว่าเกิดการเรี ยนรู้ในเรื่ องใดบ้ าง/
นักศึกษาคิดว่าผลสัมฤทธิ์จากการทํางานเป็ นกลุ่มมีผลดีกว่าต่างคนต่างทําหรื อไม่ อย่างไร /นักศึกษา
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของกลุม่ มากหรื อน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด
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- นักศึกษาได้ เรี ยนรู้สง่ิ ใหม่จากการได้ พดู คุยหรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นและสรรพสิ่งรอบตัว
บ้ างหรื อไม่ อย่างไร/ ขณะที่นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ืน นักศึกษามักจะรับฟั งอย่างเดียวหรื อมี
โอกาสได้ แสดงความคิดเห็น สะท้ อนความคิด ความรู้สกึ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนด้ วยหรื อไม่
มากหรื อน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด ขอให้ ยกตัวอย่าง
- นักศึกษามีวธิ ีการเรี ยนรู้อย่างไรบ้ าง เช่น การฟั ง การร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
สะท้ อนความคิด ความรู้สกึ การมีปฏิสมั พันธ์ ฯลฯ และวิธีการเรี ยนรู้แบบใดที่นกั ศึกษาคิดว่าช่วยให้
นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อการพัฒนาตนเองได้
ปั จจัยเกือ้ หนุนและอุปสรรคต่ อกระบวนการเรียนรู้ส่ ูการพัฒนาตนแบบองค์ รวม
ของนักศึกษาพยาบาลคืออะไรบ้ างและเป็ นอย่ างไร
- สิ่งที่ชว่ ยสนับสนุนให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อการพัฒนาตนเอง
มีอะไรบ้ าง และช่วยสนับสนุนอย่างไร / ผู้ท่ีเอื ้ออํานวยหรื อช่วยให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้มีใครบ้ าง เช่น
เพื่อนๆ ครู /อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ฯลฯ และช่วยเอื ้ออํานวยอย่างไร
- นักศึกษาคิดว่าตนเองสามารถช่วยเหลือหรื อสนับสนุนผู้อ่ืนได้ บ้างหรื อไม่ อย่างไร/ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองหรื อไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
- นักศึกษาได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในบรรยากาศที่เป็ นกันเอง ทุกคนสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ อย่างเท่าเทียมกันบ้ างหรื อไม่ มากหรื อน้ อยเพียงใด และเกิดประโยชน์อย่างไร
ต่อนักศึกษา
- ขณะให้ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วย นักศึกษารู้สกึ อย่างไรบ้าง และความรู้สกึ เหล่านัน้
ส่งผลอย่างไรต่อนักศึกษา/ เคยรู้สกึ ไม่มนั่ ใจในตนเองขณะปฏิบตั กิ ารพยาบาลหรื อไม่ เพราะเหตุใด
แล้ วนักศึกษาปฏิบตั อิ ย่างไร
- อาจารย์เข้ มงวดกับนักศึกษามากหรื อน้ อย เพียงใด ในเรื่ องใด/ อาจารย์มีความยืดหยุน่
ในการจัดการเรี ยนรู้หรื อไม่ อย่างไร/ อาจารย์เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ พดู คุยหรื อมีปฏิสมั พันธ์หรื อ
หาความรู้จากผู้อ่ืนได้ หรื อไม่ จากใคร เช่น เพื่อนๆ รุ่นพี่ พยาบาลที่แหล่งฝึ กปฏิบตั ิ ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย
ฯลฯ ขอให้ ยกตัวอย่าง
- นักศึกษาสามารถระบายความคิด ความรู้สกึ ปรับทุกข์หรื อแบ่งปั นความสุ ข กับใครได้ บ้าง
เพราะเหตุใด แล้ วนักศึกษารู้สกึ อย่างไรบ้ าง / นักศึกษาจะมีความรู้สกึ อบอุน่ ปลอดภัย เมื่ออยูใ่ กล้ กบั
ใคร/ ไว้ วางใจใครมากที่สดุ เพราะเหตุใด/ นักศึกษาปรึกษาปั ญหากับครู /อาจารย์ บ้ างหรื อไม่ บ่อยไหม
ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่ องอะไร และทําไมจึงเลือกที่จะปรึกษากับอาจารย์ทา่ นนัน้
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- นักศึกษาได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ าง และจากใครบ้ างในขณะอยูห่ อพัก เพราะเหตุใด/ นักศึกษา
ได้ รับความเอาใจใส่ ความเมตตา เอื ้ออาทร จากผู้ที่อยูร่ อบข้ างบ้ างหรื อไม่ เป็ นใครบ้ าง เช่น เพื่อนๆ
ครู /อาจารย์ บุคคลในครอบครัว ฯลฯ แล้ วนักศึกษารู้ สึกอย่างไรที่ได้ รับการดูแล เอาใจใส่ ดังกล่าว
หรื อ ส่งผลต่อนักศึกษา อย่างไรบ้ าง/ นักศึกษาต้ องการให้ ผ้ อู ื่นหรื อบุคคลรอบข้ าง เช่น เพื่อนๆ ครู /
อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้ องพยาบาลที่แหล่งฝึ กปฏิบตั ิ ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ฯลฯ ปฏิบตั ติ อ่ นักศึกษาอย่างไร
เพราะเหตุใด
- อะไรคือสิ่งที่นกั ศึกษาคิดว่าเป็ นอุปสรรคในการเรี ยนรู้ของนักศึกษา เป็ นอุปสรรคอย่างไร/
นักศึกษาเคยประสบกับอุปสรรคในการเรี ยนรู้จนกระทัง่ คิดจะลาออกกลางคันบ้ างหรื อไม่ เพราะเหตุใด
และอะไร ใครหรื อสิ่งใดที่ชว่ ยทําให้ สามารถผ่านอุปสรรคเหล่านันมาได้
้
- นักศึกษามีเป้าหมายในชีวติ อย่างไร คิดว่าต้ องปฏิบตั อิ ย่างไร จึงจะไปถึงเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
- นักศึกษาได้ ปฏิบตั กิ ิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์บ้างหรื อไม่ อย่างไร เมื่อปฏิบตั แิ ล้ วรู้สกึ
อย่างไร/ นักศึกษามีโอกาสได้ เรี ยนรู้ ความรู้ ที่นอกเหนือจากความรู้ในเชิงวิชาการ เช่น จินตนาการ
ความดี ความงาม สุนทรี ยภาพ ความคิดสร้ างสรรค์ ความรู้สกึ คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ บ้ างหรื อไม่
และความรู้เหล่านี ้ส่งผลอย่างไรต่อนักศึกษา
- การเรี ยนรู้ทงหมดที
ั้
่ผา่ นมาทังในชั
้ นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยนของนักศึกษามีประโยชน์
ต่อการดํารงชีวิตหรื อการปฎิบตั งิ านในวิชาชีพของนักศึกษา อย่างไร มากน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด

การเรี ยนรู้ ในระบบโรงเรี ยนก่ อนเข้ าสู่การเป็ นนักศึกษาพยาบาล
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เป็ นอย่ างไร
- หากนักศึกษามองย้ อนกลับไปเมื่อก่อนเข้ ามาเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาล นักศึกษาคิดว่า
ระบบโรงเรี ยนมีกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีมีลกั ษณะเหมือน หรื อต่างจากการศึกษาในสาขาการพยาบาล
อย่างไร
เนือ้ หา/สาระการเรียนรู้ เป็ นอย่ างไร
- ครูสอนความรู้ประเภทใดบ้ างให้ แก่ผ้ เู รี ยน เช่นเนื ้อหา สาระ ตามตําราหรื อที่หลักสูตรกําหนด
นอกเหนือจากหลักสูตร จากประสบการณ์ตรง เรื่ องเล่าต่างๆ ฯลฯ ขอให้ ยกตัวอย่าง/ ครูสอนเป็ น
รายวิชาหรื อไม่ แล้ วนักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จากวิชาต่างๆ เพื่อนําไปใช้ ในชีวติ จริงได้
หรื อไม่ อย่างไร
- ลักษณะของตําราที่ใช้ เรี ยนมีลกั ษณะอย่างไร เป็ นเนื ้อหาที่แน่นอน ตายตัวหรื อไม่ สามารถ
แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากที่ค รูสอนได้ หรื อไม่
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- ครูแนะนําให้ อา่ นหนังสืออ่านประกอบที่ไม่ใช่เชิงวิชาการนอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนด
ไว้ บ้างหรื อไม่ อย่างไร
- นักศึกษาประทับใจวิชาอะไร ที่ยงั สามารถจดจําได้ อยู่ เพราะเหตุใด/ ความรู้ท่ีเรี ยนจาก
โรงเรี ยน มีอะไรบ้ างที่นํามาใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้
การเรียนการสอน/การเรียนรู้ เป็ นอย่ างไร
- วิธีการจัดการเรี ยน การสอนเป็ นอย่างไร เช่น ครูเป็ นผู้กําหนด หรื อตามความต้ องการของ
ผู้เรี ยน ฯลฯ /ครูมกั จะสอนโดยวิธีใด เช่น บรรยาย อภิปรายกลุม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฯลฯ
และอย่างไร ขอให้ ยกตัวอย่าง
- นักศึกษาได้ มีโอกาสพูดคุยกับ ครู แบบไม่เป็ นทางการหรื อปรึกษาปั ญหากับครูบ้างหรื อไม่
อย่างไร ทําไมจึงเลือกพูดคุยหรื อปรึกษากับครูทา่ นดังกล่าว
- นักศึกษามีโอกาสได้ คดิ สร้ างสรรค์หรื อใช้ จนิ ตนาการในการสร้ างสรรค์ความรู้บ้างหรื อไม่
อย่างไร
- นักศึกษามีโอกาสได้ เรี ยนรู้น อกชันเรี
้ ยนบ้ างหรื อไม่ อย่างไร / นักศึกษาคิดว่าการเรี ยนรู้
ในชันเรี
้ ยน กับนอกชันเรี
้ ยน มีความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
- การเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนมีลกั ษณะของการแข่งขันระหว่างผู้เรี ยนบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
เพราะเหตุใด
- ครูให้ การบ้ านที่มีลกั ษณะใด เช่น ฝึ กทํา ซํ ้าๆ เพื่อให้ เกิดความชํานาญ หรื อสร้ างสรรค์
งานใหม่ ให้ งานกลุม่ ทําร่วมกันกับเพื่อนๆ ฯลฯ
- ใครเป็ นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ในโรงเรี ยน และนักศึกษาคิดว่าเหมาะสม
หรื อไม่ เพราะเหตุใด / นักศึกษารู้สกึ พึงพอใจกับกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ในโรงเรี ยน หรื อไม่
เพราะเหตุใด
- นักศึกษาเคยมีความรู้สกึ ว่าครูให้ ความสนใจผู้เรี ยนไม่เท่าเทียมกันบ้ างไหม อย่างไร/
ครูมกั คาดหวังให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นอย่างไร/ ครูมกั ชื่นชมนักศึกษาที่มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
- สิ่งที่นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้จากโรงเรี ยนทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง หรื อพัฒนาตนเอง อย่างไร
บ้ าง เช่น มีความรู้มากขึ ้น จิตใจดีงามขึ ้น ควบคุมอารมณ์ได้ ดีขึ ้น สามารถเผชิญปั ญหา และสามารถ
แก้ ไขปั ญหาต่างๆได้
- เมื่อนักศึกษามีปัญหาทังในด้
้ านการเรี ยนและปั ญหาส่วนตัว นักศึกษาปรึกษาใคร เช่น
เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน เพื่อนข้ างบ้ าน ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ฯลฯ เพราะเหตุใด
- คุณลักษณะของผู้เรี ยนที่ดีในมุมมองของนักศึกษาเป็ นอย่างไร เพราะเหตุใด ขอให้ อธิบาย
- นักศึกษามีความสุข/หรื อทุกข์ในการเรี ยนรู้ในระบบโรงเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร ขอให้ อธิบาย
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- นักศึกษามีคา่ นิยมเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรี ยนอย่างไร เช่นการเรี ยนสู งส่งผลให้ มีชีวติ ใน
อนาคตที่ดี การเรี ยนช่วยไม่ให้ เสียเปรี ยบผู้อื่น รู้เท่าทันผู้อ่ ืน ฯลฯ
- นักศึกษามีเป้าหมายในการเรี ยนรู้อย่างไร หรื อเรี ยนไปเพื่ออะไร เพื่อใคร เพราะเหตุใด
การประเมินผลการเรียนรู้ เป็ นอย่ างไร
- ในวิชาต่างๆ มีการวัดผลการเรี ยนอย่างไร วัดอะไรบ้ าง เช่น ความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ
การนําไปประยุกต์ใช้ ฯลฯ/ ข้ อสอบมีลกั ษณะอย่างไร ถามความรู้ประเภทไหน มีวธิ ีการสอบอย่างไร
และนักศึกษาเตรี ยมตัวอย่างไร
- การตัดสินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนว่าผ่าน หรื อตก มีกฏเกณฑ์ที่ชดั เจน แน่นอนหรื อไม่
อย่างไร/ นักศึกษาคิดว่าควรมีการประเมินผลการเรี ยนรู้ในลักษณะใด เพราะเหตุใด
- ผลการเรี ยนของนักศึกษาเป็ นอย่างไร นักศึกษาพอใจไหม/ นักศึกษากังวลเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษามากหรื อน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด
- เมื่อตอนที่นกั ศึกษาเรี ยนจบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 นักศึกษาคิดว่าต้ องการเรี ยนต่อ
ในสาขาใด เพราะเหตุใด/ นักศึกษาพอใจไหมที่ได้ เข้ ามาเรี ยนในสาขาการพยาบาล เพราะเหตุใด
- พ่อ แม่ ผู้ปกครองคิดอย่างไรต่อการเรี ยนต่อในสาขาการพยาบาลของนักศึกษา
เพราะเหตุใด
กรอบของคําถามที่ใช้ เป็ นแนวทางในการเขียนบันทึกประจําวันของนักศึกษาพยาบาล
1. วันนี ้มีประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องใดบ้ าง
2. การเรี ยนรู้ในวันนี ้ช่วยให้ นกั ศึกษาพัฒนาตนเองในด้ านใดบ้ าง
3. ภายใต้ การเรี ยนรู้ของนักศึกษามีสง่ิ ใดที่เอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้นนได้
ั้
4. นักศึกษาต้ องการสิง่ ใดในการช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู้
5. ในวันถัดไปนักศึกษามีเป้าหมายจะการพัฒนาตนเองในด้ านใดและอย่างไร
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ชุดที่ 2 แนวคําถามในการสัมภาษณ์ อาจารย์ พยาบาล
พืน้ ฐานทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ สัมภาษณ์ เป็ นอย่ างไร
- ท่านได้ รับการศึกษาสูงสุดในระดับใด สาขาใด สําเร็ จการศึกษาจากสถาบันใด
เพราะเหตุใดจึงเลือกเข้ ารับการศึกษาดังกล่าว
- อาจารย์สอนนักศึกษาชันปี
้ ใด/ มีประสบการณ์ในการสอนมานานกี่ปี
- นอกจากงานสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ เกื ้อการุ ณย์ แล้ ว มีงานหรื อกิจกรรมอื่นที่ทําอยู่

บ้ างหรื อไม่ ทังที
้ ่เป็ นภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์
ฐานคิด/ระบบความคิด ความเชื่อที่นําไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ พยาบาลเป็ นอย่ างไร
- เมื่อพูดถึงเรื่ องของความจริ ง อาจารย์มองว่าความจริงมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร / อาจารย์
คิดว่าการยอมรับว่าสิง่ ใดจะเป็ นความจริงหรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั อะไรบ้ าง / อาจารย์คดิ ว่าคนอื่นๆ
มองความจริ งเหมือนกับอาจารย์หรื อไม่ ทุกคนมองความจริงเหมือนกันหรื อต่างกัน อย่างไร
เพราะเหตุใด
- อาจารย์มองว่า ความจริงต่างๆ เกิดขึ ้นได้ อย่างไร เช่น เกิดขึ ้นเอง มีผ้ สู ร้ างขึ ้น ฯลฯ/
เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป หรื อบริ บทแวดล้ อมเปลี่ยนไป อาจารย์เชื่อว่าความจริงเปลี่ยนแปลง
ได้ หรื อไม่ อย่างไร
- อาจารย์รับรู้ความจริ งได้ โดยวิธีใดบ้ าง อย่างไร/ อาจารย์คดิ ว่ามนุษย์เราได้ ความรู้มา
อย่างไร รู้มาจากไหนได้ บ้าง/ ในมุมมองของอาจารย์ในการดํารงชีวิตมนุษย์เราต้ องใช้ ความรู้ประเภท
ใดบ้ าง
- ในมุมมองของอาจารย์ ถ้ าพูดถึงความรู้ สิง่ ที่เรี ยกว่าความรู้มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
และขอให้ ยกตัวอย่างความรู้มีอะไรบ้ าง
- อาจารย์มองว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กบั สิ่งใดบ้ าง เช่น บุคคลอื่น สิ่งที่อยูภ่ ายนอก
บริ บทแวดล้ อม ฯลฯ และสัมพันธ์กนั อย่างไร
- ในมุมมองของอาจารย์เข้ าใจว่าการศึกษาคืออะไร เช่นการเรี ยนในระบบโรงเรี ยน
การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การปฏิบตั ิ การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ืน ฯลฯ เพราะเหตุใด
- อาจารย์คดิ ว่าในการเรี ยนรู้เรื่ องต่างๆ สิ่งใดสําคัญที่สดุ เพราะเหตุใด เช่น เนื ้อหา/สาระ
กระบวนการ วิธีท่ีจะเรี ยนรู้ คุณค่าของสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ ความคิด ความรู้สกึ ของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู้
ซึง่ อาจมีความสุข หรื อมีความทุกข์ ฯลฯ
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- อาจารย์มองว่าผู้เรี ยนทุกคนต้ องมีความรู้เหมือนๆกันไหม และต้ องมีคณ
ุ ลักษณะเป็ น
มาตรฐานเดียวกันหรื อไม่ เพราะเหตุใด/ อาจารย์มองว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความแตกต่างหลากหลายกัน
หรื อไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงแตกต่างกัน
- อาจารย์คิดว่าการประพฤติปฏิบตั ขิ องบุคคล ขึ ้นอยูก่ บั อะไรบ้ าง อย่างไร/ อาจารย์มกั จะ
ปฏิบตั ติ ามความคิด ความเชื่อของตนเองหรื อไม่ หรื อปฏิบตั ติ ามผู้อ่ืนเพราะเหตุใด
- อาจารย์เคยมีประสบการณ์ในการสร้ างความรู้จากประสบการณ์ของตนเองบ้ างหรื อไม่
เมื่อไหร่ อย่างไร ขอให้ ยกตัวอย่าง
การจัดการเรียน การสอน/การเรียนรู้ เป็ นอย่ างไร
- อาจารย์ได้ กําหนดเป้าหมายในการจัดการเรี ยนรู้ไว้ หรื อไม่ กําหนดอย่างไร ใช้ อะไร
เป็ นฐานในการกําหนดเช่น ความต้ องการของผู้เรี ยน ความต้ องการของผู้สอน ความต้ องการ
ตามนโยบาย ฯลฯ
- ในส่วนของกระบวนการเรี ยนรู้แ ละประเมินผลการเรี ยนรู้ ถ้ านักศึกษาไม่เข้ าใจ
อาจารย์เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาถามได้ หรื อไม่ เนื ้อหาของการสอนเป็ นอย่างไร ใช้ ส่ือการสอนแบบใด
สื่อที่ใช้ ได้ มาอย่างไร
- อาจารย์สอนวิชาอะไร หัวข้ ออะไร ในวิชาต่างๆ อาจารย์สอนอย่างไร สอนอะไรบ้ าง
สอนตามตําราหรื อไม่ มีอย่างอื่นอีกหรื อไม่นอกเหนือจากตําราที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนวิชาเหล่านี ้
- อาจารย์ได้ ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงบ้ างหรื อไม่ อย่างไร และการยกตัวอย่าง
ช่วยทําให้ อาจารย์สอนเข้ าใจได้ ดีขึ ้นเพียงไหน / อาจารย์มกั จะมอบหมายงานให้ แก่นกั ศึกษา
ในลักษณะใด (งานเดี่ยว/งานกลุม่ ) หรื อสืบค้ นความรู้ประเภทไหน
- เคยมีนกั ศึกษามาปรึกษาปั ญหาต่างๆ หรื อมาปรับทุกข์ทงเรื
ั ้ ่ องเรี ยน เรื่ องส่วนตัวอื่นๆ
กับอาจารย์บ้างหรื อไม่ บ่อยไหม แล้ วอาจารย์ปฏิบตั อิ ย่างไร/ อาจารย์มีโอกาสได้ รับฟั งความคิดเห็น
ความรู้สกึ ของนักศึกษามากหรื อน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด/ อาจารย์เคยได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับนักศึกษาบ้ างไหม อย่างไร หลังจากได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันแล้ ว อาจารย์ร้ ูสกึ อย่างไร
- อาจารย์ได้ มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาบ้ างหรื อไม่ กิจกรรมใดบ้ าง ขอให้
ยกตัวอย่าง/ สถานการณ์ใดหรื อกิจกรรมใดที่ชว่ ยให้ อาจารย์เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรม
ของนักศึกษามากขึ ้น หรื อเห็นแง่มมุ ในด้ านต่างๆ ในตัวนักศึกษามากขึ ้น
- อาจารย์สง่ เสริ มให้ นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพื่อนด้ วยกัน รุ่นพี่ รุ่นน้ อง ครู /อาจารย์
พยาบาลที่แหล่งฝึ กปฏิบตั ิ ผู้ป่วย ญาติผ้ ปู ่ วย ฯลฯ หรื อไม่ อย่างไร
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- อาจารย์สง่ เสริ มให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้แบบร่วมมือกันเพื่อเกิดผลสําเร็จร่วมกันบ้ างหรื อไม่
อย่างไร/ อาจารย์เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้โดยการสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ
กับเพื่อนๆ หรื อผู้อื่นบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
- อาจารย์มกั ควบคุมให้ นกั ศึกษาปฏิบตั ติ ามกฏเกณฑ์ ระเบียบ วินยั มากหรื อน้ อยเพียงใด
ในเรื่ องใด เพราะเหตุใด / อาจารย์ให้ อสิ ระในการเรี ยนรู้แก่นกั ศึกษามากหรื อน้ อยเพียงใด อย่างไร
เช่นอิสระในการคิดสร้ างสรรค์ การถามคําถาม แสดงความคิดเห็น การปฏิบตั ิ ฯลฯ / อาจารย์
คาดหวังว่านักศึกษาควรมีคณ
ุ ลักษณะอย่างไรบ้ าง และคาดหวังกับนักศึกษาทุกคนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
- อาจารย์ เคยได้ มีโอกาสพบปะ พูดคุยกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของ นักศึกษา บ้ างหรื อไม่
และพูดคุยกันในเรื่ องใด / อาจารย์ มักแสดงถึงความห่วงใย เอาใจใส่ เอื ้ออาทร หรื อ ให้ กําลังใจ
นักศึกษาโดยวิธีใด อย่างไร ในสถานการณ์ใด ขอให้ ยกตัวอย่าง
- อาจารย์เอื ้ออํานวยหรื อช่วยให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้ทงภายในชั
ั้
นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน
อย่างไร ขอให้ อธิบาย/ อาจารย์คดิ ว่าใครสามารถเป็ นผู้เอื ้ออํานวยหรื อช่วยให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้
ได้ บ้างเพราะเหตุใด
- อาจารย์คดิ ว่านักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาตนอย่างไรบ้ างหลังจากเรี ยนในสาขา
การพยาบาล เพราะเหตุใด/ อาจารย์คดิ ว่าอะไรคือ สิง่ ที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้หรื อการพัฒนา
ตนของนักศึกษา เพราะเหตุใด
- อาจารย์ คิดว่าการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยน เช่นบนหอผู้ป่วย ศูนย์สาธารณ สุข ชุมชน และ
แหล่งฝึ กปฏิบตั งิ านต่างๆ รวมทังในขณะที
้
่นกั ศึกษาอาศัยอยูใ่ นหอพัก ช่วยให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
อะไรบ้ าง เพราะเหตุใด
`
- อาจารย์คดิ ว่าศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา ช่วยในด้ านจิตใจหรื อจิตวิญญาณ
ของนักศึกษาได้ อย่างไรบ้ าง หรื อมีประโยชน์อย่างไรต่ อนักศึกษา เพราะเหตุใด
- อาจารย์คดิ ว่านักศึกษาควรเรี ยนรู้ความรู้ประเภทใดเช่น เนื ้อหา สาระ ทักษะการปฏิบตั ิ
ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ เพราะเหตุใด
- อาจารย์มีความเชื่อมัน่ หรื อยอมรับความสามารถของนักศึกษา มากน้ อย เพียงใด
และมักเชื่อมัน่
ในนักศึกษาที่มีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด/ อาจารย์คดิ ว่านักศึกษามีความพร้ อมในการเรี ยนรู้
สิ่งใหม่ หรื อสร้ างสรรค์สิ่งใหม่มากหรื อน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด/ นักศึกษาสามารถพึง่ พาตนเองได้
มากหรื อน้ อยเพียงใด สามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ หรื อไม่ อย่างไร
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การประเมินผลการเรียนรู้ เป็ นอย่ างไร
- อาจารย์มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาอย่างไร เพราะเหตุใดจึงประเมินเช่นนัน้
- สําหรับข้ อสอบที่ใช้ ในการประเมินผลการเรี ยนของนักศึกษา อาจารย์มกั ถามความรู้
ลักษณะใด เช่นในตําราเรี ยน ประสบการณ์นอกชันเรี
้ ยน ฯลฯ เพราะเหตุใด
- การตัดสินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาว่าผ่าน หรื อตก มีกฏเกณฑ์ที่ชดั เจน แน่นอนหรื อไม่
อย่างไร และอาจารย์ปฏิบตั อิ ย่างไร
- อาจารย์พงึ พอใจกับเกณฑ์การประเมินผลที่ปฏิบตั อิ ยูห่ รื อไม่ หรื อเห็นว่าควรเป็ นอย่างไร
- อาจารย์พงึ พอใจกับผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาหรื อไม่ เพราะเหตุใด
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