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 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาล 

รวมทัง้กระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม การวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีวิทยาการสร้าง

ทฤษฎีฐานรากตามแนวสร้างสรรค์นิยม โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์ระดบัลกึจากผู้ให้ข้อมลูหลกั 

ซึง่มีการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 20 คน ประกอบด้วยนกัศกึษาพยาบาลท่ีมีคณุลกัษณะ 

ของการพฒันาตนแบบองค์รวม จํานวน 15 คน และอาจารย์พยาบาลท่ีสนบัสนนุการพฒันาตน 

แบบองค์รวมของนกัศกึษาจํานวน 5 คน และสงัเกตกระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษาทัง้ท่ีเป็นทางการ  

ในห้องเรียน และไมเ่ป็นทางการ  ศกึษาข้อมลูจากบนัทกึประจําวนัของนกัศกึษา  รวมทัง้ศกึษาเอกสาร

หลกัสตูรและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

 ผลการวิจยัพบวา่ เม่ือนกัศกึษาเข้ามาสูก่ารเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลมีเง่ือนไขและ

กระบวนการท่ีทําให้นกัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงอนันําไปสูก่ารพฒันาตนอยา่งเป็นองค์รวมท่ีสําคญั

คือ มีเง่ือนไขดงันี ้การท่ีสถาบนัการศกึษาพยาบาลเป็นชมุชนแหง่การเรียนรู้  การมีหลกัสตูรและ

กระบวนทศัน์ในการจดัหลกัสตูรภายใต้ฐานคดิแบบองค์รวม  การท่ีตวันกัศกึษาสามารถพฒันา  

จากภายในตน และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลอ่ืนและสรรพสิ่งรอบตวั และมีกระบวนการท่ีสําคญั  

คือ การฝึกปฏิบตัท่ีิได้สมัผสัสถานการณ์จริง  การบรูณาการความรู้จากในตําราและชีวิตจริง   

การคดินอกเหนือเหตผุลเพ่ือเข้าใจคน  เข้าใจตน  การปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบข้างเพ่ือการเรียนรู้  

และการสะท้อนย้อนคดิเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  
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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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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานพินธ์นีสํ้าเร็จลงได้ด้วยดีด้วยความเมตตา  กรุณาของ ผู้ชว่ย ศาสตราจารย์  ดร.  
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คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์  ทา่นได้เสียสละเวลา ให้ความชว่ยเหลือ ให้คําแนะนําปรึกษา

อนัมีคณุคา่ในการดําเนินการวิจยัทกุขัน้ตอน และให้กําลงัใจเสมอมา รวมทัง้ อาจารย์ ดร. อษุณีย์  ธโนศวรรย์ 

และ อาจารย์ ดร. ดนลุดา  จามจรีุ ให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้และ

ขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

 ขอกราบขอบพระคณุผู้บริหาร  และคณ าจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีให้ความอนเุคราะห์  

ในการดําเนินการวิจยั  ขอบคณุนกัศกึษาพยาบาลหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑติ  ปีการศกึษา  2554  

ท่ีสละเวลา ในการให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์อยา่งย่ิง และขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ พยาบาล ท่ีให้

ความอนเุคราะห์ชว่ยเหลืออํานวยความสะดวก และ ยินดีให้สมัภาษณ์ทําให้การดําเนนิการวิจยัสําเร็จ

ลลุว่งลงได้ด้วยดี  

 ขอกราบขอบพระคณุคณะกรรมการพิจารณาทนุอดุหนนุการวิจั ยจากบณัฑติวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีให้การสนบัสนนุการทําปริญญานิพนธ์ในครัง้นี  ้

 ท้ายนีข้อกราบขอบพระคณุ ทกุคนรอบข้าง ท่ีชว่ยสง่เสริม  สนบัสนนุในทกุๆ  ด้าน รวมทัง้ให้

กําลงัใจด้วยดีเสมอมา คณุประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันีข้อมอบเป็นสิ่งบชูาแดบ่พุการี ครู อาจารย์  

ผู้ มีพระคณุท่ีได้ให้การศกึษา อบรมสัง่สอนแก่ผู้ วิจยั 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสาํคัญของปัญหา 
 การพฒันามนษุย์ คือเป้าหมายสงูสดุของการศกึษา โดยในการพฒันามนษุย์ไมค่วรท่ีจะ  

มุง่พฒันาแบบแยกสว่นท่ีให้ความสําคญักบัการพฒันาด้านใดด้านหนึง่เป็นการเฉพาะ แตค่วรมองมนษุย์

ในฐานะท่ีเป็นองค์รวม กลา่วคือมองทัง้ในด้านท่ีมนษุย์เป็นระบบชี วิตท่ีประกอบด้วยระบบยอ่ยๆ   

ซึง่มีความเก่ียวเน่ืองและพึง่พิงกนัอยา่งไมอ่าจแยกขาดออกจากกนัได้ และในด้านท่ีมนษุย์ก็เป็นระบบ

ยอ่ยของระบบท่ีใหญ่กวา่ ได้แก่ สงัคมและธรรมชาตแิวดล้อม โดยมนษุย์ไมเ่พียงแตไ่ด้รับอิทธิพลจาก

สิง่แวดล้อมตลอดเวลาเทา่นัน้ แตม่นษุย์ยงัสง่ผลกระทบและเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมด้วย (ประเวศ  วะสี.  

2536: 1) ซึง่การพฒันาตนแบบองค์รวมของมนษุย์หรือบคุคลนัน้จําเป็นต้องคํานงึถึงความเช่ือมสมัพนัธ์กนั

ระหวา่งมิตติา่งๆ ของบคุคล ความเช่ือมสมัพนัธ์กนัระหวา่งบคุคลกบับคุคลอ่ืนและสรรพสิ่งรอบตวั   

โดยมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะชว่ยสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาตนได้อยา่งสมดลุและสามารถดํารงชีวิต

โดยเป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาตอิยา่งพึง่พาอาศยัและเกือ้กลูซึง่กนัและกนัได้  

 กระบวนการเรียนรู้ของมนษุย์นัน้ ไมไ่ด้เกิดขึน้บนความวา่งเปลา่แตมี่ฐานท่ีมาจากความคดิ  

ความเช่ือ และมมุมองในการมองโลกท่ีมนษุย์มีตอ่สรรพสิ่ง ซึง่เรียกวา่เป็นกระบวนทศัน์ (Paradigm)  

โดยกระบวนทศัน์จะมีผลตอ่ทัง้ความรู้สกึนกึคดิ และการปฏิบตัติอ่สิง่ตา่งๆ  ของมนษุย์  กลา่วคือมนษุย์ 

มีโลกทศัน์ในการมองธรรมชาตแิละสิง่ตา่งๆ อยา่งไร  มนษุย์ก็จะประพฤตปิฏิบตัติามความคดิ  

ความเช่ือของตน  ความรู้จงึมีหลากหลายลกัษณะซึง่ต้องการกระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัออกไป

ทัง้ท่ีเป็นการถ่ายทอดความรู้ และการสร้างความรู้ขึน้ใหม ่ ทัง้นีก้ารศกึษานบัวา่เป็นกระบวนการท่ีสําคญั

ในการสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือให้มนษุย์สามารถพฒันาตนอยา่งเป็นองค์รวมดงัท่ีกลา่วมาแล้วได้  

 หากเรามองดกูารศกึษาไทยในปัจจบุนัจะเห็นวา่การศกึษา มกัเป็นการถ่ายทอดความรู้  

ท่ีถกูกําหนดมาแล้วโดยบคุคลกลุม่หนึง่ในวงการศกึษา โดยใช้โรงเรียน หรือสถานศกึษาเป็นสถานท่ี

สง่ผา่นสิง่ท่ีถกูเรียกวา่ความรู้ และไมเ่พียงเทา่นัน้แตย่งัเป็นการปลกูฝังแนวคดิ ความเช่ือและค่านิยม

ตา่งๆมาสูเ่ยาวชนทางระบบการศกึษานัน้ด้วยซึง่สิ่งท่ีสง่ผา่นมานีล้้วนมีอิทธิพลตอ่การประพฤต ิปฏิบตัิ

ของเยาวชนไทย  ปัญหาของการศกึษาไทยท่ีผา่นมา คือ กระบวนการเรียนรู้มีลกัษณะท่ีผู้ เรียนมีหน้าท่ี

รับและปรับตวัให้สอดคล้องกบัเนือ้หาความรู้และวิธีการของผู้สอน ส่ งผลให้กระบวนการเรียนรู้  

ไมส่ง่เสริมให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตั ิ มุง่เน้นเนือ้หาวิชาการอยา่งเอาจริงเอาจงัจน บางครัง้ กลายเป็น  

การยดัเยียดมากเกินไป  มุง่ แต่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   ทําให้ผู้ เรียนไมท่ราบถึงความหมายของ  

สิ่งท่ีเรียน  วดัผลการเรียนรู้จากการสอบเป็นสว่นใหญ่  ซึง่ทําให้นกัเรียนเกิดความเครียด เบ่ือหนา่ย 

เหน่ือยล้าและซมึเศร้า ทําให้เม่ือหมดสภาพบงัคบัก็ไมอ่ยากศกึษา และกลายเป็นคนท่ีตีบตนัทางปัญญา 

(ประเวศ วะสี.  2543: 66; ศนัสนีย์  ฉตัรคปุต์; และคนอ่ืนๆ.  2544: 22) 
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 นอกจากนีท้บวงมหาวิทยาลยั ยงัพบปัญหาในการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอดุมศกึษา 

ในด้านตา่งๆท่ีสําคญัดงันี ้คือ ด้านผู้สอน  ผู้สอนมกัสอนเป็นแบบบรรยายคือ ถ่ายเทความรู้ในลกัษณะ

ให้ผู้ เรียนเลียนแบบ ในกระบวนการเรียนการสอนมุง่เน้นการทอ่งจําเพ่ือสอบมากกวา่การเน้นให้ผู้ เรียน

รู้จกัคดิ วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอ ง  อีกทัง้ยงัไมส่ามารถ ทําให้ผู้ เรียน รักท่ีจะเรียนรู้ ได้ 

เน้นวิชาการภาคทฤษฎีมากกวา่การปฏิบตั ิ ขาดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริง  

(ทบวงมหาวิทยาลยั.  2543: 44-46; คณะอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู้.  2543: 2-3) มุง่เน้นผลิตบณัฑิต

เชิงปริมาณ ขาดการเช่ือมโยงกบัการปฏิบตังิานในชีวิตจริง (อมัพร  พงษ์กงัสนานนัท์.  2551: 14) และ

มีครูจํานวนน้อยมากท่ีสอนโดยยดึหลกัผู้ เรียนสําคญัท่ีสดุได้ดี (วิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพชร.  2553: 77)    

ในสว่นด้านผู้ เรียน พบวา่ผู้ เรียนยงับกพร่องในด้านการมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี  ความอตุสาหะ ความอดทน 

และความริเร่ิมสร้างสรรค์  และสําหรับด้านหลกัสตูรพบวา่ ยงัคงมุง่สอนให้ผู้ เรียน เช่ียวชาญเฉพาะ

สาขา หลกัสตูรการเรียนการสอนลอกเลียนมาจากตะวนัตกมากเกินไป รวมทัง้ยงัขาดความพร้อมของ

ระบบการตรวจสอบ ศกึษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัความเหมาะสมและคณุภาพของหลกัสตูร  

(ทบวงมหาวิทยาลยั.  2543: 44-46) สอดคล้องกบัประเดน็สําคญัในการประชมุเชิงนโยบาย เพ่ือระดม

ความคดิเร่ือง “การพฒันาการศกึษาทัง้ระบบเพ่ือพฒันาคณุภาพเดก็และเยาวชนไทย ” ท่ีจดัขึน้ในปี 

พ.ศ. 2552  ซึง่มีการอภิปรายเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในปัจจบุนัวา่  ยงัมีลกัษณะของการแขง่ขนัท่ีเน้น

ความเก่งทางวิชาการเพียงด้านเดียว และบณัฑติยงัไมส่ามารถปฏิบตังิานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดีเทา่ท่ีควร   

จงึมีข้อเสนอวา่สถาบนัอดุมศกึษาควรต้องปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือเพิม่คณุภาพและประสทิธิภาพ

ของบณัฑิตให้ทนัตอ่ความเปล่ียนแปลงในการประกอบอาชีพ  การเพิ่มขึน้ขององค์ความรู้และเทคโนโลยี 

รวมทัง้สภาพสงัคม  และเศรษฐกิจ  เพ่ือให้บณัฑติสามารถปฏิบตังิานด้วยความมุง่มัน่  อดทนและรู้จกั

ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  ซึง่จะเห็นได้วา่แม้จะมีข้อเสนอท่ีพยายามจะแก้ไขปัญหาดงักลา่ว แตก็่ยงัมี

มมุมองท่ีต้องการพฒันาคณุภาพบณัฑิตในลกัษณะท่ีเป็นการตอบสนองตอ่อาชีพตามความต้องการของ

เศรษฐกิจและสงัคมมากกวา่ท่ีจะพฒันาบณัฑติให้มีความสมดลุภ ายในตนทัง้ในด้าน สตปัิญญา   

ร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณและการมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน รวมทัง้สิ่งอ่ืนๆ

แวดล้อม อนัจะนําไปสูก่ารดํารงชีวิตทา่มกลางสงัคมโลกได้อยา่งมีความสขุ 

 จะเห็นวา่ การจดัการศกึษาทัง้ท่ีผา่นมาและกําลงัปฏิบตัอิยู ่รวมทัง้การมองภาพตอ่ไป  

ในอนาคต ยงัมีความโน้มเอียงไปสูก่ารตอบสนองทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน  เทคโนโลยีและความ

ทนัสมยัเป็นหลกั  ซึง่หากพจิารณาเนือ้หาการเรียนรู้ของสงัคมยคุทนัสมยัจะพบวา่มีลกัษณะดงันีคื้อ  

1) เนือ้หามีลกัษณะแยกสว่นสงูมาก และมีแนวโน้มจะลดทอน แยกสว่นไปมากขึน้เร่ือยๆ มีผลให้

ผู้ เรียนรับรู้เนือ้หาในมิตเิดียว  2) เนือ้หาการเรียนรู้ถกูกําหนดด้วยวตัถปุระสงค์เชิงเด่ียวท่ีมุง่ตอบสนอง

ความต้องการของรัฐหรือธรุกิจตลาดของสงัคมยคุทนัสมยั  และ 3) เนือ้หามีลกัษณะ เชิงเทคนิคสงู     
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โดยเฉพาะในทางทฤษฏีท่ีอยูใ่นห้องเรียนมากกวา่การปฏิบตัจิริงมีผลให้ผู้ เรียนเป็นนกัเทคนิคในการผลิตซํา้ 

หรือเลียนแบบทําตามๆ กนัมากกวา่มีศกัยภาพในทางสร้างใหม่  ผู้ เรียนจะเรียนรู้เฉพาะเร่ืองหรือตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้แล้ว (อรศรี  งามวิทยาพงศ์.  2549: 73,117)  “ศาสตร์” จงึกลายเป็นตวัตัง้ใน

การจดัการศกึษา แทนท่ีจะเป็นประเดน็ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง ปัจจยัตา่งๆจงึไมถ่กูพิจารณาอยา่งรอบด้าน

และไมส่ามารถเช่ือมโยงความรู้ไปตอบปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงได้ (นธิิ  เอียวศรีวงศ์.  2546: 27)  

 การศกึษาสว่นใหญ่เป็นเพียงเคร่ืองประดบัภายนอกท่ีบคุคลให้ความเช่ือถือ  แตไ่มไ่ด้ก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงใดๆโดยเฉพาะอยา่งย่ิงมิตทิางด้านจิตใจของผู้ เรียน  และไมไ่ด้ทําหน้าท่ีในการนําเอา

ศกัยภาพท่ีอยูใ่นตวับคุคลออกมาพฒันาให้เตม็ท่ี  เพราะบคุคลถกูจํากดัให้รู้เห็นเฉพาะเร่ือง ทําให้เกิ ด

ความคบัแคบ ขดัแย้ง นําเอาศาสตร์ไปเป็นเพียงเทคนิค ไมไ่ด้นําไปเป็นปัญญาท่ีทําให้เข้าใจเร่ืองทัง้หมด

และเช่ือมตอ่กนัได้  ซึง่การศกึษาลกัษณะเชน่นีอ้าจเรียกวา่เป็นการศกึษาท่ีทําลายศกัยภาพของมนษุย์

ก็ได้ และถ้าการศกึษาและการเรียนรู้ของมนษุย์ยงัคงเป็นเร่ืองภายนอก  มนษุย์ก็จะพฒันาตอ่ไปไมไ่ด้ 

เพราะไมเ่กิดกระบวนการเรียนรู้จากภายใน  และวิกฤตการณ์ของมนษุย์ในปัจจบุนันัน้เกิดจากความเข้าใจ

แบบแยกสว่นและการพฒันาแบบแยกสว่น เพราะไมเ่ข้าใจความเช่ือมโยงของสรรพสิ่งซึง่เป็นความผิดพลาด

อนัย่ิงใหญ่ของการเรียนรู้ในปัจจบุนั กลา่วคือ ไมเ่รียนรู้ให้รู้ตวัเอง เรียนแตส่ิง่ภายนอกมากมาย ทัง้นี ้

ไมไ่ด้แปลวา่สิ่งนอกตวัไมสํ่าคญัแตส่ิ่งนอกตวักบัในตวัต้องเช่ือมโยงสมัพนัธ์และเป็นปัจจยัซึง่กนัและกนั  

(ประเวศ  วะสี.  2553: 28-53; ประเวศ  วะสี.  2545: 29-30) จงึอาจกลา่วได้วา่นอกจากระบบการศกึษา

จะไมช่ว่ยแก้ปัญหาแล้วแตก่ลบัเป็นปัญหาเสียเองโดยกลายเป็นเคร่ืองมือรับใช้ผลประโยชน์เฉพาะ

บคุคล (พระมหาวฒุิชยั  วชิรเมธี.  2553) ดงันัน้จงึถึงเวลาแล้วท่ีระบบการศกึษาควรจะต้องก้าวข้าม

ออกจากแนวคดิหรือกระบวนทศัน์เดมิในการจดัการศกึษา เพ่ือท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาการศกึษาได้ 

ดงัท่ีนายแพทย์ ดร. โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์ ได้อ้างถึงคํากลา่วของไอสไตน์ท่ีวา่ “เราไมอ่าจจะแก้ปัญหา

โดยวิธีการท่ีมีรากฐานเดียวกบัวิธีคดิท่ีเป็นต้นเหตขุองปัญหาได้” เพราะถ้าเรายงัตดิอยูก่บัฐานคดิแบบเดมิ 

จะทําให้มองไมเ่หน็กรอบหรือข้อจํากดัของศาสตร์หรือวิทยาการท่ียดึถืออยู่ สง่ผลให้ไมส่ามารถขยายกรอบ

ของแนวคดิหรือมมุมองออกไปให้กว้างขึน้ได้ (โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์ ; และคนอ่ืนๆ .  2550: 43) 

 ทัง้นีจ้ะเหน็ได้วา่การศกึษาในระบบโรงเรียนเป็นการจดัการศกึษาภายใต้กระบวนทศัน์   

แบบปฏิฐานนิยมท่ีมีเป้าหมายมุง่สูก่ารแขง่ขนัความเป็นเลิศทางวิชา การ  ความรู้เป็นความจริงแท้  

แนน่อน  มีความเป็นปรนยั  ถกูต้องในทกุบริบท สามารถแยกสว่นเพ่ือการจดัการควบคมุได้ตาม

ต้องการ นอกจากนีท้ฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทสําคญัตอ่การจดัการศกึษาในระบบโรงเรียนก็ยงัคงให้

ความสําคญักบัการพฒันาสมองและการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมเป็นหลัก  โดยมีการใช้เทคนคิวิธีตา่งๆ

และวางเง่ือนไขเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีผู้จดัการเรียนรู้กําหนดไว้  ผู้ เรียนจงึอยูใ่นฐานะเป็นผู้ รับ

การพฒันาแบบแยกสว่นและไมเ่กิดการพฒันาตนแบบองค์รวมเทา่ท่ีควร  ดงันัน้ระบบการศกึษา จงึควร

ขยายกรอบให้กว้างออกไปจากกระบวนทศัน์แบบแยกส่วน  โดยก้าวออกไปสูก่ารยอมรับความแตกตา่ง

หลากหลายท่ีมีความเช่ือมโยงกนัของสรรพสิ่งอยา่งเป็นองค์รวม  
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 สําหรับนกัศกึษาพยาบาลก็นบัวา่เป็นผู้ เรียนกลุม่หนึง่ท่ียงัคงอยูใ่นระบบการศกึษา  ในกระแส

หลกัดงักลา่วด้วยเชน่กนั โดยแม้วา่ปรัชญาของการศกึษาพยาบาลในด้านการจดัการศกึษา จะมีความเช่ือ

วา่การจดัการศกึษาพยาบาลเป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีบรูณาการความรู้ทัว่ไปและ ความรู้

ด้านวิชาชีพ  โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางและสง่เสริมให้ผู้ เรียนคดิเป็น  ทําเป็น  ใฝ่รู้ เพ่ือให้ผู้ เรียน

พฒันาความรู้และทกัษะทางการพยาบาล  สามารถ คดิพจิารณาอยา่งมีวิจารณญาณและ ตดัสินใจ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม มีความเป็นผู้ นํารวม ทัง้มีมนษุยสมัพนัธ์

ท่ีดีกบับคุคลรอบข้าง ตลอดจนมีเจคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ และมีคณุธรรมจริยธรรม (อรพรรณ ลือบญุธวชัชยั.  

2543: 61-62) อีกทัง้ได้มีการปรับปรุ งหลกัสตูรเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียน ได้เรียนรู้เก่ียวกบัสาระสําคญั

ของศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัพืน้ฐานของชีวิตมนษุย์มากขึน้ เชน่  การศกึษาหรือศลิปวิทยาการเพ่ือการ

พฒันามนษุย์ จติวิทยาพฒันาชีวิต การปฏิบตักิารพยาบาลตา่งวฒันธรรม ฯลฯ (สภาการพยาบาล .  

2552) อนัจะนําไปสูก่ารเ ป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีสามารถให้การพยาบาลผู้ ป่วยแบบองค์รวมโดยยดึ

หลกัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึง่มีหลกัสําคญัได้แก่ มีความรับผดิชอบ  ความเมตตา กรุณา คณุธรรม  

จริยธรรม เคารพในศกัดิศ์รี สิทธิมนษุยชน และคณุคา่ของชีวิต ยดึหลกัความยตุธิรรม และความ

เสมอภาคของบคุคล ประกอบวิชาชีพโดยมุง่ความเป็นเลศิในการปฏิบตักิารพยาบาล  ป้องกนัอนัตราย

ตอ่สขุภาพและชีวิตของผู้ใช้บริการ เป็นต้น แตจ่ากการศกึษาวิจยัยงัคงพบปัญหาบางประการเก่ียวกบั

กระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาล เชน่ นกัศกึษาต้องเผชญิกบัปัญหาการปรับตวัในการเรียนท่ี

คอ่นข้างหนกัทัง้ใน การเรียนภาคทฤษฎี การขึน้ฝึกภาคปฏิบตับินคลินิก และแหลง่ฝึกปฏิบตัอ่ืินๆ   

รวมทัง้ต้องปรับตวัในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งนกัศกึษากบัเพ่ือนนกัศกึษา  อาจารย์และบคุคลอ่ืนๆ 

ในแหลง่ฝึกปฏิบตั ิซึง่รวมไปถึงการดําเนินชีวิตในหอพกั ภายใต้กฎระเบียบท่ีสถาบนักําหนด  ทําให้

นกัศกึษาเกิดความเครียด จนบางครัง้อาจเกิดความรู้สกึท้อแท้ เบ่ือหนา่ย ไมมี่ความสขุ และอาจ

สง่ผลตอ่การมีเจตคตท่ีิไมดี่ตอ่วิชาชีพด้วย (วณี  เทศน์ธรรม.  2541; สจุิตรา  แพสพุฒัน์.  2542; 

มลัลิกา  กลุสืบ.  2550) ซึง่นบัวา่เป็นผลเสียอยา่งย่ิงตอ่ตวันกัศกึษาและวิชาชีพ  ทางฝ่ายจดัการศกึษา

พยาบาลจงึควรต้องตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่วรวมทัง้ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขอยา่งจริงจงั  

 ทัง้นีก้ารท่ีนกัศกึษาพยาบาลจะสามารถปฏิบตัติามปรัชญาของการศกึษาพยาบาลและ

จรรยาบรรณวิชาชีพดงักลา่วข้างต้นได้อยา่งมีความสขุและมีความสมดลุภายในตนเอง  นกัศกึษา  

จงึจําเป็นต้องผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีชว่ยให้เกิดความเจริญงอกงามภายในตนเพ่ือเข้าสูก่ารเป็น

พยาบาลวิชาชีพอยา่งสมบรูณ์  โดยมีสขุภาวะท่ีดีและมีการพฒันาตนแบบองค์รวม กลา่วคือ นอกจาก

จะมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตักิารพยาบาลได้อยา่งถกูต้องตามมาตรฐานและเกิดความปลอดภยั

กบัชีวิตของผู้ ป่วยแล้ว  ควรมีสขุภาพทางด้านร่างกายท่ีดี แข็งแรงสมบรูณ์  มีสขุภาพจิตท่ีดี  มีจิตใจ

เมตตา กรุณา เอือ้อาทร อารมณ์แจม่ใส ไมขุ่น่มวั  มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ ป่วยหรือผู้ใช้บริการ รวมทัง้

สามารถเป็นท่ีพึง่ทางใจ และชว่ยสนบัสนนุให้ผู้ ป่วยมีความหวงั และกําลงัใจในการตอ่สู้กบัภาวะเจบ็ป่วย

ท่ีเผชิญอยูไ่ด้  
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 ผู้ วิจยัจงึเห็นวา่การพฒันาตนแบบองค์รวม ของนกัศกึษาพยาบาลเพ่ือให้มีสขุภาวะแบบ  

องค์รวม เป็นประเดน็สําคญัท่ีนกัการศกึษาพยาบาลไมค่วรมองข้าม เน่ืองจากนกัศกึษาเหลา่นีก็้คือ

พยาบาลวิชาชีพท่ีจะต้องทําหน้าท่ีให้การพยาบา ลแก่ผู้ ป่วยหรือผู้ใช้บริการแบบองค์รวมตอ่ไปใน

อนาคต  ดงันัน้ในขณะท่ีนกัศกึษากําลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  นกัการศกึษา

พยาบาลจงึควรเน้นการจดัการเรียนรู้ท่ีคํานงึถึงการเอือ้ให้เกิดการพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษา  

โดยการสนบัสนนุให้นกัศกึษามีความสมดลุภายในตนเอง   มีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลหรือสิ่งแวดล้อม  

เชน่ผู้สอน  เพ่ือน  รุ่นพ่ี  ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย ผู้ ร่วมงาน  ฯลฯ และมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งเหนือสามญัวิสยั

เชน่ สิ่งท่ียดึถือ ศรัทธา  สิ่งท่ีเป็นกําลงัใจหรือมีความหมายในชีวิต ฯลฯ  เพ่ือชว่ยให้นกัศกึษามีภาวะ

ของความมัน่คงในตน จนกระทัง่สามารถผา่นประสบการณ์จนเกิดการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตนเองตอ่ไปได้   

 เน่ืองจากผู้ วิจยัมีความสนใจเก่ียวกบัมิตด้ิานจิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ ซึง่เป็นมิตหินึง่

ของมนษุย์ที่มีความสําคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่มติด้ิานสตปัิญญา  จงึได้ทําการศกึษาเก่ียวกบัความเครียด

และความสขุในการเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 1-4 ในปีการศกึษา 2552 ท่ีผา่นมา  ณ       

คณะพยาบาลศาสตร์แหง่หนึง่  โดยใช้แบบสอบถามและการสมัภาษณ์แบบกลุม่ยอ่ย ซึง่ผลการศกึษาท่ีพบ

สะท้อนให้เหน็วา่ นกัศกึษาพยาบาลมีทัง้ความเครียดและความสขุในการเรียน  โดยความเครียดของ

นกัศกึษาพยาบาลเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุง่สูก่ารพฒันาทางด้านสตปัิญญาและเน้นเนือ้หาสาระ

เป็นสําคญั นกัศกึษาบางคนกลวัสอบไมผ่า่นมากกวา่กลวัท่ีจะปฏิบตักิารพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วย

ไมไ่ด้ ทําให้เป้าหมายของการเรียนรู้บดิเบือนไป แตอ่ยา่งไรก็ตามพบวา่มีนกัศกึษาจํานวนไมน้่อยท่ีมี

ความสขุในการเรียนรู้ในวิชาชีพพยาบาล สามารถปรับตวัและพฒันาตนเองซึง่เกิดจากความรู้สกึมี

คณุคา่ภายในตน  เกิดความสขุในใจ และมีความภาคภมูิใจท่ีได้ให้การดแูลผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการ  ทัง้นี ้

ความสขุในการเรียนรู้ นบัวา่เป็นมิตหินึง่ในองค์รวม โดยเป็นมิตด้ิานจิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ

และหากนกัศกึษาได้รับการสนบัสนนุในมติดิงักลา่วก็จะชว่ยให้นกัศกึษาสามารถเกิดการพฒันาภายใน

ตนได้ นอกจากนีก้ารมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม มีภาวะทางจติใจท่ีเบกิบาน แจม่ใส ก็ล้วนแตจ่ะชว่ยสนบัสนนุ

ให้นกัศกึษามีความมัน่คงในตนเอง  อันจะนําไปสูก่ารพฒันาตนได้อยา่งสมดลุตอ่ไป 

  จากท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาตนแบบองค์รวมของ

นกัศกึษาพยาบาล ซึง่ยงัไมมี่การศกึษาวิจยัในเร่ืองนีม้าก่อน แม้วา่ในทางการพยาบาลจะมีแนวคดิ

เก่ียวกบัการมองมนษุย์ในฐานะท่ีเป็นองค์รวมมายาวนานแล้ว  แตก็่เป็นมมุมองในมิตขิองการให้การ

ดแูลผู้ ป่วยอยา่งเป็นองค์รวม  ไมใ่ชม่ิตทิางการศกึษาท่ีมุง่สนใจไปท่ีตวัผู้ เรียนเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิด

การพฒันาตนแบบองค์รวม  ทัง้นีน้กัศกึษาพยาบาลเป็นผู้ เรียนท่ีต้องมีวฒุภิาวะทัง้ทางด้านการรู้คดิ

และจิตใจ อารมณ์ เน่ืองจากต้องปฏิบตังิานกบัชีวิตมนษุย์ ซึง่บางครัง้อาจต้องเผชญิปัญหาท่ีมีความ

ขดัแย้งหรือซบัซ้อน ต้องตดัสินใจในการปฏิบตัวิา่อะไรคือสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีควรปฏิบตั ิ การเข้าถึงปัญหา 
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ท่ีแท้จริงของนกัศกึษา รวมทัง้ได้รู้ถึงกระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีสามารถพฒันาตนได้ อยา่งเป็น

องค์รวม  จงึนบัวา่เป็นประโยชน์ตอ่การจดัการศกึษาพยาบาลอยา่งย่ิง  เน่ืองจากสามารถนํา ความรู้  

ท่ีได้มาเป็นแนวทางในการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสตูร  และจดัสภาพแวดล้อมท่ี

เอือ้ตอ่การเรียนรู้สูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษา  ซึง่จะสามารถตอบสนองได้ตรงกบัความ

ต้องการของนกัศกึษาได้อยา่งแท้จริง อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาตนของนกัศกึษาแตล่ะคน ณ บริบทนัน้ๆ

และก้าวไปสูบ่ทบาทการเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความสมดลุแบบองค์รวม เพ่ือสามารถให้การพยาบาล

ผู้ ป่วยอยา่งเป็นองค์รวมได้ตอ่ไป  

 

คาํถามการวิจัย 
 เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลมีความแตกตา่งไปจากการเรียนในโรงเรียน

ทั่วๆ  ไป  ผู้ วิจยัจงึต้องการทราบวา่ก่อนท่ี นกัศกึษา จะเข้ามาเรียนในสาขาการพยาบาล นกัศกึษามี

กระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนโดยทัว่ไปเป็นอยา่งไร  และเม่ือเข้ามาสูก่ระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสู่

การพฒันาตนแบ บองค์รวม มีกระบวนการเรียนรู้เป็นอยา่งไร  กระบวนการเรียนรู้ดงักลา่วก่อให้เกิด

เปล่ียนแปลงอยา่งไรและมีความหมายอยา่งไรตอ่นกัศกึษา  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 เพ่ือศกึษาการพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาลรวมทัง้กระบวนการเรียนรู้ ท่ีนําไปสู่

การพฒันาตนแบบองค์รวม    

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 กระบวนการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของผู้ เรียนมีความแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะเฉพาะ

และบริบทท่ีเปล่ียนไปตามสภาพแวดล้อมของผู้ เรียน  ซึง่ในงานวิจยันีเ้ลือกศกึษาจากนกัศกึษาพยาบาล

ของคณะพยาบาลศาสตร์แหง่หนึง่ ในปีการศกึษา 2554  โดยเป็นนกัศกึษาท่ีมีคณุลกัษณะของการพฒันาตน 

เป็นองค์รวมในเชิงทฤษฎี (Theoretical  sampling) คือ เป็นนกัศกึษาพยาบาลท่ีมีความเช่ือมโยงมติิ

ตา่งๆ ภายในตนได้อยา่งสมดลุ และมีปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสิ่งอ่ืนๆ ได้เป็นอยา่งดี ได้แก่ แสดงออกถึง

ความมัน่ใจในตนเอง มีความเข้มแข็งทางอารมณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม  สนใจท่ีจะ

มีปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่งแวดล้อม และปฏิบตักิารพยาบาลด้วยความมีเมตตา กรุณา เตม็ใจให้

ความชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในฐานะเพ่ือนมนษุย์ เป็นต้น รวมทัง้ต้องเป็นนกัศกึษาท่ียินดีให้ข้อมลู แสดงความคดิ

และความรู้สกึในการให้สมัภาษณ์เชงิลกึในครัง้นี ้สว่นอาจารย์พยาบาลผู้ วิจยัเลือกสมัภาษณ์อาจารย์

ของคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีนกัศกึษาซึง่เป็นผู้ ให้ข้อมลูหลกักลา่วเช่ือมโยงถึงวา่เป็นผู้สนบัสนนุให้

นกัศกึษาเกิดการพฒันาตนแบบองค์รวม 

 



 7 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ผลการศกึษาวิจยัจะ เป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้  

สูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม  

2. ผลการศกึษาวิจยัจะมีประโยชน์ตอ่การปรับกระบวนการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาล 

ให้สอดคล้องกบัการพฒันาตนแบบองค์รวมของผู้ เรียน 

3. ผลการศกึษาวิจยัจะเป็นการสร้างทฤษฎีท่ีได้จากข้อมลูของนกัศกึษา พยาบาล  

อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่แนวทางการพฒันาการศกึษาท่ีเน้นการพฒันาตนแบบองค์รวม  



บทที่ 2 

เอกสาร งานวจิัยที่เก่ียวข้อง และกรอบความคดิในการวจิัย 

 
 การเรียนรู้ของมนษุย์ตัง้แตใ่นอดีตมีการผกูพนัและผสมผสานไปกบัการดํารงชีวิตท่ีขึน้อยูก่บั

สภาพแวดล้อมหรือบริบทท่ีผนัแปรไปตามพืน้ท่ีอยูอ่าศยั ท้องถ่ิน และวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาจาก

บรรพบรุุษ ครอบครัว เครื อญาตแิละชมุชน  มนษุย์จงึเรียนรู้ได้จากวิถีปฏิบตัท่ีิมีความเช่ือมโยงกบั  

ทกุๆ สิ่งรอบตวัทัง้สิ่งท่ีเป็นธรรมชาตแิละเหนือธรรมชาต ิสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคดิแบบองค์รวมท่ีมนษุย์  

มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่มนษุย์ด้วยกนัเอง  ความศรัทธา  ความเช่ือ  จติวิญญาณ  และระบบนเิวศแวดล้อ ม 

ซึง่เป็นระบบความสมัพนัธ์แบบพึง่พาซึง่กนัและกนั  เม่ือสว่นใดสว่นหนึง่ถกูกระทบหรือถกูทําลายยอ่ม

หมายรวมถึงการกระทบกระเทือนไปทัง้หมดในนยัขององค์รวม  แตใ่นยคุตอ่มาการเรียนรู้ถกูแยกออก

จากวิถีการดํารงชีวิตแล้วนําเข้าสูร่ะบบโรงเรียนเป็นหลกั  รับอิทธิพลความทนัสมยัมาจากชาตติะวนัตก   

ทําให้การศกึษาถกูปรับบทบาทให้อยูใ่นฐานะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศไปสูค่วามทนัสมยั  

ตามแนวประเทศอตุสาหกรรมท่ียดึหลกัการเหตผุลตามกระบวนทศัน์ปฏิฐานนิยม (Positivism paradigm) 

ซึง่สง่ผลให้บดบงัแนวคดิของกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมท่ีเคยมีมาแต่ดัง้เดมิ   

 เน่ืองจากงานวิจยันีต้้องการศกึษาถึงกระบวนการเรียนรู้ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาตนของบคุคล

แบบองค์รวม  ซึง่มีความแตกตา่งจากกระบวนการเรียนรู้ในระบบการศกึษาปัจจบุนั  จงึจะนําเสนอให้

เห็นถึงทศันะพืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลตอ่การศกึษาในระบบโรงเรียน ณ ขณะปัจจบุนันี ้  

อนัได้แก่ กระบวนทศัน์และกระบวนการเรียนรู้แบบปฏิฐานนิยม โดยจะนําเสนอไว้ในสว่นแรก  จากนัน้

ในสว่นท่ีสองจงึจะนําเสนอถึงแนวคดิและกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม   

 

ส่วนที่หน่ึง กระบวนทศัน์และกระบวนการเรียนรู้แบบปฏฐิานนิยม ในสว่นนีจ้ะนําเสนอ

เป็นสามสว่นยอ่ย โดยสว่นแรกจะเป็นการกลา่วถึงแนวคดิเก่ียวกบักระบวนทศัน์ทัง้ในเร่ืองของระบบ

ความคดิและความเช่ือในการมองโลก มองสรรพสิ่ง (Ontology) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ รู้กบัสิ่งท่ีถกูรู้  

(Epistemology) และวิธีท่ีจะเข้าถึงความจริงนัน้ๆ (Methodology)สว่นท่ีสอง นําเสนอถึงกระบวนทศัน์

แบบปฏิฐานนิยมซึง่เป็นกระบวนทศัน์หลกัอนัทรงอิทธิพลตอ่ระบบความคดิและความเช่ือของมนษุย์

จวบจนกระทัง่ปัจจบุนั  โดยมีแนวคดิแบบแยกสว่นเป็นหลกัการสําคญั  ยงัผลให้แยกความรู้ออกเป็น

ศาสตร์แขนงตา่งๆ รวมไปถึงการมองวา่ความรู้อยูภ่ายนอกโดยแยกออกจากตวัผู้ เรียนและสง่ผลถึง

กระบวนการเรียนรู้ด้วย และสว่นท่ี สามกลา่วถึง กระบวนการเรียนรู้ในระบบการศกึษาปัจจบุนั                

ซึง่อธิบายเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของมนษุย์ในระบบโรงเรียนเป็นสําคญั   โดยเป็นการนําเสนอ  

ให้เห็นถึงทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสง่ผลตอ่การจดัการศกึษาในระบบโร งเรียน   ซึง่ได้รับแนวคดิมาจาก
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กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยม รวมถึงข้อวิพากษ์การศกึษาในระบบโรงเรียนเชิงกระบวนทศัน์  

แล้วจงึนําเสนอเก่ียวกบัการจดัระบบการศกึษาของสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึง่สว่นหนึง่ได้รับอิทธิพล   

จากกระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยม  แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัมีแนวคดิแบบองค์ รวมเป็นฐานคดิในการ  

จดัการศกึษารวมอยู่ด้วย 

 

ส่วนที่สอง  เป็นการนําเสนอถึง แนวคดิและกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม  โดยสว่นแรก

นําเสนอความหมายและขอบขา่ยขององค์รวม ซึง่กลา่วถึงความหมายและ ทศันะในการมองโลก  

มองมนษุย์และมองสรรพสิ่งแบบองค์รวมท่ีมองทัง้ระบบ ไมไ่ด้มองแบบ แยกสว่นเป็นเคร่ืองจกัร    

องค์รวมจงึไมอ่าจแบง่แยกขาดออกจากกนั  ซึง่แตล่ะสว่นท่ีประกอบกนัเป็นองค์รวมล้วนมีปฏิสมัพนัธ์

ตอ่กนัและสามารถเข้าใจได้ก็แตใ่นรูปของกระบวนการแหง่ องค์รวม  จากนัน้ในสว่นท่ีสองเป็นการ

นําเสนอให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบ องค์รวม  และ สว่นท่ีสาม กลา่วถึง

ความรู้สกึเช่ือมโยงเป็นองค์รวมในตวัตนท่ีได้รับการพฒันา  โดยการนําเสนอทัง้สามสว่นนีไ้ด้แสดงให้

เห็นถึงฐานคดิ แนวคดิและความเช่ือพืน้ฐานในการเข้าใจโลกและชีวิตมนษุย์รวมทัง้การศกึษาในทศันะ 

ท่ีแตกตา่งไปจากกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ภายใต้กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยม  

 

ส่วนที่หน่ึง  กระบวนทศัน์และกระบวนการเรียนรู้แบบปฏฐิานนิยม   
 1.1  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนทัศน์ 

 การท่ีมนษุย์จะกระทําสิ่งใดๆ ก็ตามยอ่มมีความเก่ียวเน่ืองกบัความคดิ ความเช่ือ การรับรู้ 

และการให้คณุคา่ท่ีมนษุย์มีตอ่สรรพสิ่ง  นัน่คือมีกระบวนทศัน์ (Paradigm) ในการมองโลกอยา่งไร 

โทมสั คห์ูน (Thomas Khun.  1970) ได้ชีใ้ห้เหน็ถึงความสําคญัของกระบวนทศัน์วา่  การปฏิวตัิ  

ทางวิทยาศาสตร์นัน้เร่ิมท่ีการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์  โดยเป็นการพฒันารูปแบบของวิทยาศาสตร์

ธรรมชาตไิปสูก่ระบวนทศัน์ท่ี มีมมุมองตา่งออกไป เม่ือกระบวนทศัน์เปล่ียนโลกก็ยอ่มเปล่ียนไป   

เพราะได้สง่ผลให้มนษุย์เปล่ียนคําถามในการแสวงหาคําตอบซึง่หมายรวมไปถึงวิธีการและเคร่ืองมือ  

ท่ีใช้ในการแสวงหาความจริง ความรู้ รวมทัง้การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตอบคําถามด้วย ดงันัน้การปฏิวตัิ

ศาสตร์ใดๆ จ ะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในระดบักระบวนทศัน์   ชวอนด์  (Schwandt)  

กลา่ววา่ คห์ูน (Khun) ใช้คําวา่กระบวนทศัน์ ในสองความหมายหลกัๆ คือ ความหมายแรกหมายถึง 

กรอบความรู้ (Cognitive framework) ซึง่ใช้เป็นแนวทางสําหรับแก้ปัญหาตา่งๆ  และความหมายท่ีสอง 

หมายถึง ความเช่ือ ความผกูพนั คา่นยิม วิธีการหรือการแสดงทา่ทีตอ่สรรพสิง่ตา่งๆ (Schwandt.  

1997: 108-109) นอกจากนี ้ฟริตจ๊อฟ  คาปร้า ได้กลา่วถึงกระบวนทศัน์หรือทศันะแมบ่ทวา่  หมายถึง 

ความคดิหรือทศันะพืน้ฐานในการมองโลกซึง่เป็นต้นตอบอ่เกิดของทศันะอ่ืนๆ ท่ีตดิตามมา  
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(ฟริตจ๊อฟ  คาปร้า.  2546) ในท่ีนีผู้้ วิจยัจะใช้คําวา่กระบวนทศัน์ในความหมายท่ีเป็น ความเช่ือ คา่นยิม  

มมุมองในการมองโลกและสิ่งตา่งๆ  ซึง่รวมทัง้การแสดงทา่ทีและการปฏิบตัิตอ่สรรพสิ่งตา่งๆ  ดงันัน้

กระบวนทศัน์จงึเป็นสว่นสําคญัท่ีสง่ผลตอ่ความรู้สกึนกึคดิและการแสดงท่าทีของมนษุย์ตอ่สรรพสิ่งท่ี

อยูแ่วดล้อมและการให้คณุคา่แก่สิง่ตา่งๆ กลา่วคือถ้ามนษุย์มีมมุมองตอ่ความจริง ความรู้อยา่งไร ก็จะ

มีแบบแผนการปฏิบตัติอ่สิ่งตา่งๆ ตามความคดิ ความเช่ือของตนอยา่งนัน้ 

 เน่ืองจากกระบวนทศัน์เป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัในการกําหนดการประพฤต ิปฏิบัตขิองมนษุย์  

กระบวนทศัน์จงึมีอิทธิพลตอ่การแสวงหาความรู้ของมนษุย์ในแตล่ะยคุสมยัเป็นอยา่งมาก ซึง่กระบวนทศัน์

ในแตล่ะยคุสมยัมีความแตกตา่งกนัเน่ืองจากมนษุย์มีทศันะพืน้ฐาน ความเช่ือ  คา่นิยม  มมุมองใน 

การมองโลกและสรรพสิ่งตา่งๆ  แตกตา่งกนั   ทัง้นีข้ึน้อยูก่บับริ บทแวดล้อม  วฒันธรรม ประเพณี  

การดํารงชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั  ดงัเชน่ในชว่งยคุก่อนค .ศ. 1500 โลกทศัน์หลกั  

ของประเทศยโุรปและในสายอารยธรรมอ่ืนๆ โดยสว่นใหญ่  มองโลกเป็นหนว่ยชีวิตและรับรู้ธรรมชาติ  

ในลกัษณะของความสมัพนัธ์ท่ีเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั  มนษุย์มีปฏิสมัพนัธ์กบัธรรมชาตใินลกัษณะ 

ของการพึง่พาอาศยั  มนษุย์จงึนอบน้อมตอ่ธรรมชาต ิและการแสวงหาความรู้ของมนษุย์จงึมกัผา่น  

การปฎิบตัจิริงและจากประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต รวมทัง้การใช้วิถีท่ีถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อน  

มาสูค่นรุ่นตอ่ๆมา  โดยเป็นทัง้ความรู้ ความเช่ือ  จินตนาการ ฯลฯ โดยแม้บางเร่ืองอาจพิสจูน์ไมไ่ด้  

แตก็่มีผลตอ่การปฏิบตัขิองมนษุย์สืบตอ่กนัมา วิธีการแสวงหาความรู้จงึมีหลากหลายวิธี อนัเป็นไป  

เพ่ือการดํารงชีวิตอยูใ่นธรรมชาตแิบบเกือ้กลูกนั  ตอ่มาในยคุสมยักลางวิทยาศาสตร์ตัง้อยูบ่นรากฐาน

ของเหตผุลและศรัทธาไปพร้อมๆ กนัและเป้าหมายหลกัคือการเข้าใจความหมายและสาระสําคญั  

ของสิง่ตา่งๆ มากกวา่ต้องการคาดการณ์และควบคมุ  จงึมีความแตกตา่งอยา่งมากกบัวิทยาศาสตร์  

ในสมยัปัจจบุนั (ฟริตจ๊อฟ  คาปร้า.  2546: 49-50) 

 ในศตวรรษท่ี 16 ถึง 17 ภาพของยคุสมยักลางถกูเปล่ียนแปลงอยา่งถึงแก่น โดยความคดิ

เก่ียวกบัเอกภพท่ีเป็นหนว่ยชีวิต มีชีวิต และมีจิตวิญญาณ ถกูแทนท่ีด้วยทศันะท่ีมองโลกเป็นเคร่ืองจกัร

กลไกชนิดหนึง่  สง่ผลให้เกิดการมองแบบแยกสว่นท่ีสามารถวิเคราะห์ แยกแยะออกเป็นชิน้เป็นสว่น

เพ่ือศกึษาหรือแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ โดยการมองแบบแยกสว่นนี ้ ไปไกลถึงการแบง่แยกระหวา่ง  

จติกบัสสาร  วตัถกุบัธรรมชาต ิ โลกของวตัถจุงึมีความหมายเป็นเพียงเคร่ืองยนต์กลไกปราศจาก

จดุมุง่หมายในชีวิตหรือจติวิญญาณ นอกจากนีย้งัมีการขยายหลกัคดิเชงิเคร่ืองยนต์กลไกออกไปถึง

สิง่มีชีวิตอีกด้วย นัน่หมายความวา่ มวลพืชและสตัว์ทัง้หลาย รวมทัง้ร่างกายสรีระของมนษุย์เอง  

ซึง่แม้จะมีจิตวิญญาณอยู ่ ก็ไมต่า่งอะไรกบัการทําหน้าท่ีของสว่นตา่งๆของเคร่ืองยนต์กลไก  

โดยแบง่แยกกายกบัจติออกจากกนั  (เสนห์่  จามริก.  2546: 27-29; อ้างอิงจาก ฟริตจ๊อฟ  คาปร้า.  

1982, 1986; ฟริตจ๊อฟ  คาปร้า.  2546: 49-50) การแบง่แยกกายกบัจติออกจากกนัในวิธีคดิท่ีมี
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ลกัษณะวตัถกุลไกดงักลา่วถกูนํามาใช้เป็นแมแ่บบในการศกึษาเก่ียวกบัมนษุย์  วิทยาศาสตร์สมยัใหม่

จงึสนใจศกึษาแตเ่ฉพาะเร่ืองทางกายภาพและมีวิธีมองโลกแบบจกัรกลเป็นสําคญั สว่นมติทิางจติใจ 

ความสมัพนัธ์ทางสงัคม รวมทัง้ความงามและความดีนัน้เป็นสิ่งท่ีวิทยาศาสตร์สมยัใหมไ่มน่บัเข้าเป็น

สว่นหนึง่ของความรู้แบบวิทยาศาสตร์ เพราะตรวจวดัไมไ่ด้ในทางปริมาณ มติเิหลา่นีจ้งึกลายเป็น

พรมแดนท่ีวิทยาศาสตร์สมยัใหมไ่มส่ามารถลว่งรู้ได้ (โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์; และประชาธิป  กะทา.  

2550:  57-60)  

 อิทธิพลขอ งแนวคดิแบบแยกสว่น ลดทอนและกลไกนีไ้ด้สง่ผลตอ่ การพฒันาศาสตร์หรือ

ความรู้ ตลอดมาจนกระทัง่ปัจจบุนั  โดยทําให้วิชาความรู้แยกออกเป็นศาสตร์ตา่งๆ เชน่ วิทยาศาสตร์  

สงัคมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  แพทยศาสตร์  ฯลฯ  อีกทัง้ยงัแยกยอ่ยความรู้ออกเป็นสาขาวิชา  

หรือเป็นความรู้เฉพ าะด้านอีกมากมาย   โดยการพฒันาศาสตร์ทัง้หลายเหลา่นีต้ัง้อยูบ่นฐานคดิของ  

เดส์คาตส์ (Descartes) ท่ีเช่ือวา่ “วิทยาศาสตร์ทัง้หลายคือความแนน่อน  เป็นความรู้ท่ีมีหลกัฐาน   

เราปฏิเสธความรู้ทกุชนิดท่ีเป็นเพียงความอาจเป็นไปได้ และจะตดัสินวา่สิ่งท่ีรู้อยา่งแจม่ชดัแล้วเทา่นัน้

ท่ีเช่ือถือได้และความรู้นัน้จะต้องไมมี่ข้อสงสยัใดๆ อีก” (ฟริตจ๊อฟ  คาปร้า.  2546: 56; อ้างอิงจาก 

Garber.  1978) จดุเดน่ของวิทยาศาสตร์จงึอยูท่ี่การพิสจูน์เชิงประจกัษ์ ศกึษาเฉพาะสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม

เฉพาะอยา่ง แตใ่นสว่นของมิตด้ิานความสมัพนัธ์และนามธรรม  วิทยาศาสตร์ไมส่ามารถศกึษาและให้

คําตอบได้ ทําให้สว่นท่ีเป็นนามธรรมและความเช่ือมโยงตา่ง  ๆถกูตดัทอนลงไป  ซึง่ทศันะในการมองโลก

ดงักลา่วข้างต้นจดัอยูใ่นกระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยม   

 1.2  กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม (Positivism Paradigm) 

กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยมมีทศันะท่ีเช่ือวา่ ความจริง ความรู้ชดุใดจะถือวา่เป็นความจริงท่ี

ถกูต้องได้ ต้องได้รับการพสิจูน์อยา่งชดัเจนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การมุง่แสวงหาความจริง

จงึใช้กระบวนการเชิงสาเหตแุละผลลพัธ์ประกอบกบัหลกัฐานเชิงประจกัษ์ เพ่ือพิสจูน์หาคําตอบหรือ

คําอธิบายความสมัพนัธ์ของสิง่ท่ีถกูศกึษา จนกระทัง่ได้ข้อสรุปทัว่ไปท่ีสามารถนําไปใช้อธิบายและ  

คาดทํานายปรากฏการณ์ตา่งๆ  ท่ีเกิดขึน้ในโลก   ซึง่เม่ือพิจารณากระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยม

ภายใต้กรอบโครงคําถามเก่ียวกบั ภววิทยา (Ontology) ญาณวิทยา (Epistemology) และวิธีวิทยา 

(Methodology) สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 ในระดบั ภววิทยา  (Ontology) เป็นการตัง้ คําถามเก่ียวกบัความจริงวา่  อะไรคือรูปแบบ  

และธรรมชาตขิองความจริง ตวัอยา่งเชน่ ความจริงคืออะไร เป็นอยา่งไร ทํางานอยา่งไร เป็นต้น   

คําถามเหลา่นีจ้งึเก่ียวข้องกบัความมีอยูข่องความจริงและการยอมรับเก่ียวกบัความ จริงนัน้ๆ   

ซึง่กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยม เช่ือวา่วตัถเุป็นพืน้ฐานของปรากฏการณ์ตา่งๆ ดงันัน้โลกแหง่ความ

เป็นจริงจงึเป็นโลกแหง่วตัถ ุและเช่ือวา่ความจริงนัน้มีอยูจ่ริงโดยดํารงอยูอ่ยา่งเป็นเอกเทศ มีความเป็น
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อิสระในตวัเอง และเป็นภววิสยั ทศันะปฏิฐานนิยมมองความจริงว่ามีอยูจ่ริงตามธรรมชาตเิป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ   โดยไมเ่ปล่ียนแปลงจงึมีความเป็นสากล  กลา่วคือเป็นจริงและใช้ได้ทัว่ไปใน

ทกุเวลาและในทกุบริบท ซึง่อยูใ่นรูปแบบของกฎแหง่ความเป็นเหตแุละผล (Cause-effect laws) 2และ2

 ในระดบัญาณวทิยา (Epistemology) เป็นการตัง้คําถามเก่ียวกบัธรรมชาตขิองความสมัพนัธ์

ระหวา่งผู้ รู้กบัสิ่งท่ีถกูรู้   ซึง่เช่ือมโยงมาจาก การตอบคําถามเก่ียว กบัภววิทยา คือเม่ือผู้ รู้มีแนวคดิ  

สิ่งตา่งๆทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดจะเกิดขึน้ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีแนน่อน (Guba; & Lincoln.  1994: 107-

108, 109; citing Hesse.  1980; Guba; & Lincoln.  1989: 84)  

หรือความเช่ือวา่ ความจริงเป็นอยา่งไรแล้ว จงึมาสูคํ่าถามท่ีวา่ตวัผู้ รู้ควรจะมีความสมัพนัธ์กบัความจริง 

ท่ีกําลงัแสวงหาอยา่งไร  สําหรับกระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนยิมในระดบัญาณวิทยามีลกัษณะของการ

แยกออกเป็นสองสว่น (Dualist) และมีความเป็ นภววิสยั หรือวตัถวิุสยั (Objectivist) กลา่วคือ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้แสวงหา (Investigator) กบัสิ่งท่ีถกูแสวงหา (Investigated) อยูใ่นลกัษณะ  

ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัหรือเป็นอิสระตอ่กนั  ผู้แสวงหาความจริง  ความรู้ สามารถศกึษาสิง่ท่ีต้องการรู้  

ซึง่มีความเป็นจริงในตวั ของมนัเองโดยปราศจากอิทธิพลใดๆ ไมมี่อคต ิ ความลําเอียงและคา่นิยม  

มาเก่ียวข้อง ดงันัน้ผู้แสวงหาความจริง  ความรู้จงึ จําเป็นต้องใช้กลยทุธ์ท่ีลดทอนหรือตดัสิ่งท่ีเป็น  

ข้อสงสยัหรือไมส่ามารถพสิจูน์ให้เหน็จริงด้วยกระบวนการทางเหตผุลออกไป จงึนําไปสูก่ารปฏิบตัิ  

ท่ีเคร่งครั ดเพ่ือค้นหาความจริง  หลกัการพืน้ฐานของกระบวนทศัน์นี ้จงึเป็นเร่ืองของการลดทอน  

(Reductionist) และในระดบั วิธีวิทยา (Methodology) เป็นการตัง้คําถามวา่ผู้ รู้จะสามารถเข้าถึงหรือ

ค้นหาความจริงนัน้ได้อยา่งไร คําถามนีมี้ความเก่ียวโยงกบัสองคําถามก่อนหน้าเชน่กนั กลา่วคื อ

คําตอบจาก ภววิทยา และญาณวิทยา จะนําไปสูก่ารตัง้คําถามถึงวิธีการหรือหนทางท่ีจะทําให้ผู้ รู้

สามารถรู้ความจริงท่ีต้องการจะรู้ได้ ซึง่ใน กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยมจะมุง่เน้นการทดลอง 

(Experiment) และการจดัการควบคมุ  (Manipulative) โดยคําถาม และข้อสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ด้วยรูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจงจะถกูยืนยนัด้วยการทดลองเชิงประจกัษ์ (Empirical test) จงึต้องมี  

การวางเง่ือนไขและดําเนินการควบคมุอยา่งระมดัระวงั เพ่ือป้องกนัและหลีกเล่ียงผลอนัอาจจะเกิดขึน้

จากอิทธิพลของปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีวางเง่ือนไขไว้  การแสวงหาความจริงด้วยวิธีดงักล่ าวนี  ้

จงึนําไปสูค่วามสามารถในการพยากรณ์และควบคมุ  (Guba; & Lincoln.  1994: 107-108, 110; 

Guba; & Lincoln.  1989: 84)  ดงันัน้กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยม จงึเป็นทศันะท่ียอมรับเฉพาะ

ระบบความรู้ท่ีมีเหตผุลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และปฏิเสธหรือไมใ่ห้ความสําคญักบั 

“ความรู้ชดุอ่ืน ” ท่ีไมส่ามารถอธิบายหรือพสิจูน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ สิ่งท่ีไม่

สามารถวดัออกมาอยา่งเป็นรูปธรรมได้ ได้แก่ ความรู้สกึ ภาวะจติใจ และความเช่ือ เป็นต้น   
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 จากกระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนยิมจงึนําไปสูก่ารท่ีมนษุย์มีมมุมองในการมองโลก ชีวิต  

และสรรพสิ่งตา่งๆ แบบแยกสว่น ทําให้สง่ผลตอ่การมองความจริง ความรู้วา่ดํารงอยูภ่ายนอกอยา่ง

เป็นเอกเทศ  ผู้ รู้หรือผู้ ต้องการศกึษากบัตวัความรู้แยกจากกนัเป็นคนละสว่น   ผู้ รู้หรือผู้ ต้องการศกึษา  

ต้องไปแสวงหาความรู้จากภายนอก ด้วยวิธีการพสิจูน์ และการทดลองเชงิประจกัษ์  โดยให้ความสําคญั

กบัสิ่งท่ีสามารถจบัต้องได้  วดั  หรือชัง่ตวงได้   กระบวนการเรียนรู้ภายใต้ฐานคดิแบบปฏิฐานนิยม  

จงึมุง่ปรับพฤตกิรรมของผู้ เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  มีหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ 

รวมทัง้การวดัประเมินผลท่ีมีแบบแผนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  ซึ่ งผู้ เรียนบางคนก็สามารถปรับตวัหรือ

ปฏิบตัติามกรอบของกฏเกณฑ์ได้  แตผู่้ เรียนบางคนอาจล้มเหลวและออกจากระบบไป 

 1.3  กระบวนการเรียนรู้ในระบบการศกึษาปัจจุบัน 

 สําหรับแนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้มกัมีการกลา่วถึงการเรียนรู้วา่ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีคอ่นข้าง

ถาวรของพฤตกิรรมผู้ เรียนซึง่เป็นผลมาจากการฝึกท่ีได้รับแรงเสริม (Daigle.  2007; citing Kimble.  1964) 

หรือเป็นพฤตกิรรม ท่ีตอบสนองตอ่การเสริมแรง  หรือการให้รางวลั (Daigle.  2007; citing Skinner.  

1986) “กระบวนการเรียนรู้” ในระบบการศกึษาทัว่ไปจงึมกัมุง่เน้นถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียนตามท่ีระบบ

การศกึษาต้องการ ในท่ีนีจ้ะมีการกลา่วถึงกระบวนการเรียนรู้ในประเดน็สําคญัตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

 1.3.1  ทฤษฎีการเรียนรู้กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทสําคญัตอ่กระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน ได้แก่  

ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของนกัจิตวิทยาท่ีแพร่หลายอยูใ่นปัจจบุนั   โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ทฤษฎีทางด้าน

พฤตกิรรมศาสตร์หรือทฤษฎีพฤตกิรรมนยิม ซึง่นบัวา่เป็นทฤษฎีหนึง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัการเรียนรู้  

ในสงัคมยคุทนัสมยั (Jarvis.  2001: 28) โดยมีความเช่ือวา่ พฤตกิรรมของมนษุย์เกิดจากการตอบสนอง

ตอ่สิ่งเร้า (Stimulus-response) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งสิง่เร้าและการตอบสนอง  

ซึง่สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์จะเป็นเง่ือนไขเพ่ือให้ผู้ เรียนได้แสดงพฤตกิรรมอนัเน่ืองมาจากผลของ

การเรียนรู้นัน้ และการเรียนรู้จะมีความถ่ีมากขึน้หากได้รับการเสริมแรงเช่น การให้รางวลั การจดัระดบั

ด้วยคะแนนในการวดัผลการเรียน หรือการฝึกหดัให้ทําบอ่ยๆ  โดยเช่ือวา่การเสริมแรงเม่ือกระทํา

พฤตกิรรมท่ีต้องการจะสามารถชว่ยปรับหรือปลกูฝังนสิยัท่ีต้องการได้ และใช้การลงโทษเป็นการปรับ

พฤตกิรรม (ทิศนา แขมมณี; และคนอ่ืนๆ.  2545; ทิศนา แขมมณี.  2552)  

 การเรียนรู้ท่ียดึตามทฤษฎีพฤตกิรรมนยิม ซึง่อยูภ่ายใต้ฐานคดิแบบปฏิฐานนิยม  จงึมี

รูปแบบท่ีมีครูเป็นศนูย์กลาง (Jarvis.  2001: 31) และจากการมองความรู้แบบตายตวั ภายใต้กฏเกณฑ์ 

ท่ีแนน่อน ตามหลกัของเหตผุล และข้อมลูเชิงประจกัษ์เป็นท่ีตัง้ การสอนจงึมีลกัษณะเป็นการสง่ผา่น

เนือ้หา สาระท่ีเป็นข้อเทจ็จริง สามารถพสิจูน์ทดลองและสามารถวดัได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   

ซึง่เป็นความรู้ท่ีดํารงอยูภ่ายนอกแล้วผู้สอนได้ศกึษาความรู้ท่ีมีอยูภ่ายนอกเหลา่นัน้มาสง่ผา่นให้กบั
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ผู้ เรียน  การเรียนรู้จงึกลายมาเป็นการฝึกให้ทําซํา้ โดยเน้นในเร่ืองของทกัษะและขัน้ตอนในการปฏิบตัิ

มากกวา่ท่ีจะเป็นการสร้างความรู้จากประสบการณ์ของผู้ เรียนเอง (Jarvis.  2001: 28) และเน่ืองจาก

มมุมองแบบปฎิฐานนยิมมองวา่ความรู้ ความจริงดํารงอยูอ่ยา่งเป็นอิสระโดยตวัของมนัเอง  การเรียนรู้

ตามทฤษฎีพฤตกิรรมนยิมจงึมีลกัษณะท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ รู้กบัตวัความรู้ และระหวา่งผู้สอนกบั

ผู้ เรียน แยกหา่งจากกนั โดยผู้สอนเป็นผู้จดั สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้  กําหนดเทคนิควิธีการขัน้ตอน

ตา่งๆ ในการจดัการเรียน การสอน และสร้างเง่ือนไขท่ีจะทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ี

กําหนดไว้ จงึมกัมีการกําหนดคณุลกัษณะของผู้ เรียนวา่ควรจะต้องมีมาตรฐานเดียวกนัซึง่อาจทําให้มิติ

ของความแตกตา่งหลากหลายของผู้ เรียนถกูบดบงัไป สว่นผู้ เรียนมีหน้าท่ีเป็นผู้ รับการจดักระทําและ

ปฏิบตัติามเง่ือนไขเพ่ือให้ได้ผลรางวลั หากผู้ เรียนไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ก็อาจได้รับการฝึกฝนเพิ่มเตมิ 

หรืออาจถกูลงโทษ  การจดัการเรียนรู้โดยใช้พืน้ฐานในเร่ืองสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง  จงึแสดงให้เห็นวา่

ผู้ เรียนเป็นเพียงผู้ตอบสนองท่ีเม่ือสิ่งเร้าคือ การสอนท่ีดี  ผู้ เรียนก็จะตอบสนอง และการประเมินผล

แบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิตามหลกัสตูร ก็มาจากความเช่ือท่ีจะให้ผู้ เรียนเข้าสูม่าตรฐานเดียวกนันัน่เอง   

 นอกจากนีใ้นการพฒันาด้านชีววิทยา  ประสาทวิทยาหรือในทางการแพทย์ ได้พยายาม

ศกึษาเก่ียวกบัพฒันาการและการทํางานของสมองด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ในฐานะท่ีสมองเป็นอวยัวะ

สว่นหนึง่ของร่างกายมนษุย์ท่ีมีระบบการคดิและการเรียนรู้ท่ีซบัซ้อน   ซึง่สง่ผลตอ่การแสดงพฤตกิรรม

ของมนษุย์  ทําให้นกัวิชาการเช่ือวา่สมองเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ท่ีมีความสําคญัอยา่งย่ิง สง่ผลให้

นกัการศกึษาให้ความสนใจและนําความรู้เก่ียวกบัการทํางานของสมองมาปรับใช้ในเร่ืองของการเรียนรู้

และการจดัการศกึษา โดยมุง่เน้นไปท่ีการพฒันาสม องเป็นหลกั  มิตด้ิานอ่ืนๆ  ของมนษุย์ เชน่ จิตใจ 

อารมณ์ จิตวิญญาณ รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ด้วยกนัและระหวา่งมนษุย์กบัสรรพสิ่ง    

ซึง่มีความเป็นนามธรรม ไมอ่าจพสิจูน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จงึถกูลดความสําคญัลง  

 สําหรับการศกึษาในระบบโรงเรียน ซึง่ได้ รับเอาแนวคดิแบบปฏิฐานนิยมและทฤษฎี  

การเรียนรู้แบบพฤตกิรรมนยิมมาเป็นฐานคดิในการจดัการศกึษา จงึมี ลกัษณะของการแยกความรู้

ออกเป็นสว่น  ๆให้ความสําคญักบัความรู้ในเชงิวิชาการ หรือในเชงิวิทยาศาสตร์  กระบวนการเรียนรู้มุง่เน้น 

การปรับพฤตกิรรมและคณุลกัษณะของผู้ เรียนสูเ่ ป้าหมายท่ีอยูภ่ายนอกตวัผู้ เรียน  และมุง่ให้ผู้ เรียน  

มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามท่ีระบบหรือสงัคมต้องการ มากกวา่ท่ีจะมุง่เน้นการพฒันาตวัตนของ

ผู้ เรียนซึง่มีศกัยภาพภายในตนอยูห่ลากหลายด้าน  โดยหากผู้ เรียนสามารถปรับตวัหรือเปล่ียนแปลง

ตนเองได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ดงักลา่ว  ผู้ เรียนก็จะสามารถประกอบอาชีพตามสงัคมทนัสมยัได้ 

อยา่งประสบความสําเร็จเปรียบเสมือนกบัได้รางวลัชีวิต  แตห่ากผู้ เรียนไมส่ามารถปรับตวั หรือ

เปล่ียนแปลงตนเองสูม่าตรฐานได้ก็อาจไมป่ระสบความสําเร็จในอาชีพการงานในสงัคม  
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 ทัง้นีก้ารศกึษาในระบบโรงเรียนได้รับการวิพากษ์ วิจารณ์อยา่งกว้างขวางมาโดยตลอด

นบัตัง้แตใ่นอดีต  และข้อวิพากษ์ วิจารณ์เหลา่นีย้งัสามารถนํามาสะท้อนภาพการศกึษาในระบบ

โรงเรียนในสงัคมยคุทนัสมยัได้เป็นอยา่งดี ดงัท่ี ไอวาน อิลลิช  ซึง่เป็นนกัคดิคนสําคญัท่ีได้ให้ข้อคดิ

ทางการศกึษา และวิพากษ์ระบบโรงเรียนไว้ อยา่งจริงจงั   ข้อเขียนของเขาได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่

ออกไปในหลายภาษาอยา่งกว้างขวาง  โดยไอวาน อิลิช ได้วิพากษ์ระบบโรงเรียนวา่ มุง่เน้นการสอน 

ไมใ่ชก่ารเรียนรู้  เน้นการเล่ือนขัน้สงูขึน้  ให้ความสําคญักบัวฒุบิตัรมากกวา่ความสามารถท่ีแท้จริง 

และการเรียนรู้ด้วยตนเองมกัไมไ่ด้รับความเช่ือถือ  ความรู้มีลกัษณะเป็นเส่ียงๆ ย่ิงเรียนสงู ย่ิงรู้ลกึ 

ในแตล่ะแขนงวิชา (ไอวาน  อิลลิช.  2547: 1, 3, 28) มุง่เน้นการจดัการสอนแบบเบด็เสร็จและเน้นการ

ฝึกฝนทกัษะโดยการทําซํา้ๆ  คณุคา่ของการเรียนรู้จะถกูวดัและบนัทกึเป็นหลกัฐานได้ด้วยเกรด  

ในแต่ละวิชา (ไอวาน  อิลลิช .  2547)  หลกัสตูรมกั ถกูกําหนดโดยสิง่ท่ีเรียกวา่การค้นคว้าวิจยัทาง

วิทยาศาสตร์  โดยปฏิกิริยาการตอบสนองของนกัเรียนจะได้รับการศกึษาและบนัทกึไว้อยา่งละเอียด  

ถ่ีถ้วน  เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมลูวิจยัในการตระเตรียมรูปแบบของหลกัสตูรรุ่นใหมต่อ่ไป ซึ่ งในแตล่ะวิชา 

ก็อยูใ่นรูปของชดุวิชาสําเร็จรูป พร้อมด้วยคําแนะนําหรือคูมื่อการใช้ในแตล่ะเร่ืองๆ  ไป  ในสว่นของ 

เนือ้หา สาระท่ีนํามาใช้ในการเรียนการสอนจงึเป็นเนือ้หาสาระท่ีแนน่อน ตายตวั ต้องอาศยัครูเป็นหลกั  

ผู้ เรียนจงึถกูหลอ่หลอมปัน้แตง่ด้วยวิธีการสอนของครู  โดย3เฉพ3

 สําหรับข้อวิพากษ์เก่ียวกบัระบบการศกึษาไทยนัน้มีทัง้สว่นท่ีเป็นไปในทางเดียวกนั  

าะระบบการสอนภาคบงัคบั(ไอวาน  อิลลิช.  

2547: 24-55) ผู้ เรียนต้องปรับตวัให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีออกแบบไว้แล้ว  โดยโรงเรียนจะสอนให้คน

ปรับตวัเข้ากบักรอบกฏเกณฑ์อนัเป็นมาตรฐาน  การควบคมุทางสงัคม โรงเรียนจงึมีเง่ือนไขข้อจํากดั

มาก ทําให้เกิดปัญหาการไมมี่ความสขุในการ เรียนและปัญหาการเรียนรู้เนือ้หาวิชาท่ีไมส่มัพนัธ์กบั

ความจริงในสงัคม (ไอวาน  อิลลิช.  2547) ผู้ เรียนจงึถกูเปล่ียนความหวงั (Hope) ของตนมาเป็นความ

คาดหมาย (Expectation)  ทําให้ผู้ เรียนมองเห็นการศกึษาเป็นการลงทนุท่ีจะได้รับผลตอบแทนกลบัมา

ในรูปของเงินตรา การเล่ือนขัน้ท่ีสงูขึน้ทางสงัคม หรือการงาน (ไอวาน  อิลลิช.  2547: 46, 50)   

กบัท่ีไอวาน อิลลชิ  ได้วิพากษ์ไว้และสว่นท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามบริบทของการศกึษาไทย  ดงัเชน่ 

ระบบโรงเรียนมุง่เน้นตวั ระบบสําเร็จรูปท่ีนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงตามความต้องการของสงัคมและ

เศรษฐกิจ (เสนห์่  จามริก.  2546: 54-55)  การศกึษากลายเป็นเคร่ืองมือสร้างคา่นิยมใหม่ๆ   เป็นระบบ

แพ้คดัออก  เน้นการแขง่ขนั   แทนท่ีจะเป็นเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์องค์ความรู้

ทางวิทยาการ (ศกัดิช์ยั  นิรัญทวี.  2539: 92; เสนห์่  จามริก.  2537: 7)  การศกึษาไมส่ามารถเตรียม

คนไทยให้สามารถเผชิญกบัยคุสมยัแหง่การเปล่ียนแปลง ทําให้สงัคมไทยออ่นแอขดัแย้ง ทําลายตวัเอง

และวิกฤต (ประเวศ  วะสี .  2541:  21)  ด้วยเหตวุา่  นอกจากระบบการศกึษาไทยจะรับเอาระบบ

การศกึษาตามแบบตะวนัตกมาแล้ว สงัคมไทยเองก็มีวฒันธรรมอํานาจ   จงึเน้นการศกึษาท่ี    
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“การสอน” และ “การหลอ่หลอม” ไมเ่น้นท่ี“การเรียน” และ “ความงอกงาม” ซึง่การหลอ่หลอมออกจาก

เบ้าหรือแมพ่ิมพ์ใช้กบัการผลิตวตัถจุากโรงงานท่ีหลอ่หลอมออกมาเหมือนๆ  กนัทกุชิน้  แตม่นษุย์เป็น

สิง่มีชีวิต  มีจติวิญญาณ  มีความหลากหลาย มีศกัยภาพท่ีจะงอกงามอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ  ซึง่การหลอ่หลอม

แบบแยกสว่นนีมี้ข้อจํากดัและนําไปสูปั่ญหานานาประการทําให้การศกึษาของเราออ่นแอทัง้ระบบ  

(ประเวศ  วะสี.  2541: 42-44)    

 การเรียนรู้ในปัจจบุนัมีการกําหนด เป้าหมาย และผลลพัธ์ในการเรียนรู้ให้สอดคล้อง  

กบัการมุง่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือการแขง่ขนัสูก่ารมีอาชีพในสงัคมทนัสมยัและการแขง่ขนักบั  

นานาประเทศ  เป้าหมายจงึอยูภ่ายนอกตวับคุคลซึง่อิงอยูก่บัแนวคดิเก่ียวกบัการพฒันาประเทศ   

กระบวนการศกึษาจงึมุง่การปรับพฤตกิรรมผู้ เรียนให้ เป็นไปตามท่ีสงัคมตามกระแสหลกัคาดหวงั   

โดยอาจมองข้ามการมองลกึลงไปสูค่วามเป็นมนษุย์ของผู้ เรียนท่ีมีทัง้ร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม  

และจิตวิญญาณ รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่ง  ทัง้นีจ้ากการสมัมนาวิชาการเร่ือง    

“การบริหารการศกึษาตามความต้องการของสงัคม” ท่ีภาควิชาการบริหารการศกึษาคณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจดัขึน้ ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2553 ณ หอประชมุใหญ่ มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  พระมหาวฒุิชยั  วชิรเมธี ได้วิพากษ์ปัญหาการศกึษาไทยในปัจจบุนั โดยมีประเดน็

สําคญัเก่ียวกบัเป้าหมายในการเรียนรู้คือ การศกึษาไทยมุง่วิชาหนงัสือ หลงลืมวิชาชีวิต มุง่ทํามาหากิน

ตอบสนองเศรษฐกิจและสงัคม ไมมุ่ง่ธรรม  มุง่จํามากกวา่เข้าใจ  ไมเ่หลือชอ่งวา่งในการคดิ ไมมี่ความสขุ

ในการเรียนรู้  มุง่สอบมากกวา่มุง่การเปล่ียนแปลงคณุภาพชีวิต  มุง่ปริญญานิยม  ซึง่เป็นการเพิ่มอตัตา

มากกวา่ทําลายอตัตา มุง่เครือขา่ยอปุถมัภ์มากกวา่การใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มุง่ปรับวฒุมิากกวา่ปรับตวั  

ระบบการศกึษาจงึสง่ผลให้เกิดภาวะสมองโต หวัใจตีบคือเห็นแตเ่ป้าหมาย และผลประโยชน์ของตน   

ทัง้ๆ ท่ีความจริงแล้วการศกึษาคือการมองเห็นตนเองจากภายใน  ซึง่จะนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงอยา่งมี

คณุภาพในตวัของผู้ เรียน   จากข้อวิพากษ์ดงักลา่วสะท้อนให้เหน็ถึงเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้น  

การแขง่ขนักบัผู้ อ่ืน  ซึง่เป็นเป้าหมายท่ีอยูภ่ายนอก ไมใ่ชก่ารแขง่กบัตนเองหรือการพฒันาจากภายใน

ตนเอง สอดคล้องกบัท่ี นิธิ  เอียวศรีวงศ์ ได้วิพากษ์ไว้วา่ ระบบการศกึษาของโรงเรียนมีเป้าหมายท่ีจะ

สร้างนกัวิชาชีพ ข้าราชการและแรงงานอตุสาหกรรมรวมทัง้การศกึษาเป็นการเตรียมคนเข้าสูก่ารผลติ 

ไมใ่ชก่ารเตรียมคนเข้าสูก่ารมีชีวิตท่ีมีความสขุและมีคณุคา่ (นธิิ  เอียวศรีวงศ์.  2546: 15, 148) 

 จากเป้าหมายท่ีเน้นการแข่งขนักนัเป็นเลิศทัง้ในด้านวิชาการและสาขาอาชีพ  เป้าหมาย

ดงักลา่วจงึเป็นตวักําหนดกระบวนการเรียนรู้  หลกัสตูร  เนือ้หา สาระการเรียนรู้ ฯลฯ  ความรู้หรือสิง่ท่ี

ผู้ เรียนควรจะรู้จงึถกูมองอยา่งจํากดัอยูแ่ตเ่ฉพาะสว่นท่ีเป็นความรู้ในเชงิวิทยาศาสตร์เทา่นัน้  ซึง่มกัจะ

ปฏิเสธความรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เชน่ ความรู้สกึ และการให้คณุคา่กบัสิ่งตา่งๆ  และมุง่สนใจวา่ความรู้  

ในเชงิวิทยาศาสตร์เหลา่นัน้บอกอะไร  มนษุย์จะนําความรู้นัน้ไปใช้อะไรได้บ้าง   ซึง่ความรู้ประเภทนี ้
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จะถกูแบง่สว่นอยา่งชดัเจนและให้ความสําคญักบัการพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง เชน่วิทยาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย   แพทยศาสตร์ ฯลฯ โดยแยกสว่นลงลกึ แตข่าดความเช่ือมโยงกบัสภาวะจริง

ของโลกท่ีเป็นองค์รวม  ผู้ เรียนจงึขาดโอกาสเรียนรู้ในสว่นท่ีถกูกําหนดวา่ “ไมใ่ชค่วามรู้” เชน่  เร่ืองของ

จิตวิญญาณ อดุมคตหิรือแม้แตก่ารเรียนรู้ความเป็นจริ งของ “ชีวิต” และความทกุข์ของมนษุย์ ฯลฯ  

(อรศรี  งามวิทยาพงศ์.  2549: 73) 

 หลักสูตร  ตําราเรียน หรือความรู้ในระบบโรงเรียนมีลกัษณะเป็นความรู้ท่ีจริงแท้ แนน่อน 

ตายตวัและถกูต้องเสมอ โดยมกัจะไมมี่การตัง้คําถามกบัความรู้เหลา่นัน้วา่มีโอกาสท่ีจะเป็นแบบอ่ืน 

หรือมีอะไรท่ีนอกเหนือ แตกตา่งออกไปได้หรือไม ่ ความรู้จงึมีความเป็นสากลท่ีผู้ เรียนทกุคน ต้องได้รับ

ความรู้ในรูปแบบเดียวกนั  เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยเช่ือกนัวา่มีความเป็นปรนยัหรือวตัถวิุสยั   

ปราศจากอคต ิ ไมเ่ก่ียวข้องกบัความรู้สกึหรือการให้คณุคา่ เน่ืองจากเร่ืองของคณุค่าไมอ่าจพิสจูน์ได้

ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตําราหรือหนงัสือท่ีใช้ในการเรียนมกัอยูใ่นรูปของสิ่งท่ีเรียกกนัวา่ “ข้อเท็จจริง” 

(Fact)  โดยแยกเร่ืองของความรู้สกึออกไป หนงัสือท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สกึไมถ่กูจดัวา่เป็นหนงัสือท่ีให้

ความรู้  หนงัสือท่ีถกูสง่เสริมให้ อา่นจงึเป็นหนงัสือวิชาการเฉพาะตามเนือ้หาสาระท่ีกําหนดไว้  และ

แม้แตใ่นสาระการเรียนรู้เก่ียวกบัวรรณคดี  การแตง่กลอน  ดนตรี  และศลิปะ  ซึง่ควรมีพืน้ท่ีหรือโอกาส

ให้ผู้ เรียนได้มีจนิตนาการด้วยตนเองหรือมีความรู้สกึร่วมได้บ้าง ก็ยงัอาจถกูจํากดัด้วยการตีกรอบ

เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้สกึนกึคดิไปในแนวทางเดียวกนั  

 ในสว่น การเรียนการสอน/ กระบวนการเรียนรู้ มีลกัษณะท่ีผู้ เรียนมีความสมัพนัธ์ 

กบัผู้ อ่ืนน้อย และมีเวลาให้แก่สว่นรวมลดลง   เกิดการแขง่ขนัแบง่แยก   มีการถ่ายทอดความรู้จาก

ผู้ เช่ียวชาญในลกัษณะการใช้ความสมัพนัธ์เชงิอํานาจ  ซึง่เน้นการจํา   การเลียนแบบ   การทําตาม

ตวัอยา่ง แตไ่มค่อ่ยได้ตอ่ยอดจากความรู้เดมิ    จงึไมส่ามารถนําไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ หรือ  

ในชีวิตจริงได้    กระบวนการเรียนรู้ไมส่ง่เสริมการใช้จินตนาการและความคดิของตนเองโดยอิสระ  

และสร้างสรรค์ท่ีอาจแปลกแตกตา่งจากต้นแบบ  แต่ มุง่การตามอยา่งหรือนําเอาต้นแบบมาใช้    

ในวฒันธรรมการเรียนรู้ดงักลา่วนี ้ ผลลพัธ์ (Outcomes) จงึมีความสําคญักวา่กระบวนการ (Process) 

และสนใจท่ีจะเป็นผู้ใช้รูปแบบ หรือเทคโนโลยี ตา่งๆ มากกวา่การเป็น ผู้สร้างขึน้มาด้วยตนเอง  

(อรศรี  งามวิทยาพงศ์.  2549: 74-76,85)  หวัใจของการเรียนรู้แบบนีจ้งึอยูท่ี่การรับเอาความรู้ท่ีครู

ป้อนให้ด้วยวิธีของอํานาจนิยม  ระเบียบ  คําสัง่  วินยั  และการเช่ือฟัง (นธิิ  เอียวศรีวงศ์.  2546: 21)   

 สําหรับความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน ก็มีลกัษณะของการแยกออกจากกนั   

โดยมีลกัษณะท่ีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ รู้ (ผู้สอน) อีกฝ่ายเป็นผู้ ไมรู้่ (ผู้ เรียน) ผู้สอนมีอํานาจสงูสดุในห้องเรียน 

สามารถสัง่ให้ผู้ เรียนปฏิบตัติามได้และมีอํานาจในการลงโทษ (อรศรี  งามวิทยาพงศ์.  2549: 81, 83)  

ผู้สอนสว่นใหญ่จะใช้รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้สอนเป็นศนูย์กลางมากกว่าเน้นผู้ เรียน



 18 

เป็นศนูย์กลาง  เน้นการถ่ายทอดความรู้และเนือ้หา ผู้ เรียนจงึต้องปรับตวัให้เข้ากบัเทคนิควิธีการของ

ผู้สอน  โดยต้องแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือหาคําตอบท่ีสามารถพสิจูน์และ

ยืนยนัได้ เพ่ือให้ผู้สอนยอมรับ ทําให้ผู้ เรียนมกัไมค่อ่ยให้ความสําคญัหรือให้ความสนใจกบัการแสวงหา

ความรู้ชดุอ่ืนๆ ท่ีเป็นเร่ืองของความรู้สกึ ความเช่ือในมิตขิองจิตใจและจิตวิญญาณ รวมทัง้ความรู้ท่ีอยู่

นอกห้องเรียน เชน่ประสบการณ์ชีวิตหรือความรู้ภายใต้วฒันธรรมตา่งๆ  เพราะมองวา่ไมค่อ่ยมีประโยชน์  

ไมมี่ความแนน่อน  ไมเ่ป็นสากล  และไมส่ามารถวดัได้   

 นอกจากนีใ้นแง่ของแหลง่การเรียนรู้ การศกึษาในระบบโรงเรียนได้ทําให้ความรู้มีอยู่  

3เฉพ3

จงึให้ความรู้เฉพาะอยา่ง เชน่ความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงอาชีพในตลาดจ้างงาน

ตามความต้องการของเศรษฐกิจและสงัคม  จงึขาดการเรียนรู้ท่ีบรูณาการจากแหลง่ความรู้ท่ีหลากหลาย    

รวมทัง้การเรียนรู้ในด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม หรือจิตสํานกึสงัคม   (อรศรี  งามวิทยาพงศ์.  2549: 

68-70) และในสว่นของการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ ก็มุง่เน้นท่ีการตดัสินโดยอิงกบัสิ่งท่ีอยู่

ภายนอก โดยการประเมินผลการเรียนรู้สว่นใหญ่เป็นการตดัสินโดยการสอบเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานอยา่งเป็นระบบ  มีลกัษณะเป็นการแบง่แยกระหวา่งผู้ ท่ีเรียนดีกบัผู้ ท่ีเรียนด้อย   การวดัผล

การเรียนท่ีจะเป็นการบอกวา่ผู้ เรียนสามารถรับรู้สิ่งท่ีผู้สอนถ่ายทอดให้ได้มากน้อยเพียงใด  สว่นใหญ่

จงึเป็นการวดัเชิงปรนยั มีเกณฑ์ในการตดัสินท่ีจะบง่ชีว้า่ถกูหรือผิด  ผู้ เรียนสามารถสอบผา่นหรือตกได้

อยา่งมีเส้นแบง่ท่ีชดัเจน และเน้นการวดัในสว่นของเนือ้หาสาระเป็นหลกั  การพัฒนาตนของผู้เรียน  

จงึมกัมีลกัษณะท่ีพฒันาเพียงบางด้าน  บางสว่นเชน่ ด้านสตปัิญญา ความเป็นเลศิทางวิชาการ หรือ

ทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ซึง่เกิดจากเป้าหมายท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนเป็นทรัพยากรมนษุย์เพ่ือใช้ใน

การตอบสนองตอ่ความต้องการทางเศรษฐกิจและสงัคม  มากกวา่มุง่ให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาตนตา ม

ศกัยภาพและบริบทแวดล้อมของผู้ เรียนแตล่ะคนท่ีมีความแตกตา่งหลากหลายและมีคณุคา่ของความ

เป็นมนษุย์  จงึอาจก่อให้เกิดความไมส่มดลุภายในตนของผู้ เรียน และจากวิถีชีวิตของการศกึษาใน  

าะในโรงเรียน สถานศกึษา ผู้ ท่ีเป็นครู อาจารย์ ผู้ เช่ียวชาญและนกัวิชาการเทา่นัน้  การศกึษา  

ยคุทนัสมยัท่ีมีการใช้เทคโนโลยีกนัอยา่งแพร่หลาย  ได้ทําลายกระบวนการเรียนรู้ของบคุคลจาก

ความสําเร็จรูปท่ีเน้นความรวดเร็ว สบาย ใช้งา่ย ก่อให้เกิดอาการตดิความสะดวกสบาย  ไมเ่ป็นผู้สร้าง 

ไมค่ดิค้นใฝ่รู้  นิยมของสําเร็จรูป ฯลฯ  ผู้ เรียนจงึมีลกัษณะท่ีเป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยี  ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่

แล้วมากกวา่ท่ีจะเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ขึน้เอง รวมทัง้มักสนใจแตเ่ร่ืองเฉพาะตน ไมค่อ่ยใสใ่จกบั 

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตวั  ซึง่ลกัษณะนิสยัดงักลา่ว คือ อปุสรรคสําคญัอยา่งย่ิง  

ของการพฒันาการเรียนรู้ของบคุคลและสงัคมไทย(พระธรรมปิฏก.  2549: 247-249; พระธรรมปิฏก.  

2539: 4-8)  
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 จากการศกึษาในระบบโรงเรียนซึง่เป็นระบบการศกึษาในกระแสหลกัยอ่มสง่ผลตอ่การ 

จดัการศกึษาในศาสตร์สาขาวิชาตา่งๆ รวมทัง้สาขาทางการพยาบาลศาสตร์ ดงัพจิารณาได้ดงันี ้  

 1.3.2  การจัดระบบการศึกษาของสาขาพยาบาลศาสตร์ 

 สําหรับการศกึษาในสาขาทางการพยาบาลก็ยงัคงไมส่ามารถหลีกพ้นออกจากระบบ  

การศกึษาในกระแสหลกัดงักลา่วข้างต้นได้  นกัศกึษาพยาบาลจงึนบัวา่เป็นผู้ เรียนระดบัอดุมศกึษา

กลุม่หนึง่ท่ีต้องเผชญิกบัปัญหาของระบบการศกึษาดงักลา่วด้วยเชน่กนั  โดยจะเหน็ได้จากการจดั

การศกึษาพยาบาลท่ีแม้วา่จะพยายามบรูณาการทัง้หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะเชงิวิชาชีพ  

และวิชาเลือกเสรี ซึง่เป็นหมวดวิชาท่ีจดัขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนเสริมสร้างความรู้ความสามารถตามความ

สนใจของผู้ เรียน และนําไปประยกุต์ใช้เพ่ือการแก้ปัญหาตา่งๆทางวิชาชีพได้ (ทบวงมหาวิทยาลยั. 

2540: 2; สภาการพยาบาล.  2552) แตส่ิ่งท่ีจดัไว้ในหลกัสตูรโดยสว่นใหญ่มกัจะมาจากองค์ความรู้

ทางด้านการพยาบาล ซึง่มีลกัษณะในเชงิวิทยาศาสตร์เป็นหลกัและจะต้องมีความสอดคล้องกบัเกณฑ์

ท่ีสภาการพยาบาลกําหนดทัง้ในภาคทฤษฎีและปฏิบตัเิพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถและทกัษะ

ในการปฏิบตักิารพยาบาลได้อยา่งถกูต้องตามมาตรฐานโดยยดึหลกัจรรยาบรรณวิชาชี พ ซึง่ก็เป็นไป

ตามแนวทางของระบบการศกึษาของประเทศ   

 เป้าหมายของ กระบวนการเรียนรู้และหลกัสตูรมกั มุง่หวงัให้ผู้ เรียนเป็น “ผู้ เรียนท่ีดี ”  

หรือผู้ปฏิบตักิารพยาบาลท่ีดีมีทกัษะความเช่ียวชาญตามกรอบท่ีกําหนดไว้ โดยกระบวนการของสงัคม  

การปฏิบตัติามกฎระเบียบและแนวทางท่ี สถาบนักําหนดไว้จะได้รับการช่ืนชมวา่เป็นผู้ เรียนท่ีดี    

ซึง่ผู้ เรียนบางคนอาจยอมรับและปรับตวัได้ บางคนอาจตอ่ต้าน หาทางออก หรือบางคนอาจเกิด

ความเครียดอยูภ่ายใน  ครู  อาจารย์ก็มกัจะมุง่สูเ่ป้าหมายโดยสร้างผู้ เรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ  

สามารถสอบเพ่ือให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล และมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ตามท่ีกําหนดไว้  รวมทัง้สามารถให้การพยาบาลผู้ ป่วยได้อยา่งดี ถกูต้องตามมาตรฐาน และดแูลผู้ ป่วย

อยา่งเป็นองค์รวมได้ จนบางครัง้อาจหลงลืมท่ีจะมองถึงความรู้สกึและจิตใจของผู้ เรียนซึ่งก็เป็นมนษุย์

ท่ีต้องการกําลงัใ จ  ความเอือ้อาทร จากบคุคลรอบข้างทัง้จากครู  อาจารย์  พยาบาลท่ีแหลง่ฝึกภาค

ปฎิบตั ิเพ่ือนๆ รวมทัง้ผู้ ป่วยและญาตผิู้ ป่วย โดยเฉพาะเม่ือต้องเผชญิกบัสถานการณ์ท่ีมีความซบัซ้อน  

เพราะตวันกัศกึษาเองก็ต้องมีความเข้มแขง็ทางจติใจ อารมณ์ และจติวิญญาณเพียงพอจงึจะสามารถ

ให้ดกูารแลผู้ ป่วยตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ได้  สําหรับการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนนัน้ มีความพยายามท่ี

จะจดัรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีตา่งๆ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ แตก็่ยงัจําเป็นต้องเน้นเนือ้หาสาระ

หลกัและมีลกัษณะแยกสาขาวิชาเช่ียวชาญเฉพาะ และในสว่นของการประเมนิผลการเรียนรู้ โดยสว่นใหญ่

มกัจะตดัสนิคณุคา่ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด  
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 จะเหน็ได้วา่การศกึษาพยาบาลในชัน้เรียนโดยสว่นใหญ่จะไมมี่ความแตกตา่งจากการศกึษา

ในระบบโรงเรียนโดยทัว่ไปมากนกั  ทัง้ในแง่ของป้าหมาย หลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ และการ

ประเมินผล  แตอ่ยา่งไรก็ตามการศกึษาพยาบาลยงัมีลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งไปจาก

ระบบโรงเรียนโดยทัว่ๆ ไป คือนกัศกึษาพยาบาลมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ในการให้การดแูล

หรือปฏิบตักิารพยาบาลแก่ผู้ ป่วยในสถานการณ์จริง ซึง่นบัวา่เป็นประสบการณ์ชีวิตท่ีก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ได้อยา่งดี ย่ิง เน่ืองจากนกัศกึษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน เชน่ 

เพ่ือนๆ หรือผู้ ท่ีร่วมปฎิบตังิานด้วยกนั รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ครู อาจารย์ รวมถึงผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย ฯลฯ   

โดยเป็นการเรียนรู้ท่ีอยูน่อกเหนือจากการเรียนในชัน้เรียน ซึง่จะชว่ยให้นกัศกึษามองเห็นแง่มมุของชีวิต

ท่ีหลากหลาย เหน็ความทกุข์ เจบ็ป่วยทรมาน จนกระทัง่วาระสดุท้ายของชีวิตมนษุย์ ซึง่นบัวา่เป็น

ประสบการณ์ท่ีผู้ เรียนทัว่ไปแทบจะไมมี่โอกาสหรือยากท่ีจะเข้าถึงประสบการณ์ดงักลา่วได้ นอกเสีย

จากจะประสบกบัตนเอง  มีบคุคลในครอบครัวเจบ็ป่วยหรือต้องสูญเสียบคุคลอนัเป็นท่ีรักไป ทัง้นีก้าร

ท่ีนกัศกึษาพยาบาลได้ผา่นประสบการณ์เหลา่นีจ้ะชว่ยให้นกัศกึษามีความเข้าใจชีวิต สะท้อน

กลบัมามองภายในตนเอง ได้คดิทบทวนเก่ียวกบัชีวิต ทําให้เกิดความเข้มแข็งมัน่คงในจิตใจ อารมณ์

และจติวิญญาณมากขึน้   อีกทัง้นกัศกึษายงัได้มีโอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณ์นอกเวลาเรียน

อีกด้วยเชน่ ขณะอยูห่อพกั หรือเวลาอ่ืนๆ ท่ีนกัศกึษามีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันา

ตนเองตอ่ไปได้  

 ทัง้นีใ้นสว่นของการศกึษาทบทวนงานวิจยัในทางการศกึษาพยาบาลพบวา่ สว่นใหญ่  

มกัจะเน้นการพฒันาในด้านสตปัิญญา  การคิด  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้  และคณุธรรม  จริยธรรม   

ในสว่นมติทิางด้านจติใจ   อารมณ์   สงัคม  และจติวิญญาณในนกัศกึษาพยาบาลจงึมีการศกึษาอยู่  

ไมม่ากนกั โดยหากจะมีการศกึษาอยูบ้่างก็จะเน้นในเร่ืองของความเครียด  ความท้อถอย  และการ

ปรับตวัของนกัศกึษาในสถาบนัการศึ กษาพยาบาล ซึง่ผลท่ีได้จากการศกึษาวิจยัพบวา่  นกัศกึษา

พยาบาลสว่นใหญ่มีความเครียดและต้องมีการปรับตวัคอ่นข้างมากในการเรียนทัง้ภาคทฤษฎีและ

ปฏิบตัแิละการอาศยัอยูใ่นหอพกั  โดยมีความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก (อศัวินี  นามะกนัคํา; 

และคนอ่ืนๆ.  2547; ลอนศรี  วงศ์ชยั.  2542;  วณี  เทศน์ธรรม.  2541; สายใหม  ตุ้มวิจิตร; สปุราณี  

แตงวงษ์ ; และทินกร  จงัหาร .  2551) ซึง่หากนกัศกึษาสามารถปรับตวัได้ดีก็จะสามารถปฏิบตักิาร

พยาบาลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีความสขุและมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน  แตถ้่านกัศกึษา

ปรับตวัไมไ่ด้หรือแม้วา่นกัศกึษาได้พยายามปฏิบตักิารพยาบาลอยา่งดีท่ีสดุแล้ว แตผู่้ ป่วยอาจมีอาการ

ป่วยท่ีซบัซ้อนหรือมีอาการไมแ่นน่อน  จนกระทัง่มีอาการหนกัหรือเสียชีวิตในขณะท่ีนกัศกึษาให้การดแูล 

ซึง่หากนกัศกึษาไมไ่ด้รับการดแูลชว่ยเหลือในมิตด้ิานจิตใจ อารมณ์   และจิตวิญญาณ รวมทัง้ไมส่ามารถ

แก้ไขจดัการได้ด้วยตนเองแล้ว นกัศกึษาก็อาจรู้สกึผดิ  เสียใจ  กงัวลใจ  คบัข้องใจ  ขดัแย้งในใจ และ
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ทกุข์ใจ  จนกระทัง่ไมมี่กําลงัใจท่ีจะอยูใ่นวิชาชีพตอ่ไป ทําให้อาจลาออกกลางคนัหรือมีปัญหาสขุภาพจิตได้ 

(กลุยา  ตนัตผิลาชีวะ; และคนอ่ืน .ๆ  2536; วราภรณ์  ตระกลูสฤษดิ.์  2537: 2; อ้างอิงจาก อรทยั  ช่ืนมนษุย์.  

ม.ป.ป.: 11-26; สายใหม  ตุ้มวิจิตร; สปุราณี  แตงวงษ์; และทินกร  จงัหาร.  2551) 

 สิง่ท่ีทําให้นกัศกึษาสว่นใหญ่เกิดความเครียดในการเรียนรู้ คือ เครียดกบัเนือ้หา  

ในการเรียนท่ีทัง้ยากและมีปริมาณมาก กลวัสอบไมผ่า่น ใช้เวลาในการเรียนมากเกินไป และการบ้าน

ปริมาณมาก ไมมี่เวลาผอ่นคลาย รวมทัง้การขึน้ฝึกปฏิบตังิานบนคลนิกิ ซึง่อาจพบเจอกบัสถานการณ์

แปลกใหมท่ี่ไมอ่าจคาดเดาได้ ทําให้ไมม่ัน่ใจในตวัเองวา่จะสามารถปฏิบตักิารพยาบาลได้  ขาดทกัษะ

ในการส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพกบับคุคล หลายฝ่ายทัง้ท่ีเป็นผู้ปฏิบตังิานร่วมกนั และเป็น

ผู้ใช้บริการทางสขุภาพ เชน่ผู้ ป่วยและญาตผิู้ ป่วย  ผู้ ป่วยไมใ่ห้ความร่วมมือ  ผลการปฏิบตัไิมเ่ป็นไป

ตามท่ีคาดหมาย ถกูตําหนิ และขาดสิ่งสนบัสนนุในการเรียนรู้ ทัง้ในด้านอปุกรณ์และการสนบัสนนุทาง

จิตใจ  อารมณ์และสงัคม (วณี  เทศน์ธรรม.  2541; สจุิตรา  แพสพุฒัน์.  2542; โสภิณ  ศรีสวุรรณวฒันา; 

และคนอ่ืนๆ.  2545; สายใหม ตุ้มวิจิตร; สปุราณี  แตงวงษ์; และทินกร  จงัหาร.  2551)  

 ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาตนแบบองค์รวมของผู้ เรียน เพราะมี

ความเหน็วา่กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะเกิดขึน้ได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ  

ทัง้ในด้านตวัผู้ เรียนท่ีมีมิตติา่ง  ๆอยูภ่ายในตนและมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่ง ผู้สอน ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

หลกัสตูร  การจดัการเรียนรู้ การประเมนิผล สภาพแวดล้อม สงัคม และบริบท โดยทกุสว่นล้วน มีความ

เก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั อนัจะนําไปสูก่ารเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง

สูก่ารปฏิบตัใินวิชาชีพตอ่ไป  สอดคล้องกบัผลการศกึษาของเมนท์คอว์สกีและคณะ  (Mentkowski; & 

Associates.  2000) ท่ีพบวา่การเรียนรู้ซึง่ได้จากสถานศกึษามีผลโดยตรงตอ่กระบวนการคดิเก่ียวกบั

การทํางานร่วมกนั  การกระทํา และการปฏิบตังิานในสาขาอาชีพหลงัจากจบการศกึษา  โดยมีการบรูณาการ

ด้วยตวัของผู้ เรียนเอง (Rogers; Mentkowski; & Hart.  2006; citing  Mentkowski; & Associates.  

2000) และนอกจากนีย้งัมีนกัการศกึษาท่ีได้ให้ทศันะเก่ียวกบัการเรียนรู้และการศกึษาในเชงิวิพากษ์ไว้

อยา่งนา่สนใจ กลา่วคือหวัใจของปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในศตวรรษท่ี 21 คือความขดัแย้งระหวา่งการเป็น

สมาชกิของโลกกบัการเป็นคนของท้องถ่ิน  ระหวา่งความเป็นสากลกบัความเป็นปัจเจกบคุคล โดยเฉพาะ

ปัญหาการละเลยตอ่ลกัษณะเฉพาะสว่นตวัของมนษุย์แตล่ะคน  ความขดัแย้งระหวา่งประเพณีดัง้เดมิ

กบัความทนัสมยั  ขดัแย้งระหวา่งความจําเป็นท่ีจะต้องแขง่ขนักบัความตระหนกัในเร่ืองความเสมอ

ภาคของโอกาส และขดัแย้งระหวา่งความเจริญเตบิโตและการแผข่ยายของความรู้กบัความสามารถ

ของมนษุย์ท่ีจะซมึซบัความรู้นัน้ (ฌาคส์ เดอลอร์ส.  2551: 21-23)  
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 จากความขดัแย้งดงักลา่วเกิดจากการท่ีเราให้ความสําคญักบัวฒันธรรมตะวนัตก  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอยา่งมากเพ่ือต้องการไปสูค่วามทนัสมยั   อยา่งไรก็ตามมีข้อพงึระวงั  

ท่ีสําคญัสองประการ  ประการแรกคือ วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเพียงอยา่งเดียวไมอ่าจเป็นการศกึษาท่ี

เพียงพอได้ เพราะมีอีกหลายสิ่งท่ีเราใช้จิตสํานกึ คา่นิยม  การไตร่ตรอง เพ่ือตดัสินใจกระทําในสิ่งท่ีถกู

ท่ีควรและประการท่ีสองคือ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไมใ่ชข่อบขา่ยของความรู้ท่ีสําคญัเพียง

ขอบขา่ยเดียว  แตย่งัมีขอบขา่ยอ่ืนอีก เชน่ในเร่ืองของความรู้ท่ีเป็น ศลิปะ จริยธรรม มนษุยศาตร์ ฯลฯ  

ดงันัน้จงึไมค่วรให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบียดบงัความรู้อ่ืนๆเหลา่นี ้จนไมมี่พืน้ท่ีอยูใ่นระบบ

การศกึษาหรือมีพืน้ท่ีเหลืออยูน้่อยเตม็ที  เน่ืองจากขอบขา่ยของความรู้ท่ีนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์

นัน้สามารถชว่ยให้เราเข้าใจสิง่ท่ีมีความหมายและคณุคา่ท่ีมีตอ่ชีวิตมนษุย์ รวมทัง้ความละเอียดออ่น

ทางจิตใจของมนษุย์  ในขณะท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไมส่ามารถจะเข้าถึงได้  

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น การศกึษาหรือการเรียนรู้ท่ีมีฐานคดิมาจากกระบวนทศัน์แบบ  

แยกสว่นดงักลา่ว จงึมุง่ให้วิทยาการหรือความเช่ียวชาญพเิศษเฉพาะด้านในแตล่ะด้านเจริญตอ่ๆ  ไป

เป็นแบบเส้นตรงให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ ซึง่อาจมองในแง่ของการพฒันาสงูสดุก็คงจะเป็นสิ่งดี  

แตปั่ญหาท่ีเกิดขึน้ก็คือ ทําให้บคุคลไมม่องสิง่ทัง้หลายอยา่งมีความสมัพนัธ์กนั   ซึง่บางครัง้ไมส่อดคล้อง

กบัความเป็นจริง  เน่ืองจากในความเป็นจริงนัน้ สิง่ทัง้หลายทกุๆ อยา่งล้วนมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงอิง

อาศยัซึง่กนัและกนั   ความเจริญของวิทยาการและความเช่ียวชาญพเิศษดงักลา่วจงึมีความคบัแคบ  

อยูก่บัด้านท่ีตนชํานาญ โดยแตล่ะด้านไมม่าเช่ือมโยงกนัให้เกิดความพอดี  ไมเ่กิดสมดลุ และเม่ือเสีย

สมดลุก็อาจเกิดผลเสีย กลา่วคือ เกิดความขดัแย้ง และทําให้เกิดโทษได้อยา่งมหาศาล  (พระธรรมปิฎก.  

2540: 5-14)  ความจริงก็จะมีลกัษณะท่ีเป็นสว่น เป็นเสีย้ว  ทําให้ไมส่ามารถครอบคลมุได้อยา่งรอบ

ด้าน และการพฒันาเพียงด้านใด ด้านหนึง่จนมากเกินไปอาจสง่ผลกระทบตอ่อีกด้านหนึง่ท่ีมีความโยง

ใยกนัอยู ่ จนกระทัง่ยากท่ีจะแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ในท่ีสดุ   การพฒันามนษุย์ก็เชน่เดียวกนั กลา่วคือ 

ในการพฒันามนษุย์นัน้ต้องพฒันาขึน้มาทัง้คนอยา่งมีความสมดลุภายในตน  รวมทัง้สามารถเช่ือมโยง

สมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และสิ่งอ่ืนๆ รอบตวัได้   เพราะหากยงัคงขาด ซึง่ความเช่ือมโยงในสว่นตา่งๆ ก็อาจเกิด

ปัญหาในด้านใดด้านหนึง่ขึน้มาได้เชน่กนั 

 จากข้อคดิเหน็ดงักลา่วนกัการศกึษาจงึควรต้องพจิารณากนัอยา่งจริงจงัถึงกระบวนการ

เรียนรู้ภายใต้ฐานคดิท่ีจะสามารถชว่ยแก้ไขปัญหาดงักลา่วได้ งานวิจยันีจ้งึมุง่นําเสนอให้ เห็นถึง

กระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมท่ีในแตล่ะสว่นคือองค์ประกอบท่ีประกอบกนัขึน้เป็นองค์รวม    

โดยท่ีแตล่ะองค์ประกอบล้วนมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์  ไมส่ามารถแยกขาดจากกนัได้  กายไมอ่าจ

แยกขาดจากจติ  สมองไมอ่าจแยกขาดจากมติอ่ืินๆ  ของความเป็นมนษุย์  เม่ือสว่นหนึง่ถกูกระทบหรือ

ตดัขาดออกไป นัน่ยอ่มหมายถึงการไมเ่ป็นองค์รวม  เพราะการท่ีจะเป็นองค์รวมได้นัน้มีความหมาย

มากกวา่แคก่ารมีองค์ประกอบครบ  แตท่กุองค์ประกอบต้องเช่ือมโยงกนัจนกระทัง่เป็นสิ่งท่ีสามารถให้

ความหมายใหมแ่ละพฒันาการตอ่ไปได้อีกอยา่งเป็นพลวตั 
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ส่วนที่สอง  แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนแบบองค์รวม 

 สําหรับแนวคดิและกระบวนการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมท่ีจะกลา่วถึงนีมี้จดุเน้น

อยูท่ี่ตวัผู้ เรียน โดยมีความเช่ือวา่ผู้ เรียนควรจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ การเรียนรู้ขึน้อยูก่บั

บริบทมากกวา่ยดึเนือ้หาสาระเป็ นท่ีตัง้และเน่ืองจากผู้ เรียนแตล่ะคนมีความแตกตา่งหลากหลาย   

ความรู้จงึมีเร่ืองของคณุคา่ของแตล่ะบคุคลเข้ามาเก่ียวข้องด้วย  ความรู้  ความจริงจงึไมใ่ชค่วามจริงท่ีมี

ลกัษณะจริงแท้  แนน่อน  ตายตวั ความรู้ไม่ ใชส่ตูรสําเร็จแตมี่ความหลากหลาย เปล่ียนแปลงได้โดย

ขึน้อยูก่ับปัจเจกบคุคลและบริบท  และเม่ือความจริงของแตล่ะบคุคลมีความแตกตา่งกนัการเรียนรู้

ยอ่มต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงระหวา่งผู้ เรียนรู้ท่ีมีบริบทตา่งกนั อนัจะ

นําไปสูก่ารเปิดมมุมองของผู้ เรียนรู้ให้กว้างขึน้ รวมถึงการเข้าใจมมุมองของผู้ อ่ืนมาก ขึน้และเกิด

กระบวนการสร้างความรู้ร่วมกนัได้ในท่ีสดุ  นอกจากนีก้ระบวนการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม

ยงัมีลกัษณะของการมองวา่กระบวนการเรียนรู้ไมไ่ด้แยกขาดออกเป็นสว่นยอ่ยๆ  และไมส่ามารถแยก

พฒันาเป็นสว่นๆ ได้  แตม่องวา่สว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ล้วนเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัทัง้ในแง่

ของเป้าหมาย  หลกัสตูร  กระบวนการเรียนรู้ และผลท่ีเกิดขึน้กบัตวัผู้ เรียน โดยเป็นกระบวนการท่ีพฒันา

ไปอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งเป็นพลวตั ดงัจะพิจารณาในประเดน็สําคญั ได้แก่ ความหมายและขอบขา่ยของ

องค์รวม  กระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม และความรู้สกึเช่ือมโยงเป็นองค์รวม

ในตวัตนท่ีได้รับการพฒันา  

 2.1 ความหมายและขอบข่ายขององค์รวม 

คําจํากดัความของคําวา่ องค์รวม (Holism) นัน้หมายถึง สิง่ทัง้หลายท่ีเกิดจากสว่นประกอบตา่ง ๆ

ท่ีมีความสมัพนัธ์อิงอาศยัซึง่กนัและกนั โดยองค์ประกอบเหลา่นัน้สามารถเปล่ียนแปลงหรือมีความเคล่ือนไหว

ได้ตลอดเวลา และถ้าองค์ประกอบทกุอยา่งประสานกลมกลืนกนัดี ก็จะเกิดภาวะท่ีพอดีท่ีเรียกวา่มี

ภาวะสมดลุ  และเม่ือเกิดภาวะท่ีสมดลุแล้วก็จะเกิดคณุสมบตัขิององค์รวมท่ีแตกตา่งไปจากคณุสมบตัิ

ขององค์ประกอบทัง้หลายท่ีสามารถดํารงอยูแ่ละดําเนินตอ่ไปได้ด้วยดี (พระธรรมปิฎก.  2540. 16-21, 

26-27) ซึง่ในโลกทศัน์ ท่ีปรากฏขึน้จากฟิสกิส์สมยัใหมส่ามารถอธิบายได้วา่มีลกัษณะของความเป็น

หนว่ยชีวิต  เป็นองค์รวม  และสอดคล้องกบัลกัษณะทางนเิวศวิทยา โดยอาจเรียกอีกอยา่งวา่เป็นทศันะ

ท่ีมองทัง้ระบบ เอกภพไมไ่ด้ถกูมองเป็ นเคร่ืองจกัรกล ดัง่เชน่ในโลกทศัน์เชิงกลไกแบบเดส์คาตส์  

(Descartes) อีกตอ่ไป และไมไ่ด้ประกอบขึน้ด้วยวตัถจํุานวนมากมายมหาศาล แตป่ระกอบขึน้จาก

องค์รวมท่ีไมอ่าจแบง่แยกขาดออกจากกนัและมีลกัษณะเคล่ือนไหวโดยตวัของมนัเอง ซึง่แตล่ะสว่นมี

ปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัและสามารถเข้าใ จได้ก็แตใ่นรูปของกระบวนการแหง่จกัรวาล (ฟริตจ๊อฟ  คาปร้า .  

2546: 87)   
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 “อนภุาคของวตัถท่ีุเป็นเอกเทศนัน้ไมมี่ คณุสมบตัขิองมนัสามารถให้คําจํากดัความและสงัเกต 

ได้โดยพจิารณาจากความสมัพนัธ์ของมนัท่ีเก่ียวโยงกบัระบบอ่ืนๆ  เทา่นัน้” (ฟริตจ๊อฟ  คาปร้า.  2549: 

91; อ้างอิงจาก  Bohr. 137) สอดคล้องกบัท่ีไฮเซนเบร์ิก (Heisenberg) กลา่ววา่การพดูถึงมโนทศัน์ 

(Concept) เก่ียวกบัสิง่ตา่งๆ โดยการให้คําจํากดัความท่ีแนน่อนตายตวั อาจมีข้อจํากดั เน่ืองจากมี

หลายสิง่ท่ีไมส่ามารถบอกคําจํากดัความได้อยา่งมีขอบเขตท่ีชดัเจนได้เชน่ ปรากฏการณ์ท่ี มีความ

แตกตา่งหลากหลายหรือมีรายละเอียดท่ีซบัซ้อน  วตัถจุะไมส่ามารถวดัหรือตรวจสอบด้วยทฤษฎีได้  

หากวตัถนุัน้ไมมี่ปฏิสมัพนัธ์กบัระบบใหญ่หรือโลกนัน่เอง (Heisenberg.  1999: 168-171, 178)  

ดงันัน้โลกจงึปรากฏตอ่เราในรูปของเส้นใยอนัสลบัซบัซ้อนของเหตกุารณ์ ซึง่รวมเอา ความสมัพนัธ์  

ท่ีแตกตา่งกนัเข้าไว้ โดยมีลกัษณะทัง้สลบัไปมา ซ้อนเหล่ือมกนัหรือเช่ือมตอ่กนั (ฟริตจ๊อฟ  คาปร้า .  

2546: 91; อ้างอิงจาก Heisenberg.  1975: 139)  

ทัง้นีห้ากมองมนษุย์ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาตหิรือโลก  มนษุย์เองก็มีปฏิสมัพนัธ์

กบัสรรพสิ่งและมี ลกัษณะขององค์รวมเชน่กนั  โดยมีมิตท่ีิหลากหลายซบัซ้อนและเช่ือมโยงกนั   

ดงัท่ีจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) ได้ให้ข้อคดิเชิงทฤษฎีในเร่ืองของธรรมชาตมินษุย์วา่  

“ธรรมชาตมินษุย์ ไมใ่ชเ่คร่ืองจกัรกลท่ีจะสร้างกนัขึน้มาให้ตรงตามต้นแบบอยา่งหนึง่ แล้วก็กําหนดให้

ทํางานไปตามท่ีถกูสัง่เอาไว้  แตธ่รรมชาตมินษุย์เป็นเสมือนต้นไม้ท่ีจะต้องเตบิโตและพฒันาตนเอง  

ในทกุๆ ด้านตามความโน้มเอียงของพลงัภายในซึง่ทําให้ธรรมชาตมินษุย์เป็นสิ่งท่ีมีชีวิต” (เสนห์่ จามริก.  

2546: 11; อ้างอิงจาก Mill.  1948) มนษุย์จงึไมไ่ด้วา่งเปลา่เพ่ือรอรับการกระทําจากภายนอกแตเ่พียง

อยา่งเดียวแตมี่จติสํานกึภายใน มีจนิตนาการ  ความรู้สกึ  ความคดิสร้างสรรค์ ฯลฯ  ซึง่ความสร้างสรรค์

ท่ีแท้จริงอยูท่ี่คณุคา่และอิสรภาพ  โดยสร้างสรรค์ออกมาจากภายในจติสํานกึเรียนรู้อนัหลากหลายของ

มนษุย์ (เสนห์่  จามริก.  2546: 47; อ้างอิงจาก Nudler; & Gardiner: 1986) อนัจะนําไปสูค่วามสามารถ

ในการพฒันาศกัยภาพจากภายในตนเองได้ ซึง่เม่ือมองเช่ือมโยงมาสูก่ารมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัมนษุย์เอง

กบับริบทหรือสรรพสิ่งรอบตวั  มนษุย์ก็ควรให้ความตระหนกัรับรู้ถึงระบบนเิวศวา่มีความสําคญัและมี

คณุคา่ เพราะฉะนัน้จึงต้องมองโลกและชีวิตในความหมายท่ีเป็นความสมัพนัธ์เก่ียวโยงและการพึง่พา

อาศยัซึง่กนัและกนัของมวลปรากฏการณ์ทัง้หลาย การจะตระหนกัถึงความสําคญัระบบนิเวศจงึไม่

สามารถใช้เพียงความคดิหรือความรู้ตามหลกัของความเป็นเหตเุป็นผลเทา่นัน้  แตต้่องประสานไปกบั

ปัญญาหยัง่รู้ของมนษุย์ด้วย (เสนห์่  จามริก.  2546: 13; อ้างอิงจาก Capra.  1982, 1988)  

 สิ่งมีชีวิตทกุๆ หนว่ยตา่งเป็นมวลรวมและระบบชีวิต  ทัง้หมดประกอบกนัขึน้เป็นมวลรวมใน

รูปของระบบสงัคม อนัมีโครงสร้างเฉพาะท่ีเกิดจากกระบวนการปฏิสมัพนัธ์และการพึง่พาอาศยัซึง่กนั  

และกนัของสว่นตา่งๆ  มวลรวมจงึไมใ่ชเ่ป็นเพียงการรวมกนัของสว่นตา่งๆ ทัง้หมดเทา่นัน้  สิ่งท่ีมีชีวิต

แตกตา่งจากเคร่ืองยนต์กลไกตรงท่ีวา่เคร่ืองยนต์กลไกเป็นสิง่ท่ีถกูสร้างขึน้ และมีการทํางานท่ีถกูกําหนด
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ขึน้จากโครงสร้าง  ในขณะท่ีสิ่งมีชีวิตมีกระบวนการของการพฒันาเตบิโต เปรียบดัง่ ต้นไม้ท่ีเจริญเตบิโต 

และแตกแขนงออกไปตามธรรมชาติ  และเน่ืองจากโครงสร้างของสิง่มีชีวิตเกิดจากกระบวนการของการ

มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัของสว่นตา่งๆ ทัง้หลาย โครงสร้างจงึไมไ่ด้กําหนดไว้อยา่งตายตวั แตเ่ป็นกระบวนการ

พืน้ฐานท่ีแม้วา่จะมีความยืดหยุน่แตก็่มัน่คง และสิ่งมีชี วิตใดท่ีคดิถึง  แตค่วามอยูร่อดของตนก็จะ

ทําลายสภาพแวดล้อมของตนแล้วก็จะทําลายตนเองในท่ีสดุ ความอยูร่อดของชีวิตจงึไมใ่ชเ่ป็นแตเ่พียง

เร่ืองของสิ่งมีชีวิตโดยตรง  หากแตเ่ป็นเร่ืองของการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่สภาพแวดล้อมของตนอยา่งตอ่เน่ือง  

ในการทําความเข้าใจธรรมชาตมินษุย์  เราจงึต้องทําการศกึษามติติา่งๆ ภายในตวัมนษุย์ทัง้ในด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ  รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่งด้วย  (เสนห์่  จามริก.  

2546: 13-15; อ้างอิงจาก Capra.  1982, 1988) มนษุย์จงึนบัวา่มีความเป็นหนว่ยรวมหรือองค์รวมท่ี

ในแตล่ะปัจเจกบคุคลก็มีความแตกตา่งหลากหลายทัง้ในมติติา่งๆ ท่ีอยูภ่ายในตน และการมีปฏิสมัพนัธ์

กบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่งแวดล้อม  ซึง่มิตติา่งๆ เหลา่นีจ้ะมีการพฒันา เจริญเตบิโต หรือมีพฒันาการของ

ตวัมนัเองและมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัอยูต่ลอดเวลา โดยขึน้อยูก่บัศกัยภาพภายในของแตล่ะบคุคล  

ประสบการณ์ชีวิต และบริบทท่ีแตกตา่งกนัออกไป จงึทําให้ความจริงของแตล่ะบคุคลไมเ่หมือนกนั  

และในขณะเดียวกนับคุคลก็ไมส่ามารถดํารงอยูไ่ด้ด้วยตนเองอยา่งโดดเด่ียวแตต้่องมีความสมัพนัธ์กบั

สรรพสิ่งรอบตวัทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมจงึจะสามารถดํารงชีวิตอยูไ่ด้ด้วยดี  

สําหรับแนวคดิแบบองค์รวมนีไ้ด้มีการแพร่หลายมาสูวิ่ชาชีพการพยาบาล ซึง่เป็นวิชาชีพ  

ท่ีปฏิบตักิารพยาบาลโดยให้การดแูลผู้ ป่วยหรือบคุคลในฐานะของความเป็นมนษุย์ท่ีต้องการได้รับ  

การชว่ยเหลือ เยียวยาทัง้ในด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคมและจติวิญญาณ โดยได้อ้างถึงแนว คดิ

ของ แจน  สมทุส์ (Jan Smuts) ซึง่เป็นทัง้นกัการเมือง นกัปรัชญาและนกัชีววิทยา ท่ีได้เขียนไว้ใน

หนงัสือ “Holism and Evolution” โดยสะท้อนความคดิและความเช่ือในประเดน็ท่ีวา่ สิ่งมีชีวิตเป็น

หนว่ยรวมท่ีไมส่ามารถวิเคราะห์แยกออกเป็นสว่นๆ เพ่ือทําให้เข้าใจมนษุย์ได้ มนษุย์มีศกัยภาพใน  

การหยัง่รู้ (Insight) ตามธรรมชาตแิละสามารถเช่ือมโยงสว่นตา่งๆ ในตวับคุคลนัน้ให้กลมกลืน

เป็นหนว่ยรวมหนว่ยเดียว (ทศันา  บญุทอง.  2531: 1; อ้างอิงจาก Flynn.  1980)  

 สมทุส์ เช่ือวา่มีกระบวนการบางอยา่งท่ีเช่ือมโยงสว่นตา่งๆของร่างกายเข้าด้วยกนัทําให้มนษุย์

เราอยูไ่ด้อยา่งผาสกุทา่มกลางสิง่แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ซึง่สมทุส์ เรียกกระบวนการนีว้า่  

“Holism” (สมจิต  หนเุจริญกลุ.  2531: 9; อ้างอิงจาก Smuts.  1926)  ตอ่มา ฟิลลปิส์ (Phillips) ได้ขยาย

แนวคดิของ  สมทุส์ โดยวิพากษ์วา่การวิเคราะห์ท่ีแยกสว่นเฉพาะเจาะจงทางฟิสิกส์และเคมี ไมเ่พียง

พอท่ีจะอธิบายสิ่งมีชีวิต ลกัษณะของสงัคม หรือความจริงทัง้หมดท่ีรวมกนั และเสนอสาระสําคญัเก่ียวกบั  

“Holism”  วา่องค์รวมทัง้หมด  (The whole)  มีลกัษณะท่ีนอกเหนือจากการเอาสว่นยอ่ยๆ มารวมกนั  

องค์รวมเป็นตวักําหนดลกัษณะของสว่น ยอ่ย  เราไมส่ามารถเข้าใจสว่นยอ่ยๆ  ได้ ถ้าแยกออกจาก
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สว่นรวม และสว่นยอ่ยๆ เหลา่นี ้มีความสมัพนัธ์หรือพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั (สมจิต  หนเุจริญกลุ.  2531: 

9-10) ซึง่เป็นทศันะในการมองสรรพสิ่งวา่ สว่นทัง้หมดของสรรพสิ่งยอ่มใหญ่กวา่ และแตกตา่งจาก

ผลรวมของสว่นยอ่ยๆ ของสรรพสิ่งนัน้ๆ (โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์; และประชาธิป  กะทา.  2550: 68) 

 เชน่เดียวกบัท่ีนกัปรัชญาองค์รวมมีความเช่ือเก่ียวกบัมนษุย์อยูบ่นสมมตฐิาน สองประการ  

คือประการแรก  มนษุย์ในฐานะองค์รวมมีความหมายมากกวา่และแตกตา่งไปจากผลรวมของ

สว่นประกอบทางด้านร่างกายทัง้หมดของบคุคลรวมกนั ทัง้นีเ้พราะบคุคลยงัมีจติใจ  อารมณ์ สงัคม 

จติวิญญาณ และสิง่แวดล้อมของบคุคลเข้ามาเป็นสว่นประกอบสําคญัอีกด้วย  สว่นประกอบทัง้หมดนี ้

ไมอ่าจแยกทําความเข้าใจทีละสว่นได้  เชน่ทําความเข้าใจร่างกายของบคุคลสว่นหนึง่ แล้วทําความ

เข้าใจเร่ืองจิตใจ   อารมณ์   วิญญาณและสิ่งแวดล้อมของบคุคลอีกทีละสว่นแล้วนํามารวมกนั แล้วถือ

วา่เป็นรายละเอียดเก่ียวกบับคุคลนัน้ ก็เป็นการคลาดเคล่ือนอยา่งมาก เพราะบคุคลเป็นหนว่ยเดียว 

(Unified whole) ซึง่ต้องทําการศกึษาเป็นหนว่ยรวมเทา่นัน้  ประการท่ีสอง มนษุย์จะตอบสนองตอ่สิง่เร้า

ในฐานะองค์รวม ซึง่เป็นผลจากการทํางานอยา่งผสมผสานของมนษุย์ท่ีประกอบด้วย ร่างกาย  จติใจ 

วิญญาณ และสิง่แวดล้อมของบคุคลนัน้ จะมใิชก่ารตอบสนองจากด้านร่างกายเพียงอยา่งเดียว ดงันัน้

การทําความเข้าใจมนษุย์จงึต้องทําความเข้าใจในฐานะองค์รวมเทา่นัน้  (ทศันา  บญุทอง.  2531: 5) 

 แนวความเช่ือแบบองค์รวมดงักลา่วได้เข้ามามีบทบาทในเร่ืองสขุภาพและบริการทาง

การแพทย์และสาธารณสขุตัง้แตป่ลายทศวรรษท่ี 1970 เป็นต้นมา  โดยแนวคดิของภาวะสขุภาพ  

องค์รวมเช่ือวา่  การมีสขุภาพดีในแบบองค์รวมนัน้ ไมใ่ชก่ารปราศจากความเจ็บป่วยเทา่นัน้ แตต้่อง

หมายถึงกระบวนการตอ่เน่ืองท่ีมนษุย์ต้องพฒันาการทําหน้าท่ีในฐานะองค์รวมให้สงูขึน้ตามศกัยภาพ

ของตนเพ่ือดํารงความผาสกุในชีวิตไว้  ดงันัน้กระบวนการดงักลา่วจงึมใิชเ่พียงการดแูลภาวะสขุภาพ

ทางกายให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุเทา่นัน้ หากแตค่รอบคลมุถึงการดแูลให้ตนเองมีความผาสกุทางใจ 

มีความรู้สกึกระฉบักระเฉง มีความคดิสร้างสรรค์ มีความมัน่คงทางอารมณ์ มีความหวงั กําลงัใจและมี

ความพงึพอใจในชีวิต และภาวะการณ์ดงักลา่วนีจ้ะเกิดขึน้ก็แตใ่นภาวะของความเป็นองค์รวมเทา่นัน้ 

ซึง่ในปรัชญาองค์รวมเช่ือวา่มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัปรัชญาและเป้าหมายในชีวิตของบคุคล ดงันัน้

ในการประเมินสขุภาวะแบบองค์รวมจงึจําเป็นต้องประเมินพฒันาการทางจิตวิญญาณด้วย (ทศันา  

บญุทอง .  2531: 8; อ้างอิงจาก  Brallier.  1978)  การมีสขุภาพดีหรือมีสขุภาวะจงึเป็นผลมาจาก

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายมิตขิองชีวิต ทัง้ทางกาย  ใจ  สงัคม  และจิตวิญญาณ  รวมถึงดลุยภาพของ

ชีวิตท่ีสมัพนัธ์อยา่งกลมกลืนกบัสงัคมธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์ ; และ

ประชาธิป  กะทา.  2550: 4, 69) 
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 จากทศันะของการมองมนษุย์แบบองค์รวมดงักลา่ว  หากมองในแงข่องระบบการศกึษา  

จงึควรต้องมองผู้ เรียนในฐานะของมนษุย์ท่ีมีความเป็ นองค์รวมอยูใ่นตวัตนของผู้ เรียนแตล่ะคน  

ซึง่ยอ่มต้องมีความหลากหลาย แตกตา่งกนัออกไป ดงันัน้บทบาทของการศกึษาซึง่มีหน้าท่ีหลกั  

ในการเอือ้อํานวยให้มนษุย์ได้พฒันาศกัยภาพภายในตนเองอยา่งเตม็ขีดความสามารถ ณ บริบทนัน้ๆ   

จงึต้องคํานงึกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมท่ีจะสง่ ผลให้มนษุย์เกิดการพฒันาตนแบบองค์รวม  

ทัง้ในด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณ และคณุธรรม  จริยธรรม รวมทัง้สง่เสริมให้

ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่งอยา่งสมดลุ โดยต้องคํานงึถึงความแตกตา่งหลากหลายของ

ปัจเจกบคุคลด้วย 

 2.2  กระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสู่การพัฒนาตนแบบองค์รวม 

 การเรียนรู้และการศกึษาของมนษุย์เป็นกระบวนการหรือวิวฒันาการอนัตอ่เน่ืองไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

แทนท่ีจะจํากดัวนเวียนอยูแ่ตใ่นกรอบซึง่เทา่กบัเป็นการปฏิเสธหรือกีดกัน้ศกัยภาพสร้างสรรค์ทางปัญญา

อนัมีอยูโ่ดยพืน้ฐานของธรรมชาตมินษุย์  โดยมนษุย์ดํารงอยูแ่ละเรียนรู้อยูใ่นสภาวะแวดล้อมอนัผสมผสาน

และซบัซ้อนทัง้ในทางกายภาพ  สงัคม วฒันธรรม และกาลเวลา (เสนห์่  จามริก.  2546: 11)  ทัง้นีจ้าร์วิส  

(Jarvis) กลา่ววา่ มนษุย์จะไมส่ามารถเจริญงอกงามได้ หากปราศจากการเรียนรู้ (Merriam; & Clark.  

2006: 30; citing Jarvis.  1987: 81)  ซึง่มนษุย์ทกุคนมีความสามารถหรือพลงัภายในตน  เม่ือมนษุย์

ได้เรียนรู้ในสิ่งใหมห่รือทกัษะใหม่ๆ  ก็จะมีสว่นชว่ยในการสนบัสนนุกลไกการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองและสนบัสนนุให้มนษุย์พฒันาพลงัภายในตน  และเน่ืองจากมนษุย์มีความสามารถในการคดิ

ไตร่ตรองเก่ียวกั บสิ่งท่ีตนเองเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตตัง้แตใ่นอดีต  ปัจจบุนัจนกระทัง่คดิเก่ียวกบั

อนาคตของตนได้ รวมทัง้รับรู้ถึงความสามารถภายในตนเองและลกัษณะทางสงัคมของตน  ทําให้มนษุย์

สามารถปรับตวัและพฒันาทกัษะเพ่ือเผชญิกบัอนาคตท่ีท้าทายอนัจะนําไปสูจ่ดุหมายของตนได้  

(Cervone; Artistico; & Berry. 2006: 170)  ซึง่สิ่งท่ีกลา่วมาข้างต้นนีน้บัวา่เป็นพืน้ฐานในการนําไปสู่

การพฒันาตนอยา่งเป็นองค์รวมของมนษุย์   

 ในทางกลบักนัหากมนษุย์ประสบกบัประสบการณ์ชีวิตหรือการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะคกุคามชีวิต

ไมว่า่จะเป็นทางด้านร่างกายหรือจติใจโดยท่ีไมส่ามารถแก้ไขจดัการกบัปัญหานัน้ได้  มนษุย์ก็จะเกิด

ความรู้สกึกลวั  หวาดระแวง  เครียด  เป็นทกุข์  และมีการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีป้องกนัตนเองจากสิง่แวดล้อม 

ถอยหา่งและหลีกเล่ียงการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่รอบตวั (Merriam; & Clark.  2006: 30; citing Merriam, 

Mott; & Lee.  1996) แตอ่ยา่งไรก็ตามมนษุย์อาจเปล่ียนมมุมองของตนเองได้จากการเรียนรู้ประสบการณ์

ชีวิตและจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและสรรพสิ่งอยา่งตอ่เน่ือง  
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 กระบวนการเรียนรู้ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมในท่ีนีจ้งึมิได้หมายถึงเฉพาะ

กระบวนการเรียนการสอนอยา่งเป็นทางกา รเทา่นัน้ แตห่มายถึงทัง้กระบวนการถ่ายทอดและการ

สร้างสรรค์สิ่งใหมจ่ากการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของบคุคลและระหวา่งบคุคลกบัสิ่งแวดล้อม  

ผา่นกระบวนการรู้คดิเก่ียวกบัความจริงอนัหลากหลาย  สามารถเปล่ียนแปลงได้ ไมห่ยดุนิง่ ตายตวั 

โดยเรียนรู้มมุมองใหมแ่ละเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ทัง้เก่าและใหม ่ โดยในท่ีนีจ้ะพิจารณาเก่ียวกบั

กระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมในประเดน็สําคญั ได้แก่ การคดิแบบหลงัการ 

ใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ  (Postformal thinking)  การปฏิสมัพนัธ์ซึง่เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่าร

พฒันาตนแบบองค์รวม และปัจจยัเกือ้หนนุท่ีทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม  

ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

 2.2.1  การคดิแบบหลังการใช้เหตผุลเชงิรูปแบบ (Postformal Thinking)  

 การคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ นบัวา่เป็นเง่ือนไขสําคญัในการนําไปสูก่ารพฒันาตน

แบบองค์รวม เน่ืองจากการคดิประเภทนีส้ามารถชว่ยให้บคุคลเกิดความเช่ือมโยงมติติา่งๆ  ภายในตน 

เช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืน และเช่ือมโยงกบัสิ่งเหนือสามญัวิสยัได้อยา่งสมดลุอนัจะนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบ

องค์รวมได้ การคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ หมายถึงการจดัระบบความคดิเชงิตรรกท่ีมีความ

ซบัซ้อน โดยตระหนกัรู้ถึงความจริงซึง่ไมแ่นน่อนตายตวั แตต้่องเลือกความจริงท่ีเป็นไปได้โดยผู้ รู้ (Knower) 

ตวัอยา่งเชน่ ในเร่ืองของการแตง่งาน ถ้าถามวา่การแตง่งานดีหรือไมดี่ ผู้ ท่ีคดิแบบใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ

(Formal thinker) ก็จะตอบตามหลกัเหตแุละผล ถ้าเหตเุป็นอยา่งนีผ้ลท่ีตามมาก็จะเป็นอยา่งนัน้แล้ว

ชกันําไปสูคํ่าตอบในทางท่ีตดัสินวา่ถกูหรือผิด  ดีหรือไมดี่  แตผู่้ ท่ีคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ

จะคดิโดยคํานงึถึงความคดิเหน็ของแตล่ะบคุคล และอารมณ์ความรู้สกึของคูแ่ตง่งาน ดงันัน้คําตอบท่ีได้

อาจจะดีหรือไมดี่ก็ได้โดยคูแ่ตง่งาน สามารถสร้างความจริงของตนเองในอนาคตปีตอ่ๆ  ไปในชีวิตการ

แตง่งานของพวกเขาได้ซึง่ความจริงอาจเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา การคดิแบบ หลงัการใช้เหตผุล

เชงิรูปแบบ จงึมีลกัษณะเชงิสมัพทัธ์ (Relativistic) และเป็นการคดิโดยอ้างอิงความเป็นตวัตน  (Self-

referential thought) (Sinnott.  1994:  107; citing Sinnott.  1989) และหากจะอธิบายเก่ียวกบัการเรียนรู้

ก็สามารถพจิารณาได้วา่ การเรียนรู้โดยทัว่ๆ ไป เรามกัจะเน้นการจดจําข้อมลูตา่งๆ และการแสวงหา

ความรู้ ทกัษะตา่งๆ มากมาย และเม่ือเราใช้ความคดิในเชงิเหตแุละผลท่ีมีลําดบัขัน้ตอน ก็จะนําไปสู่

คําตอบวา่ถกูหรือผิด  เพ่ือตดัสินใจในสถานการณ์ตา่งๆ แตใ่นความเป็นจริงแล้วเราต้องเลือกวา่อะไร  

คือความจริง หรืออะไรไมใ่ชค่วามจริงสําหรับเรา ความจริงของแตล่ะคนจงึอาจแตกตา่งกนัไป   

โดยสามารถเข้าใจได้ด้วยการคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบท่ีความถกู ผิดไมใ่ชส่ิ่งท่ีตาย ตวั       

แตข่ึน้อยูก่บัสถานการณ์  มมุมอง  การฟังเหตผุลและความรู้สกึทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืนท่ีอยูร่อบข้างด้วย  

ซึง่เป็นความคดิท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ คําตอบจงึไมต่ายตวั แตมี่ทางออกอีกหลายทางท่ีเหมาะสม

สําหรับแตล่ะบคุคล  
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 ทัง้นีเ้พียเจต์ (Piaget) ได้กลา่วเก่ียว กบัการคดิแบบ ใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ (Formal 

thought) ไว้วา่ เป็นการคดิของบคุคลท่ีจะเร่ิมคดิแบบผู้ใหญ่  สามารถคดิอยา่งมีลําดบัขัน้ตอน   

มีการเร่ิมต้นของแนวทางใหม่ๆ  และมีข้อสมมตฐิานท่ีเป็นเหตเุป็นผล ซึง่เป็นความคดิท่ีอยูใ่นขัน้สงูสดุ

ของแตล่ะบคุคล (Piaget.  1951: 246) ในขณะท่ีซินนอทท์ (Sinnott) มองวา่ การคดิเพียงลําพงัคนเดียวนี ้

ได้มีการพฒันาไปสูก่ารมีผู้คดิหลายคนท่ีเรียกวา่เป็น การคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ            

ซึง่มีความแตกตา่งจากการคดิแบบใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ คือ การคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ 

จะนําบคุคลไปสูก่ารมีมมุมองท่ีแตกตา่ง หลากหลายออกไปโดยผู้ ร่วมคดิมีสว่นร่วมในการรู้เก่ียวกบั

สถานการณ์และมีการสร้างความจริงขึน้ใหมร่่วมกนั  (Co-creation of reality) ซึง่จะทําให้ผู้ ร่วมคดิ  

มีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั โดยการสร้างความจริงจะเกิดขึน้เม่ือการพฒันาด้านการรู้คดิมีการพฒันาไป

อยา่งตอ่เน่ืองและมีความซบัซ้อนมากขึน้ สําหรับผู้ ท่ีคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบจะมีทกัษะ

ของการมองความจริงในมมุมองท่ีแตกตา่งและสร้างกรอบของสถานการณ์ขึน้ใหม ่ซึง่ทําให้พวกเขา

สามารถทํางานร่วมกนักบัผู้ อ่ืนเพ่ือมองปัญหาร่วมกนัได้  โดยจะรู้บทบาทในการส ร้างความจริงซึง่เป็น

บทบาทท่ีจะเลือกมมุมองเก่ียวกบัความจริงและตระหนกัถึงบทบาทของผู้ อ่ืนในการสร้างความเป็นจริง

รอบๆ ตวั รวมทัง้มีการเรียนรู้อยา่งเข้าใจในผู้ อ่ืนด้วย (Sinnott.  1994:  107, 110) และซินนอทท์ เช่ือวา่

การคดิ แบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบจะ ชว่ยให้เกิ ดภาวะสมดลุในตนเองของบคุคลทัง้ในด้าน

ร่างกาย จติใจและจติวิญญาณ ซึง่บคุคลมกัเกิดความขดัแย้งและมีประเดน็ท่ีต้องคดิอยา่งซบัซ้อน    

เพ่ือสร้างสมดลุอยูบ่อ่ยครัง้  โดยต้องเลือกวา่จะกระทําหรือไมก่ระทําสิง่ใดสิง่หนึง่  จงึอาจนําไปสู่

ปัญหาสขุภาพทัง้ท่ีสง่ผลตอ่ทัง้ทางด้า นร่างกาย  จติใจ  อารมณ์หรือจติวิญญาณ  ทําให้เกิดภาวะ

เจบ็ป่วยได้  ทัง้นีห้ากเราสร้างสมดลุได้เราก็จะสามารถสร้างทางเลือกให้กบัตนเองและสามารถเตมิเตม็

ความต้องการของตนเองได้ โดยการคดิ แบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบนีจ้ะ ชว่ยให้เกิดจติสํานกึท่ี

เป็นเคร่ืองมือในการหลอมรว มสูค่วามสมดลุทัง้ในตนเอง  และความสมดลุในการมีความสมัพนัธ์ กบั

ผู้ อ่ืนและสิ่งอ่ืนๆ (Sinnott.  2009: Online)  

 การคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบเป็นชนิดของการรู้คดิท่ีซบัซ้อนซึง่เป็นการแสดงถึง

ความสามารถในการพฒันาในชว่งวยัผู้ใหญ่ เน่ืองจากบางครัง้ความคดิของบคุคล อาจแตกออกเป็นสอง

หรือขดัแย้งกนั ซึง่การรู้คดิท่ีซบัซ้อนจะชว่ยให้บคุคลพิจารณาในสว่นท่ีตนเองรู้และสว่นท่ีแฝงอยู ่ และ

ชว่ยให้บคุคลพิจารณาแนวทางอ่ืนๆ เก่ียวกบัความต้องการของตน เพ่ือท่ีจะได้มาซึง่ความต้องการนัน้ 

และขจดัความขดัแย้งออกไปได้  ในสว่นของการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ อ่ืน การคดิท่ีซบัซ้อนจะชว่ยให้บคุคล

ยอมรับความต้องการของผู้ อ่ืน โดยยอมรับวา่ผู้ อ่ืนนัน้ไมไ่ด้เป็นเพียงแคผู่้ ท่ีชว่ยเตมิเตม็ความต้องการ

ให้กบัเราเทา่นัน้ แตผู่้ อ่ืนก็มีความต้องการของเขาเชน่กนั โดยเม่ือเรามีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน เราจะพบวา่

ผู้ อ่ืนมีมมุมองท่ีตา่งจากเรา เราก็จะเรียนรู้เหตผุลใหม่ๆ  และเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีเป็นอยูจ่ริง  ซึง่สิ่งนีจ้ะชว่ย
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ให้บคุคลเช่ือมโยงเหตผุลท่ีมีความขดัแย้งกนัในแตล่ะวนัไปสูค่วามเข้าใจของบคุคลท่ีเป็นความจริง    

อนัจะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจโลก  และในสว่นของความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลกบัสิ่งเหนือสามญัวิสยั

ก็ต้องใช้การรู้คดิท่ีซบัซ้อนเพ่ือท่ีจะเตมิเตม็ความต้องการของบคุคลในเร่ืองของความศรัทธา ความเช่ือ 

ความหวงั กําลงัใจ ฯลฯ อยา่งไรก็ตามอาจเกิดความล้มเหลวในการพฒันาความคดิท่ีซบัซ้อนได้      

หากความรู้สกึเช่ือมโยงของบคุคลขาดหายไปหรือเกิดการแตกแยกขดัแย้งกนั เน่ืองจากการรู้คดิของมนษุย์

เราสร้างขึน้จากเร่ืองราวการปรับตวัของเราท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สกึเช่ือมโยง (Sinnott.  2006: 384-

385, 387-388, 397)   

 การคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ  เป็นสิ่งท่ีพฒันาตอ่มาจาก การพฒันา ด้าน

สตปัิญญา (Intellectual) และประสบการณ์ระหวา่งบคุคล (Interpersonal experience) โดยท่ี

หลงัจากเรามีประสบการณ์ซึง่มีสมัพนัธภาพระหวา่งกนัและแลกเปล่ียนกนัก็จะมีการสร้างความจริง

ของชีวิตร่วมกนั ดงัเชน่การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัมมุมองตา่งๆ ซึง่รวมทัง้มมุมองของผู้ เรียนท่ีมองผู้สอนและ

การตอบสนองของผู้สอนตอ่ผู้ เรียนจนกระทัง่ทําให้เกิดการร่วมกนัสร้างสิ่งใหมข่ึน้ โดยผู้สอนและผู้ เรียน 

ทัง้นีก้ารคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ จะเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาทัง้ปัญหาในชีวิตประจําวนั

และปัญหาทัว่ไป ซึง่สามารถ สรุปได้ดงันี ้ คือ มีการปรับเปล่ียนมุมมองจากทฤ ษฎีหลัก (Meta-

theory shift) ไปสูก่ารมองความจริงจากมมุมองหรือวิธีคดิท่ีหลากหลาย  ซึง่เป็นความสามารถในการ

มองความเป็นจริง (Reality) จากมมุมองท่ีมีวิธีคดิมากกวา่หนึง่วิธีเม่ือคดิเก่ียวกบัสิ่งนัน้ๆ เชน่ มีมมุมอง

ทัง้ในแง่ของนามธรรมและการปฏิบตั ิหรือมีมมุมมองทัง้จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้และประสบการณ์ 

ท่ีได้รับ มีการนิยามเก่ียวกับปัญหา (Problem definition) คือ การตระหนกัวา่มีทางเลือกมากกวา่

หนึง่ทางเสมอท่ีจะอธิบายหรือเข้าใจเก่ียวกบัปัญหา เพ่ือท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการมอง

ปัญหานัน้ผา่นเลนส์ของเรา มีการปรับเปล่ียนกระบวนการหรือผลผลติ (Process/product shift)  

โดยตระหนกัวา่เราสามารถไปถึงข้อสรุปของความสมัพนัธ์ของเนือ้หาหรือไปถึงกระบวนการท่ีจะชว่ย

แก้ปัญหาเหลา่นัน้ได้ มีการกาํหนดขอบเขต (Parameter setting) ซึง่เราต้องเลือกมมุมองในบริบท

ของปัญหาท่ีจะต้องพิจารณา หรือจะต้องละเลยบางสว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  มีความสามารถท่ีจะทาํให้

เหน็ข้อสรุป หรือแนวทางในการแก้ปัญหา ภายใต้มุมมองท่ีหลากหลาย  (Multiple solution)   

มีความสามารถท่ีจะประเมนิข้อสรุปเก่ียวกับปัญหาและเลือกสิ่งท่ีดทีี่สุดในการท่ีจะอธิบาย

เก่ียวกับปัญหา(Pragmatism) ตระหนักว่ามีเหตกุารณ์หรือสถานการณ์หน่ึงท่ีอาจมาจากหลาย

สาเหตุหรือหลายปัจจัยได้ (Multiple  causality) ตระหนักว่ามีหลากหลายหนทางท่ีจะไปสู่

ข้อสรุปของปัญหา (Multiple  methods)และตระหนักว่า ความขัดแย้งเป็นธรรมชาตขิอง  

ความเป็นจริง และการมองเหตกุารณ์ในมุมมองท่ีกว้างจะช่วยขจัดความขัดแย้ง (Paradox)  

ออกไปได้ (Sinnott.  2006: 388-389) 
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 การพฒันาของ การคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ จะชว่ยอธิบายเก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงวิธีคดิของผู้ เรียน กลา่วคือใน ขัน้แรก ผู้ เรียนจะต้องการรู้คําตอบท่ีถกูต้องตามทฤษฎี  

โดยผู้ เรียนคาดหวงัวา่ผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้จะเป็นผู้ ท่ีให้คําตอบได้ ตอ่มาในขัน้ท่ีสอง 

ผู้ เรียนก็จะกลายมาเป็นผู้คดิท่ีมีเร่ืองของความสมัพนัธ์มาเก่ียวข้อง จงึไมมี่คําตอบท่ีถกูหรือผดิ  

อยา่งตายตวั เพราะไมมี่ทางท่ีเราจะตดัสินเก่ียวกบัความจริงได้ ผู้ เรียนก็จะมองเห็นความคดิในแง่มุม 

ท่ีแตกตา่งออกไป และใน ขัน้ท่ีสาม ผู้ เรียนจะก้าวเข้าไปสูก่ารคดิท่ีซบัซ้อนซึง่เป็นความคดิท่ีจําเป็น  

ในการท่ีจะอภิปรายเก่ียวกบัความจริง ซึง่จะนําไปสูค่วามเป็นจริงในโลกท่ีเป็นอยู ่ สิ่งท่ีถกูต้องจงึไมใ่ช่

เพียงมีผู้ รู้บอกวา่ถกูแตต้่องเป็นสิง่ท่ีผู้ เรียนยอมรับวา่ถกูต้องด้วย  การคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิง

รูปแบบจงึมีผลตอ่มมุมองของบคุคลในการมองตนเอง โลก และผู้ อ่ืน  ซึง่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

และการมีความเช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืนและสิ่งอ่ืนๆ นอกจากนีท้ฤษฎีไร้ระบบ (Chaos Theory) ได้ให้เหตผุล

สําหรับผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในเวลาเดี ยวกนัวา่ เหตกุารณ์ยอ่ยๆ  ในระบบหนึง่สามารถเคล่ือนไปสู่  

ระบบอ่ืนได้ และในสว่นของความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลก็พบวา่บอ่ยครัง้ท่ีเราปรับเปล่ียนรูปแบบของ

การมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  และทฤษฎีนีไ้ด้เสนอแนะวา่สว่นประกอบแตล่ะสว่นนัน้มีความสําคญั

อยา่งมากในระบบสําหรับผลลพัธ์สดุท้ายของระบบและสําหรับแตล่ะบุคคลด้วย  ดงันัน้ความเป็นไปได้   

โอกาส หรือประสบการณ์เพียงเลก็น้อยก็สามารถนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงชีวิตอยา่งย่ิงใหญ่ได้   

โดยหากเราละเลยบางสิง่ก็อาจทําให้เราได้รับความสญูเสียเน่ืองจากกระบวนการของเรามีชอ่งโหว่  

หรือมีข้อบกพร่อง (Sinnott.  2006: 389, 393-395)    

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น ระบบการเรียนรู้ในชัน้เรียนซึง่มีฐานคดิมาจากวิทยาศาสตร์  

ท่ีมีคําตอบตายตวั จงึมีข้อจํากดัและไมส่นบัสนนุให้เกิดการคดิแบบ หลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ  

แตห่ากผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนๆ ในบรรย ากาศท่ีไมเ่ป็นทางการนอกชัน้เรียน  

ก็จะชว่ยสนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีมมุมองท่ีซบัซ้อนขึน้ในการมองโลก รวมทัง้มีมมุมองท่ีขยายกว้างออกไป  

แนวคดินีจ้งึมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ศกึษาเพ่ือนําไปใช้สําหรับการศกึษาพยาบาล  เน่ืองจาก

นกัศกึษาพยาบาลไมไ่ด้เรียนรู้แตเ่พียงความรู้  ทฤษฎีตา่งๆ หรือทกัษะเฉพาะในการปฏิบตัเิทา่นัน้  

แตน่กัศกึษาต้องเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตท่ีมีความหลากหลายและซบัซ้อน ทัง้ของตนเองและผู้ ป่วย

รวมทัง้บคุคลอ่ืนๆ  ท่ีอยูร่อบข้าง ซึง่ การคดิแบบ หลงัการใช้เหตผุลเชงิรูปแบบนีจ้ะชว่ยให้นกัศกึษา

สามารถมองเห็นปัญหาในหลากหลาย มมุมองและมองเห็นทางออกของการแก้ไขปัญหามากขึน้  

อนัจะนําไปสูก่ารคล่ีคลายปัญหาตา่งๆ ได้   

 ทัง้นีใ้นส่วนของวิธีการเรียนรู้ท่ีซินนอทท์ เห็นวา่จะชว่ยสง่เสริม การคดิแบบหลงัการใช้

เหตผุลเชิงรูปแบบ คือการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) โดยใช้การสนทนากนั (Dialogue) 

ระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั หรือระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน โดยต้องเป็นการสนทนาท่ีให้ความเคารพตอ่
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มมุมองของผู้ ท่ีมีสว่นร่วมเก่ียวกบัความจริงนัน้  (Sinnott.  1994: 96; Sinnott.  1994: 115) และ

นอกจากการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้โดยการใช้บทสนทนาแล้ว การได้ สะท้อนคดิและ

แลกเปล่ียนมมุมองกนัทัง้ในด้านความคดิ  ความรู้สกึระหวา่งผู้ ท่ีเรียนรู้หรือสร้างความรู้  ความจริง

ร่วมกนั หรือได้สะท้อนคดิในมมุมองตา่งๆ ของตนเอง การถกเถียง ถกแถลงกบัตนเองก็จะชว่ยขยาย

มมุมองของผู้ เรียนให้กว้างขวางออกไป วิธีการตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นการให้ความสําคญัแก่การมีปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลกบับคุคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนๆ  รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์กบัความคดิ ความเช่ือของตนเอง  

ซึง่นบัวา่เป็นกระบวนการเรียนรู้สําคญัท่ีจะนําไปสู่ การคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบได้   

โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญั ดงันี  ้

 2.2.2  การปฏิสัมพันธ์: กระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสู่การพัฒนาตนแบบองค์รวม 

 ในท่ีนีจ้ะพจิารณาถึงการเรียนรู้ท่ีได้รับความสนใจในแวดวงการศกึษา และสามารถชว่ย

สง่เสริมการคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบอนัจะนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมได้  ได้แก่  

การเรียนรู้โดยใช้การสนทนา (Dialogic learning)  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)  

และการสะท้อนความคดิ ความรู้สกึ (Reflection) เน่ืองจาก การเรียนรู้ทัง้สามลกัษณะดงักลา่ว  

เป็นการเรียนรู้แบบผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  โดยเปล่ียนแปลงจากการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับ  

(Passive) มาเป็นผู้กระทํา (Active) ผู้ เรียนได้มีโอกาสสะท้อนเก่ียวกบัความรู้  ความคดิ ความรู้สกึของ

ตวัเองและได้แลกเปล่ียนมมุมองตา่งๆ แก่กนั  ผู้ เรียนจงึสามารถสร้างสรรค์ความคดิและความรู้ได้โดย

ผู้ เรียนต้องมีปฎิสมัพนัธ์กนัและสนบัสนนุซึง่กนัและกนั การเรียนรู้จงึเป็นการสร้างความรู้ใหมม่ากกวา่

เป็นการผลิตซํา้  หรือลอกเลียนของเดมิ และผู้สอนเป็นผู้ เอือ้อํานวยให้เกิด กระบวนการเรียนรู้  

ท่ีให้ความสําคญักบัการมีปฏิสมัพนัธ์ของผู้ เรียน  โดยรวมทัง้การท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียน

ด้วยกนั  ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอนและบคุคลอ่ืนๆ ท่ีร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยการมีปฏิสมัพนัธ์

ในสภาวะท่ีผู้ เรียนรู้เปิดใจกว้างยอมรับฟังความจริง ความคดิเหน็ อารมณ์ ความรู้สกึของกนัและกนันัน้

เป็นการสง่เสริมให้เกิดความสมัพนัธ์ในแนวราบมากกวา่ท่ีจะเป็นแนวดิง่จากผู้สอนลงไปสูผู่้ เรียน  

จงึทําให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสสร้างความจริง ขึน้เองได้   ทัง้นีใ้น การเรียนรู้ ทัง้สามลกัษณะดงักลา่วนัน้  

ไมไ่ด้แยกขาดจากกนัอยา่งสิน้เชงิ  ดงัเชน่ ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ กนัก็ต้องมีการสนทนา  พดูคยุ   

แสดงความคดิเห็น  อภิปรายร่วมกนั  หรือมีการสะท้อนความคดิ ความรู้สกึร่วมด้วย และในทํานอง

เดียวกนัในการเรียนรู้แบบสะท้อนความคดิ ความรู้สกึก็มีการสนทนาทัง้กบัภายในตนเองและสนทนา

กบัผู้ อ่ืนท่ีเรียนรู้ร่วมกนัอยูด้่วย ดงัสรุปได้ดงันี ้ 

 การเรียนรู้ของบคุคลจะสามารถเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือบคุคลนัน้มีการปฏิสมัพนัธ์เกิดขึน้ 

ทัง้ภายในตนเอง  ระหวา่งบคุคล  และสรรพสิ่งแวดล้อม   โดยสิ่งสําคญัในการมีปฏิสมัพนัธ์ ก็คือ  

การสนทนา ซึง่รวมทัง้การสนทนากบัตนเองโดยการสะท้อนถึง ความคดิและการปฏิบตัขิองตนเอง 
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การสนทนากบับคุคลอ่ืนและสิ่งท่ีอยูเ่หนือสามญัวิสยั  สําหรับ การเรียนรู้โดยใช้ การสนทนานัน้  

วีก็อทสกี ้ (Vygotsky) เป็นนกัคดิคนสําคญัท่ีให้ความสําคั ญกบัเร่ืองของการใช้ภาษาในการส่ือสาร  

หรือการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลเพ่ือให้บคุคลเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Duffy; & Cunningham.  

1996: 181) โดยการเรียนรู้โดยใช้การสนทนามีลกัษณะสําคญั คือ ผู้ เรียนรู้หรือผู้ ร่วมสนทนาทกุคน  

เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่หรือชมุชนการเรียนรู้ และสามารถทําประโยชน์หรือชว่ยเหลือกลุม่ได้  มีการคดิ

ร่วมกนัและเรียนรู้ร่วมกนั  โดยท่ีกลุม่ให้การยอมรับประสบการณ์ของแตล่ะคนท่ีส่ือออกมาทัง้ท่ีเป็น

คําพดูและการแสดงออกในขณะสนทนา   การเรียนรู้ลกัษณะนีจ้งึเป็นการเรียนรู้โดยพิจารณามมุมอง

ของผู้ อ่ืนวา่เหมือนหรือต่างกบัเราอยา่งไร  ภายใต้ความ 3เข้าใจของเหตผุลท่ีแตกตา่ง 3

 การเรียนรู้โดยใช้การสนทนาจงึชว่ยให้บคุคลสามารถบรูณาการความคดิ  สามารถตดัสนิใจ 

แก้ไขปัญหา สร้างสิ่งตา่ง  ๆในชีวิต และเปล่ียนแปลงชีวิตของบคุคลได้  การเรียนรู้แบบนี ้ จงึเป็นสว่นหนึง่

ของการสร้างลกัษณะเฉพาะของบคุคล และอตัลกัษณ์ทางสงัคม (Social identity) ซึง่เป็นการสร้าง

ความรู้ท่ีมาจากมมุมองท่ีแตกตา่งหลากหลายของบุคคล (Dialogic Learning.  Online; Ravenscroft.  

2011: 146) ทัง้นีก้ารใช้บทสนทนาในการเรียนรู้โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการสนทนาในเร่ืองท่ีมีความหมาย

ตอ่ผู้ ร่วมสนทนาหรือผู้ เรียน  โดยผู้ เรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนสิ่งท่ีอยูภ่ายในตวัตนของพวกเขา จะชว่ยให้

ผู้ เรียนมีพลงัอํานาจ (Empowerment) มากขึน้  มีการพฒันาบคุลิกภาพของตน  เห็นคณุคา่ภายในตน  

เช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้ มีความรู้เพิ่มขึน้โดยการใช้เหตผุลในการถกเถียงกนัเก่ียวกบัความรู้และมีการ

ยอมรับซึง่กนัและกนั  อนัจะนําไปสูค่วามเทา่เทียมกนัของบคุคลและสงัคมแบบประชาธิปไตย  รวมทัง้

ชว่ยให้บคุคลสามารถพบความหมายหรือเป้าหมายใหมใ่นชีวิตได้ (Giddens.  Online; Wells.  1999: 

41; Gordon.  2008: 6) แตใ่นทางกลบักนัหากไมมี่การสนทนากนัอยา่งมีความหมายดงักลา่วข้างต้น 

โดยผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับหรือเป็นผู้ ฟังอยา่งเดียว ผู้ เรียนก็จะไมไ่ด้แสดงความคดิเห็นใดๆ จงึ ขาดโอกาส 

ในการท่ีจะเปิดมมุมองของตนเองเพ่ือรับสิ่งใหม ่ทําให้คดิเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ เฉพาะแตใ่นมมุมองของตน 

ความรู้ ความจริงจงึไมข่ยายออกไปสูค่วามรู้ ความจริงท่ีล่ืนไหล เปล่ียนแปลงไปได้ตลอดเวลา  

กนัไปของแตล่ะ

บคุคล ซึง่จะทําให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหมห่รืออาจมีการแสดงความคดิเห็นท่ีขดัแย้งแล้วพดูคยุ อภิปราย

ร่วมกนัจนกระทัง่เกิดความเข้าใจซึง่กนัและกนั  ผู้ ร่วมสนทนาก็จะเปิดมมุมองและเข้าใจในความเช่ือมโยง

ท่ีเกิดขึน้ และยอมรับการเปล่ียนแปลงภายในตนเอง การเปล่ียนแปลงในผู้ อ่ืนรวมไปถึงการเปล่ียนแปลง

ของสงัคม โดยความรู้จะถกูนํามาพดูถึง ถกเถียงและตัง้คําถามร่วมกนัระหวา่งผู้ ร่วมสนทนา (Dialogic 

Learning.  Online)   
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  จากการเรียนรู้โดยใช้การสนทนาดงักลา่วจะเห็นได้วา่เป็นการเรียนรู้ท่ีชว่ยขยายมมุมอง 

ของผู้ เรียนให้กว้างออกไปโดยการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ท่ีเรียนรู้ร่วมกนั  ทัง้นีห้ากผู้ เรียนรู้ร่วมมือกนั 

และสนบัสนนุซึง่กนัและกนั ก็อาจเรียกวา่เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยการเรียนรู้แบบนีมี้จดุเน้นท่ี

การร่วมมือกนัระหวา่งผู้ เรียนด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  สามารถแก้ปัญหาหรือค้นหาความหมาย   

รวมทัง้สร้างผลผลติโดยมีการตัง้คําถาม  ยกประเดน็ปัญหามาอภิปรายโต้แย้งกนัทางความคดิเพ่ือท่ีจะ

สร้างสิ่งใหม ่การเรียนรู้จงึไมไ่ด้หยดุนิ่งอยูแ่ตเ่ฉพาะความรู้ในกระแสหลกัท่ีตายตวัแล้วเทา่นัน้  (Millis.  

1998: 5; citing Smth; & MacGreger.  1992)  ซึง่จะชว่ยทําให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีใฝ่รู้  รู้จกัการให้และ     

การรับ  มีการพฒันาทกัษะการคดิขัน้สงู (Millis.  1998: 6; citing Matthews, Cooper, Davidson; & 

Hawks.  1995)  มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมา ย  มีความเช่ือมัน่  มีแรงจงูใจ มุง่มัน่และ

อดทนในการทํางานเพ่ือท่ีจะประสบความสําเร็จ  รับฟังความคดิเห็นของกลุม่  สามารถสร้างสรรค์

ผลงานใหม่ๆ  ได้ (Millis.  1998: 8; citing Johnson, Johnson; & Smith.  1991: 44) นอกจากนีผู้้ เรียน

ยงัตระหนกัถึงคณุคา่ของตนเองและผู้ อ่ืนมากขึน้ แ ละเกิดความเช่ือมโยงระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั   

ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  ก่อให้เกิดความร่วมมือภายในกลุม่  และมีทกัษะทางสงัคม โดยมีสมัพนัธภาพ

กบับคุคลอ่ืนๆ ในสงัคมได้ดีขึน้ โดยยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและวฒันธรรม (Schmuck; & 

Schmuck.  2001:  40; Smith-Stoner; & Molle.  2010: 313; Marsh.  2008:  113; citing Cruickshank, 

Jenkins; & Metcalf.  2005)  

 การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีกลา่วถึงในท่ีนีเ้ป็นการเรียนรู้ท่ีอยูภ่ายใต้ฐานคดิ แบบองค์รวม  

ซึง่มีความแตกตา่งไปจากการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีฐานคดิมาจากทฤษฏีพฤตกิรรมนยิม โดยการเรียนรู้

แบบร่วมมือท่ีอยูภ่ายใต้ฐานคดิแบบองค์รวมจะมีเป้าหมายหลกัคือ การท่ีผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนมมุมอง 

และได้พฒันามมุมองให้มีมมุมองท่ีเปิดกว้างและมีความซบัซ้อนมากขึน้ทําให้เกิดมมุมองท่ีหลากหลาย

โดยผา่นกระบวนการสนทนาทางสงัคม (Social-dialogical process) ของผู้ เรียน  ลกัษณะสําคญัของ

การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีกลา่วถึงนีก็้คือ  การท่ีผู้ เรียนได้สนทนาแลกเปล่ียนระหวา่งกนั (Dialogical 

interchange)  และมีการสะท้อนกลบัซึง่กนัและกนั (Reflexivity) โดยจะเน้นถึงความสําคญัของ

การสนบัสนนุกนัของผู้ เรียนโดยการแบง่ปันหรือแลกเปล่ียนเก่ี ยวกบัข้อมลู เหตผุล ปัญหา ความคดิ  

ความรู้สกึ ฯลฯ (Duffy; & Cunningham.  1996: 187) ในขณะท่ีการเรียนรู้แบบร่วมมือภายใต้ฐานคดิ

ของทฤษฏีพฤตกิรรมนิยมจะมีแนวคดิของการมุง่เน้นการร่วมมือเพ่ือนําไปสูเ่ป้าหมายท่ีถกูกําหนดไว้

แล้วโดยอาจเกิดจาก การให้รางวลัเป็นแรงเสริมหรื อแรงจงูใจ ซึง่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบแขง่ขนั  

เพ่ือให้ได้รางวลัรวมอยูด้่วย (Johnson; & Johnson.  1996: 1020) 
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 ทัง้นีก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลกัสําคญัอยู ่ 5 ประการคือ การพึง่พาซึง่กนัและกนั  

(Positive interdependence) การสง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั  (Promotion of interaction)   

ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคล (Individual accountability)  การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล และ

ทกัษะการทํางานกลุม่ยอ่ย (Interpersonal and small group skills) และการมีกระบวนการกลุม่  

อยา่งมีประสิทธิผล (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)  ซึง่จะนําไปสูก่ารสร้างความรู้ด้วยตวัผู้ เรียนเองได้  

แตอ่ยา่งไรก็ตามหากผู้ เรียนขาดความร่วมมือในการเรียนรู้ สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ก็คือการแขง่ขนักนัระหวา่ง

ผู้ เรียน  ไมมี่การชว่ยเหลือกนัระหวา่งผู้ เรียน (Schmuck; & Schmuck.  2001:  40) ผู้ เรียนแตล่ะคนสนใจ

แตเ่ป้าหมายของตน   โดยมุง่แตค่วามรู้ท่ีจะใช้สอบให้ผา่น  และไมส่นใจท่ีจะอภิปรายในประเดน็อ่ืนๆ   

(Smith-Stoner; & Molle.  2010: 313)  

 นอกจากนีก้ารเรียนรู้อีกลกัษณะหนึง่ท่ีจําเป็นต้องมีการสนทนาของบคุคลเกิดขึน้ร่วมด้วย 

ก็คือ การสะท้อนความคิด ความรู้สึก ซึง่เป็นการเรียนรู้ท่ีบคุคลอาจจะสะท้อนความคดิ ความรู้สกึ

โดยการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ สนทนากบัตนเอง หรือ บคุคลอาจจะมีกิจกรรมร่วม กบับคุคลอ่ืน  

ด้วยการอภิปรายแลกเปล่ียนเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือประเดน็ตา่งๆ ซึง่มีทัง้การพดูคยุและ การมี

ความสมัพนัธ์ หรือมีปฏิสมัพนัธ์ ระหวา่งกนั  ทัง้นีก้ระบวนการสะท้อนความคดิความรู้สกึเป็น

กระบวนการท่ีมีความซบัซ้อนซึง่มีทัง้เร่ืองของการรู้คดิ (Cognition) และเร่ืองของความรู้สกึ (Feeling) 

รวมอยูด้่วย (Boud, Keough; & Walker.  1985: 7, 11, 36) โดยจอห์น ดวิอี ้(John Dewey) เช่ือวา่ 

การสะท้อนความคดิความรู้สกึไมใ่ชเ่ป็นเพียงการใช้เหตผุลหรือเป็นการแสดงถึงด้านสตปัิญญาเทา่นัน้   

แตเ่ป็นการแสดงถึงสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลแบบองค์รวม (Whole person) ท่ีรวมถึงภาวะด้านอารมณ์

ของบคุคลด้วย และฮาร์เบอร์มาส (Harbermas.  1970, 1971) กลา่ววา่การสะท้อนความคดิความรู้สกึ

มีสว่นเก่ียวข้องกบัภาวะทางจิตใจและสงัคม จงึไมไ่ด้เป็นเร่ืองของแตล่ะบคุคล แตมี่การสนทนา

แลกเปล่ียนกนัรวมอยูด้่วย (Ruth-Sahd.  2003: 489; citing  Dewey.  1993; Harbermas.  1970, 1971) 

 การสะท้อนความคดิความรู้สกึคือพืน้ฐานของการเรียนรู้ ซึง่เป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีเราจะคดิ

เก่ียวกบักระบวนการพฒันาของบคุคลโดยปราศจากการสะท้อนความคดิความรู้สกึ การสะท้อน

ความคดิความรู้สึ กและประสบการณ์ คือมโนทศัน์ท่ีมีพืน้ฐานคูก่นัมาเน่ืองจากเราใช้การสะท้อน

ความคดิความรู้สกึในกระบวนการคดิเก่ียวกบัประสบการณ์ของเราแล้วจงึจะทําให้เราเข้าใจเก่ียวกบั  

สิ่งนัน้ได้ (Merriam; & Clark.  2006: 39) ซึง่รอดเจอร์ส (Rodgers.  2002) ได้กลา่วเก่ียวกบัการสะท้อน

ความคดิความรู้สกึภายใต้แนวคดิของจอห์น ดวิอี ้ไว้วา่  การสะท้อนความคดิความรู้สกึต้องการเจตคติ

ท่ีให้คณุคา่แก่บคุคล และการเจริญเตบิโตทางปัญญาของทัง้ตวับคุคลเองและผู้ อ่ืน การสะท้อนความคดิ
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ความรู้สกึจงึเกิดขึน้ในชมุชนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั  สําหรับในทางการศกึษาการสะท้อนความคดิความรู้สกึ

จะทําให้ผู้ เรียนเข้าใจอยา่งลกึซึง้และมีความเช่ือมโยงสูป่ระสบการณ์และแนวคดิของผู้ อ่ืน ซึง่ชว่ยให้

การเรียนรู้ตอ่เน่ืองและก้าวหน้าทัง้ตวับคุคลและสงัคม (Merriam; & Clark.  2006: 39-40; citing Rodgers.  

2002) 

 ทัง้นีก้ารสะท้อนความคดิความรู้สกึไมจํ่าเป็นวา่ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของการรู้คดิ แตอ่าจอยู่

บนพืน้ฐานของอารมณ์ (Merriam; & Clark.  2006: 39; citing Clark.  2001) เชน่ ความรู้สกึสขุ  เศร้า  

สบัสนหรือต่ืนเต้น ฯลฯ ดงันัน้การสะท้อนความคดิความรู้สกึจงึเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ทัง้จาก

ร่างกาย  และจิตใจ  อารมณ์ (Merriam; & Clark.  2006: 41)  นอกจากนี ้ เฟนวิค (Fenwick.  2000) 

ได้กลา่ววา่การสะท้อนความคดิความรู้สกึ คือการสร้างความรู้ท่ีชว่ยให้เกิดการบรูณาการอนัย่ิงใหญ่  

ซึง่เป็นสะพานเช่ือมตอ่สว่นตา่งๆของบคุคลไปสูอ่งค์รวม (Whole) (Merriam; & Clark.  2006: 39; citing 

Fenwick.  2000)  

 สําหรับในทางการศกึษาพยาบาลซึง่เน้นในเร่ืองของการปฏิบตักิารพยาบาลอยา่ง  

เป็นองค์รวม แนวคดิในเร่ืองของ การปฏิบัตสิะท้อนความคิดความรู้สึก (Reflective practice)  

นบัวา่เป็นแนวคดิท่ีสําคญั  การปฏิบตัสิะท้อนความคดิความรู้สกึ หมายถึงการตรวจสอบตนเอง (Self-

examination) โดยการมองย้อนกลบัไปวา่เกิดอะไรขึน้บ้างจากการปฏิบตัท่ีิผา่นมาเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึน้ 

อนัจะนําไปสูก่ารเจริญเตบิโตทางวิชาชีพ  ซึง่ การปฏิบตัสิะท้อนความคดิความรู้สกึ มีลกัษณะของ

จินตนาการ การสร้างสรรค์ และเป็นการแสดงออกของบคุคลท่ีผู้ สอนและผู้ เรียนสามารถจบัประเดน็ได้

จากประสบการณ์ของพวกเขาเอง จงึไมไ่ด้มีลกัษณะเป็นแนวเดียวแบบเส้นตรง (Nonlinear)  

(Ruth-Sahd.  2003: 488) ในการศกึษาพยาบาลจงึนําแนวคดิของการสะท้อนความคดิ ความรู้สกึ  

มาใช้ทัง้ในกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลท่ีมุง่สูก่ารพฒันาตนของผู้ เรียน 

 ชอน (Schon.  1990) ได้กลา่ววา่การปฏิบตัวิิชาชีพต้องเผชญิกบัสถานการณ์ท่ีมีความเป็น

เอกลกัษณ์และมีความซบัซ้อน ซึง่ไมส่ามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเชงิเทคนคิหรือการใช้แตเ่ฉพาะ

เร่ืองของเหตผุล แตต้่องใช้เร่ืองของอารมณ์ ความรู้สกึร่วมด้วย โดยการสะท้อน ความคดิความรู้สกึ

สามารถสนบัสนนุการเรียนรู้ในวิชาชีพได้  ทัง้นี ้ชอน ได้แบง่วิธีของการสะท้อนความคดิความรู้สกึ  

ออกเป็น 3 วิธี คือการสะท้อนความคิด ความรู้สึกขณะปฎิบัตกิิจกรรม (Reflection-in-action) 

เป็นการสะท้อนความคดิความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เองทา่มกลางกิจกรรมของการสะท้อนความคดิความรู้สกึ

โดยเป็นการรู้วา่เรากําลงัทําอะไรอยูใ่นขณะนัน้  (Ruth-Sahd.  2003: 489; citing  Schon.  1990: 26) 

สว่นการสะท้อนความคิด ความรู้สึกหลังปฎิบัตกิิจกรรม (Reflection-on-action) เป็นการคดิเก่ียวกบั

สถานการณ์หลงัจากท่ีเหตกุารณ์เกิดขึน้แล้ว ซึง่วิธีนีจ้ิตสํานกึจะย้อนกลบัไปท่ีประสบการณ์เพ่ือประเมิน

ใหมอี่กครัง้ และตดัสินใจวา่ต้องการทําอะไรท่ีแตกตา่งจากเดมิ  สําหรับ  
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การสะท้อนความคิด ความรู้สึกเพ่ือปฎิบัตกิิจกรรม  (Reflection-for-action) คือการนําผลลพัธ์

จากการสะท้อนความคดิ ความรู้สกึขณะปฎิบตักิิจกรรมและการสะท้อนความคดิ ความรู้สกึหลงัปฎิบตัิ

กิจกรรมมาเป็นแนวทางนําไปสูก่ารกระทําในอนาคต หรือนําไปสูค่วามรู้ในการปฏิบตั ิ (Knowing-in-

practice) (Ruth-Sahd.  2003: 489; citing  Schon.  1983, 1990; Hellier, Y.  2002: 22; citing 

Schon.  1983, 1987) 

 ดงันัน้สิ่งสําคญัท่ี นกัการศกึษาพยาบาลควรต้องตระหนกัคือ  ในการสะท้อนความคดิ  

ความรู้สกึไมค่วรสนใจเฉพาะในเร่ืองของการท่ีจะมุง่ปรับปรุงความสามารถในการปฏิบตักิารพยาบาล

ให้ดีขึน้เทา่นัน้ (Ruth-Sahd.  2003: 494; citing Clouder.  2000) แตต้่องสนใจเร่ืองของอารมณ์  

ความรู้สกึทัง้ของผู้ปฏิ บตักิารพยาบาลและผู้ ป่วย หรือผู้ใช้บริการ ด้วย และสิง่ท่ีท้าทายสําหรับ  

นกัการศกึษาพยาบาลคือหยดุท่ีจะเรียกร้องหรือกําหนดให้ผู้ เรียนต้องเขียนบนัทกึหรือพดูถึงการสะท้อน

ความคดิความรู้สกึภายใต้ หลกัการของเหตผุล มีถกู ผดิ อยา่งตายตวั ซึง่มีลกัษณะเป็นแนวเส้นตรง 

(Linear) แตเ่พียงอยา่งเดียว  แตค่วรให้ความสําคญักบัมมุมองท่ีแตกตา่งหลากหลาย ให้อิสระแก่

ผู้ เรียนท่ีจะระบายความคดิความรู้สกึออกมาโดยเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนคดิและรู้สกึเชน่นัน้จริงๆ  ซึง่จะแสดง

ให้เห็นถึงบริบททางสงัคม  ประเดน็ท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้ เรียน  มมุมองทางวฒันธรรมของผู้ เรียน  ฯลฯ 

(Ruth-Sahd.  2003: 495)  

 เน่ืองจากในทางการศกึษาพยาบาลเป็นการปฏิบตักิบัมนษุย์ท่ีมีอารมณ์  ความรู้สกึ และ

มีศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นถึงการให้ความใสใ่จกบัความคดิ ความรู้สกึ ของ

ผู้ อ่ืนหรือเพ่ือนมนษุย์จึงเป็นสิ่งท่ีจะชว่ยให้นกัศกึษาเหน็คณุคา่ของบคุคล มีความเมตตา กรุณา และ

เอาใจใสใ่นการให้การดแูลผู้ ป่วยหรือผู้ใช้บริการ (Higgins.  1996) เชน่ การท่ีนกัศกึษาได้ให้การดแูล

ผู้ ป่วยท่ีทกุข์ทรมานด้วยความเข้าใจในความคดิ  ความรู้สกึและพฤตกิรรมของผู้ ป่วย จะชว่ยทําให้

นกัศกึษาเข้าใจและเห็นใจผู้ ป่วย ซึง่จะนําไปสูก่ารเอือ้อาทรตอ่บคุคลอ่ืนๆ (Eifried.  2003: 59) และ

เม่ือผู้ ป่วยแสดงถึงความพอใจท่ีนกัศกึษาให้การดแูล  ให้ความไว้วางใจ  เอือ้อาทรและหว่งใยนกัศกึษา 

ก็ถือวา่เป็นกําลงัใจอนัสําคญัและสามารถชว่ยเสริมความมัน่ใจให้แก่นกัศกึษาในการประกอบวิชาชีพ

ได้เป็นอยา่งมาก (Sedlak.  1997) ซึง่จะสง่ผลดีในการสร้างสมดลุของการเช่ือมโยงมิตติา่งๆ ภายในตน

ของนกัศกึษารวมทัง้การเช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืนและสิ่งอ่ืนๆ อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาตนและวิชาชีพ ซึง่การ

เรียนรู้จากการปฏิบตักิารพยาบาลกบัผู้ ป่วยหรือผู้ใช้บริการดงักลา่วเป็นการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมท่ี

อยู่นอกชัน้เรียน ซึ่ งเป็นการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ กบับคุคลอ่ืนและสรรพสิ่งรอบข้าง ซึง่ จะ

ชว่ยให้นกัศกึษาเกิดมมุมองท่ีแตกตา่งและยอมรับมมุมองอ่ืนๆ ซึง่เป็นการเปิดกว้างออกไปมากขึน้จาก

การเรียนรู้ในชัน้เรียนโดยทัว่ไป  ทําให้มองเห็นถึงความซบัซ้อนของสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีได้เผชิญ และ

สามารถแยกแยะหรือเลือกความจริงได้  ซึง่ในสถานการณ์หนึง่อาจมีหลายสว่นท่ีทบัซ้อนกนัอยู ่ สง่ผล

ให้นกัศกึษาเกิดความเข้าใจในการดแูลผู้ ป่วยแตล่ะรายท่ีมีความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและมีความ
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ต้องการการดแูลท่ีแตกตา่งกนัออกไป โด ยไมมี่ตําราเลม่ใดๆ จะสามารถอธิบายได้อยา่งเบด็เสร็จ

ตายตวัวา่จะต้องให้การดแูลผู้ ป่วยแตล่ะคนอยา่งไร   ประสบการณ์ตรงในการให้การพยาบาล  การมี

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีนําไปสูก่ารเรียนรู้ และการคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบจงึมีประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่

นกัศกึษาพยาบาล ซึง่นอกจากจะชว่ยให้นกัศกึษาได้เปิดมมุมองของตนออกไปดงักลา่วแล้ว สิง่สําคญั

คือยงัชว่ยให้นกัศกึษาได้มองย้อนกลบัมาสูภ่ายในตน ได้ทบทวนพจิารณา ไตร่ตรองจากสถานการณ์

ตา่งๆ ท่ีนกัศกึษาได้เผชญิทําให้เกิดความเข้าใจตนเอง  เกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างความรู้จากภายใน

ตนเองและบรูณาการตนเองได้อยา่งสมดลุ 

 นอกจากนีย้งัมีนกัการศกึษาได้กลา่วถึง ปัจจยัสําคญั 5 ประการในการจดัการศกึษาเพ่ือให้

เกิดการพฒันาวิชาชีพไว้ดงันี ้คือ 1) การเอือ้ให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ท่ีกว้างขวางซึง่จะชว่ยเพิม่ประสบการณ์

ในการเรียนรู้ 2) การสง่เสริมความสามารถท่ีจําเป็นและปรับปรุงหรือพฒันาความสามารถของผู้ เรียน

อยา่งตอ่เน่ือง  3) การสนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีการปฏิบตังิานท่ีเพียงพอตอ่การทํางานในลกัษณะท่ีมีความ

เช่ียวชาญ  4)  การชว่ยเหลือให้ผู้ เรียนสามารถยืนหยดัตอ่สถานการณ์ท่ียากลําบากและสามารถ

ประคบัประคองเหตกุารณ์ให้เป็นไปในทางท่ีดี และ 5) การสง่เสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ มีความสามารถให้

ความชว่ยเหลือหรือสนบัสนนุผู้ อ่ืนได้ (Merriam; & Clark.  2006: 47; citing Cheetham; & Chiverss.  

2001) ซึง่นบัวา่มีความสอดคล้องกบัการศกึษาทางวิชาชีพการพยาบาลท่ีมีทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ

ซึง่เป็นประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่อยา่งย่ิงตอ่การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพ ทัง้นีน้อกจากกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีกลา่วมาแล้ว การท่ีจะพฒันาผู้ เรียนให้ไปสูเ่ป้าหมายท่ีต้องการได้นัน้ต้องมีปัจจยัเกือ้หนนุท่ีจะ

ทําให้ผู้ เรียนไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมตอ่ไปได้    

 2.2.3  ปัจจัยเกือ้หนุนท่ีทาํให้เกดิกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนแบบองค์รวม  

 ในการพฒันาตนแบบองค์รวม มีปัจจยัเกือ้หนนุอยูห่ลายประการ และในสว่นท่ีเป็นปัจจยัสําคญั 

ได้แก่ ปัจเจกบคุคล  บคุคลรอบข้างและบริบททางสงัคม  และความเช่ือ  ความศรัทธาในสิ่งเหนือสามญัวิสยั 

 2.2.3.1  ปัจเจกบุคคล  หรือตวัผู้ เรียนซึง่ นบัวา่เป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้และ  

การเปล่ียนแปลงสูก่ารพฒันาตนเอง  โดยในท่ีนีห้มายถึง นกัศกึษาพยาบาลซึง่อยูใ่นวยัเร่ิมเข้าสู่  

วยัผู้ใหญ่ตอนต้น  เป็นวยัท่ีสามารถเรียนรู้มิตติา่งๆ ภายในตนทัง้จากมมุมองของตนเองและมมุมอง

ของผู้ อ่ืน  สามารถแก้ไขจดัการความขดัแย้งภายในเพ่ือสร้างสมดลุในตนเอง  มีความเป็นตวัของตวัเอง

และพึง่พาผู้ อ่ืนน้อยลง   มีความคดิวิเคราะห์  และตดัสินใจได้วา่จะปฏิบตัติวัอยา่งไร ดงันัน้ สิ่งสําคญัท่ี

ผู้สอนหรือผู้จดัการศกึษาจะต้องตระหนกัก็คือ ผู้ เรียนไมใ่ชส่ิ่งท่ีผู้สอนจะสร้างขึน้ให้เหมือนกบัตัวผู้สอน

หรือเหมือนใครๆ ได้ เน่ืองจากผู้ เรียนแตล่ะคนมีลกัษณะเฉพาะตนท่ีแตกตา่งหลากหลาย  (Leonard; & 

Johnson.  1998)  โดยผู้ เรียนทกุคนมีประสบการณ์เดมิของตนตดิตวัมา ไมใ่ชว่า่งเปลา่เพ่ือรอรับการป้อน

ความรู้จากผู้สอนเพียงอยา่งเดียว    

 



 39 

 กระบวนการเรียนรู้จงึควรต้องมีลกัษณะของผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางโดยชว่ยเอือ้ให้ผู้ เรียนมี

คณุลกัษณะของการพฒันา (Development) ท่ีเน้นการบรูณาการ  มีมมุมองในลกัษณะของภาพรวม 

หรือบริบทแวดล้อม  โดยจะเน้นการพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหรือ

ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ขึน้ มีการพฒันาด้านคณุธรรม   จริยธรรม  มีการใช้เหตผุล  

(Reasoning) ด้วยความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน  รวมทัง้สามารถสะท้อนตวัตน (Self-reflection) ท่ีเป็น

ลกัษณะเฉพาะของตนเองท่ีอาจสะท้อนเป็นความคดิจากเร่ืองราวของตน การประสบความสําเร็จของ

ตน ความรู้สกึตระหนกัถึงคณุลักษณะท่ีมีอยูร่วมถึงมมุมองท่ีมีตอ่โลก หรือท่ีเรียกวา่การมองผา่นเลนส์

ของตนเอง   เชน่ ความรู้สกึของพยาบาลท่ีมีตอ่วิชาชีพอาจถกูสร้างมาจากความสามารถในการ

ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพหรือประสบผลสําเร็จ  โดยการสะท้อนตวัตนเป็นการสร้างขึน้ร่วมกนั

ขณะท่ีมีความสมัพนัธ์ ระหวา่งบคุคลกบับคุคลอ่ืน  สงัคม วฒันธรรมและบทบาทในการปฏิบตังิาน    

การสะท้อนตวัตนจงึเป็นการแสดงให้เห็นถึงคณุลกัษณะและแนวคดิของบคุคลซึง่อยูใ่นสว่นของการ

สร้างความหมายภายในบคุคล (Rogers; Mentkowski; & Hart.  2006: 500-502)  ทัง้นีห้ากผู้ เรียนมี

ความสมดลุและความเข้มแข็งภายในตน ผู้ เรียนก็จะมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้โดยการมีปฏิสมัพนัธ์กบั

บคุคลอ่ืนและสรรพสิ่ง สามารถสร้างและดํารงสมัพนัธภาพท่ีดีและพฒันาตนไปสูภ่าวะท่ีสขุสมบรูณ์ได้ 

 2.2.3.2  บุคคลรอบข้างและบริบททางสังคม  ซึง่ในท่ีนีห้มายถึงทัง้บคุคลท่ีเอือ้ให้  

เกิดการเรียนรู้  สงัคมหรือชมุชนแหง่การเรียนรู้ รวมทัง้แหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ผู้ท่ีเอือ้อาํนวยหรือช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อาจจะเป็นครู อาจารย์ หรือเป็นเพ่ือน  รุ่นพ่ี  รุ่นน้อง  ผู้ ท่ีมีประสบการณ์  ฯลฯ  

ซึง่บคุคลเหลา่นีมี้ความสําคญัท่ีจะชว่ยสนบัสนนุให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองได้ โดยครู อาจารย์ 

ท่ีเป็นผู้สอนในสถานศกึษา หรือแหลง่ฝึกปฏิบตัจิะไมใ่ชเ่ป็นเพียงผู้ ถ่ายทอดเนือ้หาวิชา โดยทําหน้าท่ี  

ให้เสร็จสิน้ไปในแตล่ะคาบเวลาตามตารางเรียนเทา่นัน้ แตผู่้สอนสามารถเป็น ผู้สนับสนุนคนสําคญั 

ท่ีทําให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาแบบองค์รวมขึน้ได้ (Vanasupa; Stolk; & Herter. 2009: 71; citing  

Assor; et al.  2002; Pintrich; & De Groot.  1990) โดยสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดพลงัอํานาจภายในตนด้วย

การท่ีผู้สอนเลิกล้มการแสดงอํานาจของตนแตเ่สริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้ เรียนสามารถมีสว่นร่วมอยา่ง

อิสระและเทา่เทียม  รวม ทัง้กระตุ้นและสนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีการสะท้อนคดิอยา่งมีวิจารณญาณ   

(Merriam; & Clark.  2006: 44; citing Cranton.  1994, 1997) และเอือ้อํานวยให้ผู้ เรียนเห็นคณุคา่

ของการเรียนรู้  ชว่ยให้รู้สกึชอบหรือพงึพอใจในสิ่งท่ีเรียน และมีความสขุในการเรียนรู้ ซึง่จะทําให้เกิด

ความรู้สกึรักการเรียนรู้รวมทัง้สามารถค้นหาและสร้างความหมายในชีวิตของตนได้  ผู้สอนจงึเป็นผู้ ท่ีมี

บทบาทท่ีลุม่ลกึและละเอียดออ่นย่ิงไปกวา่การให้ความรู้เพียงอยา่งเดียว (วิชยั ตนัศริิ; และคนอ่ืน .ๆ  2551; 

อ้างอิงจาก Michael  Manley. n.d.: 286)  
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 นอกจากนีผู้้ส อนควรมีบทบาทในการเป็น ผู้ท้าทาย (Challeng) โดยเพิ่มแรงกดดนั  

ท่ีพอเหมาะหรือชว่ยเลือกสถานการณ์ท่ีท้าทายเพ่ือเป็นการชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดพลงัในการเรียนรู้  

โดยการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม (Merriam; & Clark.  2006: 44; citing Daloz.  1999;  Merriam; 

& Clark.  2006: 42) รวมทัง้ชว่ยกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดทกัษะการคดิและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชว่ยให้

ผู้ เรียนมีความเพียรพยายาม เน้นให้ผู้ เรียนพึง่ตนเอง สามารถสร้างวิจารณญาณของตนเอง  และมี

ความรู้สกึรับผดิชอบ (วิชยั  ตนัศริิ; และคนอ่ืนๆ.  2551: 181-182) และอีกบทบาทหนึง่ของผู้สอนท่ีมี

ความสําคญั คือ ผู้สอนควรมีบทบาทในการเป็นผู้ให้มุมมอง (Provide vision) โดยเอือ้ให้มีกระบวนการ

เรียนรู้ภายใต้การได้พดูคยุแลกเปล่ียนและมีปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัภายในชมุชนหรือสภาวะแวดล้อม

ท่ีผู้ เรียนอาศยัอยู ่ ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนมีมมุมองทัง้จากภายในสูภ่ายนอก (Inside out)  และจากภายนอกสู่

ภายใน (Outside in)ซึง่นบัวา่เป็นพืน้ฐานในการเปิดเข้าสูป่ระสบการณ์ชีวิตและชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถ

สร้างความหมายในชีวิตภายใต้บริบทของตนได้ (Merriam; & Clark.  2006: 44; citing Daloz.  1999;  

Merriam; & Clark.  2006: 42) 

 จากแนวคดิของฟิสิกส์แนวใหม ่(New Physics) ท่ีมีมมุมองวา่ความจริงไมใ่ชมี่เพียงสิง่เดียว 

และการเรียนรู้เก่ียวกบัความจริงอ่ืนๆ สามารถสอนให้เรามีความยืดหยุน่มากขึน้ และให้เคร่ืองมือ

แก่เรามากขึน้  ดงันัน้เส้นแบง่ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนจงึอาจจะไมช่ดัเจนเน่ืองจากความจริงมีหลากหลาย 

และการเรียนรู้มีการพดูคยุกนัมากกวา่เป็นเพียงการฟังบรรยาย  การมองความจริงเป็นลกัษณะของ

การมีมมุมองท่ีมองไปรอบๆ ในสิ่งท่ีเราสร้างความจริงของเรา ผู้สอนยอมรับผู้ เรียนมากขึน้ท่ีผู้ เรียน

สามารถใช้ความสามารถของพวกเขาในการสร้างความจริงและประสบการณ์ ซึ่งความตระหนกัในเร่ือง

นีทํ้าให้ผู้สอนมองเห็นการเปล่ียนแปลงของสงัคมในอีกมมุมองหนึง่  น่ีคือการปรับเปล่ียนไปโดยผู้สอน

จะมีสว่นร่วมเดนิไปด้วยกนัเพ่ือไปสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ีย่ิงใหญ่กวา่และมุง่ไปท่ีผู้ เรียน ในขณะท่ีผู้สอน

ทํางานร่วมกบัผู้ เรียนก็จะเกิดความยืดหยุน่และมองเห็นการเปล่ียนไปของความจริงวา่เป็นเร่ืองปกติ

ธรรมดา  ซึง่การยอมรับการเปล่ียนไปในความเป็นจริงจะเป็นสะพานนําไปสูก่ารพดูคยุกนัระหวา่ง

ความจริงสองแบบอนัจะนําไปสูก่ารสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ และประยกุต์สูก่ารเรียนรู้ได้โดยการเรียนรู้

จะไมถ่กูทําลายด้วยมมุมองในการมองโลกท่ีไมมี่ความยืดหยุน่ (Sinnott.  1994: 91-94) 

 ทัง้นีวิ้ทยาศาสตร์แนวใหม ่ (New Science) เปรียบเสมือนเป็นกรอบการทํางานสําหรับ

การสอนท่ีมีความแตกตา่งหลากหลาย ซึง่ผู้ เรียนรู้ในวยัผู้ใหญ่กบัผู้สอนสามารถร่วมกนัสร้างการเปล่ียนแปลง

โดยสง่เสริมความแตกตา่งได้  โดยผู้ส อนควรเปิดกว้างสูค่วามหมายและความเป็นไปได้ของสิง่ตา่งๆ  

โดยการถามคําถามท่ีจะนําไปสูก่ารอภิปราย ซึง่คําตอบท่ีถกูมีได้หลายคําตอบ (Many realities) ผู้สอน

ควรชว่ยให้ผู้ เรียนมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเพ่ือให้เกิดมมุมองท่ีหลากหลายและสร้างสิ่งท่ีดีกวา่ขึน้ได้ ควร

ชว่ยให้ผูเ้รียนหลาย  ๆกลุม่ร่วมกนัแก้ไขปัญหา  ชว่ยให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงการมีสว่นร่วมระหวา่งแนวคดิเก่า
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กบัแนวคดิใหมว่า่เช่ือมโยงกนัได้  ซึง่ความเช่ือมโยงทางความคดินีจ้ะเกิดการเปล่ียนแปลงและความ

หลากหลายในขณะท่ีสว่นท่ีเป็นหลกัก็ยงัคงดําเนินตอ่ไป และท่ีสําคญัผู้สอนไมค่วรเข้ มงวดเกินไป 

แตค่วรชว่ยให้กลุม่ผู้ เรียนเกิดการสร้างทางเลือกตา่งๆ  ได้  นอกจากนีผู้้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน

สามารถสร้างกฏในชัน้เรียน  เป้าหมายและระบบของคณุคา่ขึน้เองได้  ชว่ยให้ผู้ เรียนได้เปิดกว้าง

เก่ียวกบัความรู้  ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือโดยไมใ่ชก่า รแขง่ขนั   และในบางโอกาสผู้ เรียนก็

สามารถเป็นผู้สอนได้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ เรียน (Sinnott.  1994: 97-100) 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นนีก้ญุแจสําคญัก็คือ การเปิดเข้าสูก่ารเปล่ียนแปลงทัง้การเปล่ียนแปลง

ภายในชัน้เรียน และการเปล่ียนแปลงในวฒันธรรมการเรียนรู้จ ากท่ีครูเป็นผู้สอนไปสูก่ารสนทนา

ระหวา่งกนั ซึง่รวมทัง้การสนทนากบับคุคลท่ีมีประสบการณ์ซึง่อาจถือได้วา่เป็นครูท่ีดีท่ีสดุของผู้ เรียน  

ผู้สอนจงึควรเปิดโอกาสให้ผู้ รียนได้เรียนรู้จากผู้ อ่ืนนอกเหนือจากตวัผู้สอนได้ ทัง้นีผู้้สอนท่ีมีลกัษณะ

ดงักลา่วข้างต้น คือมีการคิดแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบจะชว่ยให้ผู้ เรียนรู้สามารถข้ามสะพาน

ของความขดัแย้งเก่ียวกบัเร่ืองของความจริงได้ เชน่ การชว่ยให้ผู้ เรียนเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม  ชว่ยเสริม

พลงัอํานาจ  เสนอมมุมองท่ีแตกตา่งหลากหลาย ฯลฯ ซึง่ผู้ ท่ีคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบจะ

สามารถเข้าใจด้านตา่งๆ ของตวัเองได้ดีกวา่ และสามารถบรูณาการตนเองได้มากกวา่  โดยสามารถ

เรียนรู้สิ่งใหมแ่ละมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีได้ (Sinnott.  1994: 101-102) 

 ในสว่นของ บคุคลอ่ืนๆ  ท่ีไมใ่ชค่รู /อาจารย์แตเ่ป็นผู้ ท่ีอยูร่อบข้างของบคุคลและชว่ย เอือ้ 

ให้ผู้ เรียนเกิดการเ รียนรู้ก็อาจมีบทบาทเชน่เดียวกบัผู้สอนดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น รวมทัง้เป็นกําลงัใจ  

อนัสําคญัท่ีผู้ เรียนสามารถระบายความคดิ ความรู้สกึ ปรับทกุข์  แบง่ปันความสขุด้วยการมีปฏิสมัพนัธ์

ท่ีมีพืน้ฐานของความเมตตา กรุณา และเอือ้อาทรตอ่กนั เน่ืองจากสมัพนัธภาพและความเข้าใจระหวา่ง

มนษุย์นัน้เป็นสิ่งสําคญัท่ีชว่ยสนบัสนนุให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองให้มีความมัน่คงทางจิตใจ 

อารมณ์  และจติวิญญาณได้ โดยผู้ เรียนจะรู้สกึ อบอุน่  ปลอดภยั เกิดการยอมรับผู้ อ่ืนและมีความ

จริงใจตอ่กนั และผู้ เรียนจะไมส่ามารถเรียนรู้หรือพฒันาตนเองจากประสบการณ์ท่ีเข้ามาสมัผสักบัชีวิต

ของตนได้หากผู้ เรียนไมเ่กิดความไว้วางใจผู้ อ่ืนท่ีอยูร่อบตวั ทัง้นีส้มัพนัธภาพระหวา่งผู้ ท่ีชว่ยเอือ้ให้เกิด

การเรียนรู้กบัผู้ เรียนท่ีเกิดขึน้จากการพดูคยุแลกเปล่ียนกนัจะชว่ยลดชอ่งวา่งระหวา่งสถานภาพของ  

ทัง้สองฝ่ายและก่อให้เกิดความไว้วางใจซึง่กนัและกนัได้ (Merriam; & Clark.  2006: 42; citing Freire.  

1970)  ซึง่ดาลอส (Daloz.  1999) เช่ือวา่การมีสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ ท่ีชว่ยเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ 

คือความหมายท่ีมีความเข้มแขง็ของการชว่ยให้บคุคลมีการพฒันา โดยผลของการมีปฏิสมัพนัธ์ก็คือ  

การมีความกล้าแสดงความคดิเหน็ได้อยา่งอิสระมากขึน้  มีการพฒันาตน เชน่ภาวะทางอารมณ์  ความรู้สกึ 

ซึง่จะมีการถกัทอเกิดขึน้ครัง้แล้วครัง้เลา่จนกระทัง่ความหมายในชีวิตมีมากขึน้และมีความเข้มแข็ง

ภายในตนมากขึน้ (Merriam; & Clark.  2006: 44; citing Daloz.  1999) 
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 สําหรับชมุชนแหง่การเรียนรู้หรือแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

หรือสังคมถือว่าเป็นกุญแจสาํคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาตวัตนของบุคคล   เชน่การมี 

สว่นร่วมภายในชมุชนหรือสงัคมแวดล้อม จะชว่ยทําให้บคุคลเกิดความมัน่ใจในตนเองมากขึน้  

โดยผา่นการสนบัสนนุและกระตุ้ นจากกลุม่บคุคลท่ีอยูร่่วมกนั ซึง่จะชว่ยให้บคุคลสามารถสร้าง

ความหมายจากสถานการณ์นัน้ๆ ได้ (Merriam; & Clark.  2006: 43; citing Baumgartner.  2003: 

186) ดงันัน้การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนจงึทําให้บคุคลเกิดการเรียนรู้ขึน้แล้วจงึเกิดการพฒันาบคุคล

ตามมา (Merriam; & Clark.  2006: 43) และในสว่นของแหลง่เรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาลนัน้มีอยู่

หลากหลาย ทัง้ในชัน้เรียน และนอกชัน้เรียน  เชน่ แหลง่ฝึกงานตา่งๆ  หอผู้ ป่วย  ศนูย์สาธารณสขุ  

สถานีอนามยั  ชมุชน  สถานดแูลเดก็   สถานดแูลผู้สงูอาย ุ ฯลฯ  รวมทัง้หอพกั ท่ีนกัศกึษาอาศยัอยู่  

ซึง่ไมใ่ชเ่ป็นเพียงสถานท่ีสําหรับพกัอาศยัเทา่นัน้ แตย่งันบัวา่เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีสําคญัสําหรับนกัศกึษา

ด้วย เน่ืองจากการดําเนินชีวิตอยูใ่นหอพกัเป็นประสบการณ์ท่ีต้องใช้ทกัษะชีวิตในการอยูร่่วมกนักบั

ผู้ อ่ืนท่ีมีความแตกตา่งกนัทัง้ในเร่ืองของลกัษณะเฉพาะตนและวฒันธรรม ทัง้นีท้กุคนท่ีเรียนรู้ร่วมกนั

สามารถชว่ยกนัสร้างให้แหลง่เรียนรู้มีบรรยากาศของการเรียนรู้อยา่งมีความสขุและสามารถสร้างสรรค์

ความรู้ใหม่ๆ  ขึน้ได้  (Heise; & Himes.  2010: 343) โดยไมใ่ชเ่ป็นเพียงแคแ่หลง่ฝึกทกัษะเทา่นัน้  

ซึง่นบัวา่เป็นอีกมมุมองหนึง่ท่ีไมไ่ด้มองวา่เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ล้วเพ่ือรอให้นกัศกึษาเข้าไปเรียนรู้

เพียงด้านเดียวแตใ่นทางกลบักนัเราสามารถสร้างชมุชนแหง่การเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ โดยการพดูคยุ

แลกเปล่ียน  ทํากิจกรรมร่วมกนัด้วยความจริงใจท่ีจะชว่ยเหลือกนั  ยอมรับคณุคา่ซึง่กนัและกนั  

เพ่ือร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหมด้่วยความภาคภมูิใจ ซึง่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งตอ่เน่ือง  

2.2.3.3  ความเช่ือ ความศรัทธาในสิ่งเหนือสามัญวิสัย มนษุย์เราทกุคนล้วนมีความเช่ือ   

ความศรัทธาในสิ่งเหนือสามญัวิสยั เชน่  ศาสนา  พระเจ้า  สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  สิ่งอนัเป็นท่ีรัก และมีความหมาย

ตอ่ชีวิต จิตวิญญาณ ฯลฯ  ซึง่จะชว่ยเป็นกําลงัใจ  ท่ียึ ดเหน่ียวจิตใจหรือท่ีพึง่ทางใจ เม่ือยามท่ีต้อง

ประสบกบัความทกุข์หรือรู้สกึโดดเด่ียว  ว้าเหว ่ ขาดท่ีพึง่  ชีวิตไร้คา่ ไมมี่ความหมาย ฯลฯ  เน่ืองจาก

ในชีวิตมนษุย์ต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  รวมทัง้การสญูเสียท่ีจะเกิดขึน้ หรือเม่ือต้อง

ตกอยูใ่นภาวะวิกฤต มนษุย์จงึต้องการสิง่ท่ีมีพลงัเหนือกวา่ ซึง่จะสามารถชว่ยให้เกิดความเข้มแขง็ภายใน

เพ่ือตอ่สู้กบัสิ่งท่ีจะต้องเผชิญและไปสูเ่ป้าหมายหรือความสขุในชีวิตของตนดงัเชน่ผลการศกึษาท่ีพบวา่ 

บคุคลท่ีมีเป้า หมายในชีวิตท่ี เก่ียวกบัศาสนา และจิตวิญญาณ เชน่ ความดีงาม  คณุคา่  ความหวงั 

ฯลฯ จะมีสขุภาพจิตดีและมีความสขุในชีวิต มีความเข้มแขง็ภายในตน  สามารถสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี

กบัผู้ อ่ืน และสิ่งเหนือสามญัวิสยัท่ีตนเองนบัถือ ศรัทธา  ซึง่บคุคลเหลา่นีจ้ะ สามารถแก้ไขจดัการกั บ

ปัญหา อปุสรรค  และความยากลําบากในชีวิตได้ดีกวา่บคุคลท่ีมีเป้าหมายในชีวิตท่ีเก่ียวกบัการทํางาน

อยา่งจริงจงัและมุง่แตผ่ลสมัฤทธ์ิ  สนใจแตค่วามต้องการของตน และไมส่นใจท่ีจะถกัทอสมัพนัธภาพ
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ท่ีดีกบัผู้ อ่ืนและสิ่งเหนือสามญัวิสยั (Haidt.  2006: 143; citing Kasser.  2002; Kasser; & Ryan.  

1996;  Haidt.  2006: 145; citing King.  2001; Sinnott.  2006:  386-387) 

 สําหรับนกัศกึษาพยาบาลเองการมีความเช่ือมโยงกบัสิง่ท่ีเป็นความเช่ือ ความศรัทธาในสิง่

เหนือสามญัวิสยั นบัวา่เป็นสิง่สําคญัท่ีจะชว่ยให้นกัศกึษามีความเข้มแขง็  อดทน  มีความหวงั ความ

ภาคภมูิใจ  รู้สกึถึงคณุคา่ภายในตนรวมถึงวิชาชีพ และเป็นสิ่งหลอ่เลีย้งภาวะจิตใจและ จิตวิญญาณ

ของนกัศกึษาให้สามารถให้การพยาบาลแก่ผู้ ป่วยหรือผู้ใช้บริการได้อยา่งมีความสขุ   ผู้จดัการศกึษา  

จงึควรตระหนกัและสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้ปฏิบตัติามคําสอนในศาสนาท่ี ตนนบัถือ ศรัทธา ปฏิบตัิ

กิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ มีเวลาอยูก่บัธรรมชาตท่ีิงดงาม ได้ศกึษาศลิปะตา่งๆ ท่ีชว่ยให้ผอ่นคลาย

หรือเกิดความสขุทางใจ รวมทัง้มีเวลาให้กบัตวัเองในการท่ีจะพิจารณาชีวิตหรือไตร่ตรองความคดิและ

การปฏิบตัใินแตล่ะวนั อนัจะนํามาซึง่ความเข้าใจธร รมชาต ิและการเปล่ียนแปลงของชีวิต (ทศันีย์   

ทองประทีป.  2552:  51-57) 

 กระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมจงึไมไ่ด้มีเป้าหมายมุง่แตท่ี่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่ งเป็น

การเรียนรู้วิชาการภายนอกตวัผู้ เรียน  หรือมุง่พฒันาคนเพ่ือไปเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคม แตมี่ลกัษณะของเป้าหมายในการเรียนรู้ ท่ีมุง่เน้นการพฒันาตนแบบองค์รวมของผู้ เรียน 

อนัได้แก่ ความเช่ือมโยงภายในตน  ความเช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่ง โดยการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

ซึง่จะนําไปสูค่วามสมดลุภายในตนและมีการพฒันาตนตอ่เน่ืองไปได้ ซึง่ผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะ เชน่นีจ้ะ

สามารถ ดําเนินชีวิต ได้อยา่งมีความสขุ โดยเข้าใจผู้ อ่ืน เข้าใจ โลกและเข้าใจชีวิต กระบวนการเรียนรู้  

จงึจําเป็นต้องสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  ระหวา่งบคุคลกบัธรรมชาต ิและสรรพสิ่ง รวมทัง้ให้

ความเคารพตอ่ความเป็นมนษุย์ของแตล่ะบคุคล  

 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้ หลกัสตูรในท่ีนีจ้งึมีความหมาย

ขยายกว้างออกไปนอกเหนือจากกรอบท่ีกําหนดไว้  โดยให้ความสําคญักบัความรู้ทัง้ในเชงิวิชาการ  

และประสบการณ์จากชีวิตจริงโดยไมแ่ยกขาดจากกนั และมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 

สง่เสริม ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อยา่งอิสระ และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  สนบัสนนุให้ ผู้ เรียนมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และสรรพสิ่งตา่งๆ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทัง้ในระหวา่งผู้ เรียน  ผู้สอน 

และผู้ ท่ี เก่ียวข้องโดย ยอมรับความแตกตา่งในการเรียนรู้ของผู้ ท่ีเรียนรู้ ร่วมกนั  กระบวนการเรียนรู้

ให้ความสําคญั กบัทกุๆ ด้านท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั ภายในตวัผู้ เรียน มิใชด่ิง่เด่ียวในการพฒันาเพียง

ด้านในด้านหนึง่ และควรมุง่เน้นให้ผู้ เรียนตระหนกัรู้ถึงคณุคา่ท่ีแท้จริงของชีวิต  และตระหนกัถึง

ความสามารถของตน ความสมดลุภายในตน รวมทัง้ข้อดีและจดุบกพร่องของตนเพ่ือสามารถพฒันา

และบรูณาการตนเองตอ่ไปได้  นอกจากนี ้เนือ้หา สาระ หรือความรู้ท่ีนอกเหนือจากวิชาการ ก็ควร

ได้รับการยอมรับในฐานะท่ีเป็นความรู้เชน่กนั  ดงัเชน่ ประสบการณ์ชีวิตจริงท่ีหลากหลายของบคุคล   
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ความรู้สกึ  จนิตนาการ  ความคดิสร้างสรรค์ ความดีงาม  ฯลฯ ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนได้ขยายมมุมอง

และการคดิให้กว้างออกไป รวมถึงคดิได้ซบัซ้อนมากขึน้ทําให้สามารถมองเห็นสิ่งตา่งๆ ในหลายแง่มมุ  

จงึชว่ยให้สามารถคล่ีคลายสิ่งท่ีขดัแย้ง มองเห็นความจริงท่ีหลากหลาย และเข้าใจผู้ อ่ืนมากขึน้  ความรู้

จงึมีลกัษณะท่ีไมแ่นน่อน ตายตวั  แตส่ามารถเปล่ียนแปลงได้อยา่งเป็นพลวตั  คําตอบไมไ่ด้มีเพียงคําตอบเดียว

แตมี่ได้หลากหลาย  และความรู้สามารถขยายกว้างออกไปได้ตามบริบท ดงัเชน่ท่ี นธิิ  เอียวศรีวงศ์  

(2546: 189) กลา่ววา่ ความรู้ถกูสร้างขึน้เหนือตําราได้ตลอดมา การเรียนรู้คือการสร้างความรู้ไปพร้อม  ๆ

กนั ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนสามารถแก้ไขจดัการกบัความขดัแย้งหรือปัญหาตา่งๆ ได้ และมองชีวิตด้วย

ความเข้าใจมากขึน้ สําหรับการประเมนิผลการเรียนรู้ ก็ไมไ่ด้มองเพียงการตดัสนิตามเกณฑ์ท่ีกําหนด

เทา่นัน้ แตย่งั เน้นการประเมินคณุลกัษณะภายในตนของผู้ เรียนวา่มีการเป ล่ียนแปลงอยา่งไร  หรือ

พฒันาตวัตนอยา่งไร  ซึง่ถือวา่เป็นการรู้คดิพืน้ฐานท่ีจะนําไปสูพ่ลงัภายในตนของบคุคลท่ีจะปรับปรุง

พฒันาตนตอ่ไป (Cervone; Artistico; & Berry. 2006: 170-171; citing Emmons;  Kaiser.  1996; 

Grant; & Dweck. 1999)  

 2.3 ความรู้สึกเช่ือมโยงเป็นองค์รวม: ตวัตนท่ีได้รับการพัฒนา  

 จากแนวคดิท่ีเช่ือวา่มนษุย์มีคณุลกัษณะเป็นองค์รวมท่ีมีความหมายมากกวา่ผลรวมของร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ เน่ืองจากองค์ประกอบทัง้หมดนีมี้ความเก่ียวเน่ือง สมัพนัธ์กนัอยา่ง

เป็นองค์รวมโดยท่ีไมอ่าจแยกออกเพ่ือทําความเข้าใจทีละส่วนได้ การพฒันาตนแบบองค์รวมในท่ีนี  ้

จงึหมายถึงการพฒันามนษุย์ท่ีเป็นหนว่ยรวมทัง้หมด โดยเป็นการพฒันาตนท่ีเกิดขึน้ในวยัผู้ใหญ่  

เน่ืองจากนกัศกึษาพยาบาลท่ีผู้ วิจยัสนใจศกึษาอยูใ่นวยัท่ีเร่ิมเข้าสูว่ยัผู้ ใหญ่ จงึมีความ สอดคล้อง

กบัแนวคดิทฤษฎีท่ีจะนําเสนอตอ่ไป  ซึง่ทฤษฎีของซินนอทท์ได้ชีใ้ห้เหน็ถึงความสําคญัของความเช่ือมโยง

ของปัจเจกบคุคลวา่จําเป็นต้องมีความเช่ือมโยงกบัสรรพสิ่งตา่งๆ ในหลายประการได้แก่ ความเช่ือมโยง

มติติา่ง  ๆภายในตน (Connect the sides of the self) ความเช่ือมโยงกบับคุคลอ่ืน (Connect with others) 

และความเช่ือมโยงกบัสิง่เหนือสามญัวิสยั (Connect with the transcendent)เชน่  ศาสนา พระเจ้า  

ความเช่ือ  ความศรัทธา รวมถึงสิง่ท่ีมีลกัษณะในเชงินามธรรมทัง้หลาย ได้แก่ ความเมตตา ความรัก  

ในมวลมนษุย์ และท่ีสําคญัคือการมีความหมายในชีวิตซึง่การพฒันาดงักลา่ว  ไมอ่าจเกิดขึน้ได้ด้วย 

การพฒันาภายในตนแตเ่พียงลําพงัโดยไมมี่การปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนแตก่ารพฒันาตน

แบบองค์รวมจะเกิดขึน้ได้จากความตัง้ใจท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลหรือสิ่งตา่งๆ  แล้วจงึเอือ้ให้เกิด

ความสามารถภายในตน  ซึง่จะนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาตน (Sinnott; & Berlanstein.  

2006: 381-382)    
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 ทัง้นีก้ารเปล่ียนแปลงตวัเองของบคุคลท่ีเกิดขึน้อยา่งเป็นพลวตัทัง้ในเร่ืองของความรู้สกึเช่ือมโยง

และการคดิท่ีซบัซ้อนล้วนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเรียนรู้  โดยมนษุย์เรามีการดําเนินชีวิตไปพร้อมๆ  กบั

มีการเปล่ียนแปลงตนเองโดยการพัฒนาผา่นการเรียนรู้ใหม่ๆ  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในผู้ เรียนรู้ท่ีอยูใ่นวยั

ผู้ใหญ่  ทัง้ท่ีรับรู้โดยจิตสํานกึและจิตใต้สํานกึ   ซึง่จะนําสิ่งท่ีมีอยูภ่ายในตนไปสูก่ารมี ประสบการณ์

การเรียนรู้ใหม่ๆ  โดยตวัเราเองก็คือสายใยเครือขา่ยท่ีซบัซ้อนของสมัพนัธภาพท่ีสามารถชว่ยให้เกิดการ

เรียนรู้ ซึง่ในแตล่ะการแสดงออก การปฎิบตัหิรือตวัตนของเรากลายมาเป็น “ศูนย์กลางท่ีเข้มแข็งของ

การมีปฏิสัมพันธ์” (Strong center of interaction) กล่าวคือมีความเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยุดน่ิงมากกว่า

เป็นเพียงสิ่งท่ีสถติอยู่อย่างตายตัว (Thing) (Sinnott.  2005: 27) 

 ในทฤษฎีของซินนอทท์ ได้อธิบายถึงความรู้สกึเช่ือมโยงภายในตนเอง เช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืนและ

เช่ือมโยงกบัสิ่งเหนือสามญัวิสยั  โดยความรู้สกึเช่ือมโยงเหลา่นีอ้าจจะสนบัสนนุหรืออาจเป็นอปุสรรค

ตอ่ความสามารถท่ีจะสร้างความเป็นตวัตนของบคุคลในวยัผู้ใหญ่ซึง่มีการเปล่ียนแปลงตวัเอง ไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง ทฤษฎีนีมี้ความเก่ียวข้องกบัการสอนและการเรียนรู้ในวยัผู้ใหญ่ คือเม่ือเราต้องการท่ีจะเรียนรู้

เก่ียวกบับคุคลในวยัผู้ใหญ่หรือเม่ือเราตัง้ใจจะสอนผู้ เรียนในวยัผู้ใหญ่ เราต้องให้ความเคารพตอ่

ความรู้สกึเช่ือมโยงทัง้ 3 สว่นดงักลา่วข้างต้นของแตล่ะบคุ คล ซึง่มีความแตกตา่งหลากหลายตาม

วฒันธรรมท่ีตา่งกนัไป (Sinnott.  2005: 27; citing Sinnott.  2004)  ทัง้นีซ้นินอทท์ ได้เปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลงตนเองของบคุคลเหมือนกบัการเต้นรํา (Folk dance) ซึง่แสดงถึงการดําเนินไปอยา่งมีสว่นร่วม

ตามจงัหวะชีวิต โดยอธิบายถึงความเช่ือมโยงมติติา่งๆ ภายในตน  ความเช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืนและเช่ือมโยง

กบัสิง่เหนือสามญัวิสยั โดยเช่ือมโยงเข้าสูก่ารเรียนรู้และเปรียบเทียบกบัการเต้นรําเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ได้งา่ยขึน้  ดงันี ้

 ความเช่ือมโยงท่ีสําคญัสําหรับบคุคลท่ีจะทําให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาตน ประกอบไปด้วย 

สามสว่น ดงันี ้  ส่วนแรก คือ ความเช่ือมโยงมติติา่งๆ ภายในตน ท่ีประกอบไปด้วยด้านร่างกาย (Body) 

จตินกึคดิ (Mind)  อารมณ์ (Emotions) และจิตวิญญาณ  (Spirit) ซึง่เก่ียวข้องกบัการมองลกัษณะ

ภายในตนเองรวมทัง้สิ่งท่ีแฝงอยู่ เสมือนเงา  ซึง่เป็นสว่นท่ียงัไมไ่ด้ พฒันาอยา่งเตม็ท่ี  เปรียบเสมือน

การเต้นรําท่ีแตล่ะบคุคลมีความสมดลุและทกัษะภายในตนท่ีล่ืนไหลไปตามจงัหวะของการเต้นรํา โดย

ความเช่ือมโยงของมิตติา่งๆ ภายในตนนีจ้ะเป็นสิ่งท่ีนําผู้ เรียนไปสูก่ารเรียนรู้ท่ีสมดลุตอ่ไปได้ (Sinnott.  

2006: 383; Sinnott.  2005: 28-29, 32; Sinnott.  2009: Online) ส่วนท่ีสอง คือความเช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืน 

หมายถึงการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนหรือกลุม่บคุคล  ซึง่เปรียบเสมือนวา่เราแตล่ะคนมีทกัษะของการ

มีปฏิสมัพนัธ์กบัคูเ่ต้นรําหรือกลุม่ท่ีเต้นรําด้วยกนัในวงกลม และส่วนท่ีสาม คือ  ความเช่ือมโยงกบัสิ่ง

เหนือสามญัวิสยั ซึง่เก่ียวข้องกบัการมีสมัพนัธภาพกบัสิ่งท่ีย่ิงใหญ่เหนือความเป็นตนเองของบคุคลเชน่ 

พระเจ้า สิ่งท่ีบคุคลศรัทธา นบัถือ หรือยดึเหน่ียวจิตใจ ฯลฯ ซึง่สิ่งนีจ้ะนําไปสูก่ารสมัผสักบัความหมาย

ในชีวิต เปรียบได้กบัท่ีเราแตล่ะคนจําเป็นต้องระลกึถึงความเช่ือมโยงของเป้าประสงค์โดยรวมของการ 
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เต้นรํา เน่ืองจากเราเป็นสว่นหนึง่ของทัง้หมด  จากความรู้สกึเช่ือมโยงในบางครัง้ อาจทําให้ เราขาด

ความเป็นตนเองไปบ้าง  แตใ่นทางตรงกนัข้ามเราก็จะเรียนรู้ตนเองมากขึน้เพ่ือท่ีจะสร้างสมดลุและถกัทอ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัโดยมีความเป็นตวัเองท่ีม ากขึน้ได้  โดยท่ีเราอาจจะเป็นผู้ นําให้แก่ผู้ เต้นรํา    

คนอ่ืนๆ ได้ด้วย (Sinnott.  2006: 383; Sinnott.  2005: 28-29) 

 นอกจากนีท้ัง้สามสว่นของความรู้สกึเช่ือมโยงท่ีกลา่วมาข้างต้นยงัมีกระบวนการท่ีสง่ผลตอ่กนั 

ซึง่จะทําให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาตนของบคุคลแบบเป็นองค์รวมขึน้ได้ กลา่วคือ 1) การมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างความเช่ือมโยงมิตต่ิางๆภายในตนกับความเช่ือมโยงกับผู้อ่ืน จะทําให้บคุคลมีตวัตนของ

ตนเอง และในขณะเดียวกนัก็อาจถกูเปล่ียนแปลงได้จากประสบการณ์ท่ีบคุคลมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  

และในทางกลบักนัผู้ อ่ืนก็ยอมรับในความเป็นตวัตนของบคุคลนัน้มากขึน้ ทําให้เกิดการท้าทายตอ่การ

มีปฏิสมัพนัธ์จากความหลากหลายภายในตน และท้าทายตอ่ความเป็นตวัตนของตนเองจากมมุมอง

ของผู้ อ่ืน  เม่ือเปรียบเทียบกบัการเต้นรําเพ่ือไปสูก่ารเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงตนเอง สามารถอธิบายได้

วา่ผู้ อ่ืนเปล่ียนแปลงเราไปสู่การเรียนรู้จงัหวะของการเต้นรํา (Step) แบบใหม ่หรือเรียนรู้ในสิ่งใหม ่และ

เราสามารถสร้างความสมดลุในตวัเราเองได้ในขณะเดียวกนัเราก็ท้าทายให้ผู้ อ่ืนเรียนรู้ในสิ่งใหมแ่ละ

สร้างความสมดลุในตวัของผู้ อ่ืนด้วยเชน่กนั  2) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมโยงกับผู้อ่ืน

กับความเช่ือมโยงกับสิ่งเหนือสามัญวิสัย จะทําให้บคุคลท่ีรับรู้ถึงความสมัพนัธ์ และมีความสมัพนัธ์

กบัผู้ อ่ืนอาจจะเปล่ียนแปลงไปสูค่วามตระหนกัถึงการเจริญเตบิโต (Growing) ของตนเองเก่ียวกบั    

สิ่งเหนือสามญัวิสยั เชน่  พระเจ้า จิตวิญญาณ  โลก ฯลฯ  และความเช่ือมโยงของมนษุย์เรากบัสิ่งเหนือ

สามญัวิสยัก็อาจจะเปล่ียนแปลงได้เม่ือถกูท้าทายโดยพฤตกิรรมของผู้ ท่ีอยูใ่กล้ชดิเรา  ทําให้เกิดการ  

ท้าทายตอ่การเห็นตวัตนของตนเองและสิ่งเหนือสามญัวิสยัในมมุมองของผู้ อ่ืน และท้าทายตอ่การเห็น 

อตัลกัษณ์ในฐานะท่ีเป็นตนเองและการเป็นสว่นหนึง่ของสิ่งเหนือสามญัวิสยั  ซึง่หากเปรียบเทียบกบั

การเต้นรําก็คือ การเคล่ือนไหวของผู้ อ่ืนอาจจะสร้างแนวคดิ/สาระ (Theme) ใหมห่รือความหมายใหม่

ของการเต้นรํา ซึง่แนวคดิ/สาระนี ้ ก็คือสิ่งท่ีเราเรียนรู้ และในทางกลบักนัความเข้าใจของเราเก่ียวกบัแนวคดิ/

สาระดงักลา่ว อาจจะทําให้เราเต้นรําไปในทางท่ีจะสอนผู้ อ่ืนในแนวคดิ/สาระใหม ่รวมทัง้ความหมายใหม่

ของการเต้นรําได้ด้วย  และ 3) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือมโยงกับสิ่งเหนือสามัญวิสัย 

กับความเช่ือมโยงมติต่ิางๆภายในตน จะทําให้ตวัตนท่ีบคุคลมีอยูอ่าจเปล่ียนแปลงไป  เน่ืองจาก

ประสบการณ์ท่ีบคุคลมีตอ่สิ่งเหนือสามญัวิสยัท่ีบคุคลรับรู้และมีความสมัพนัธ์กบัสิ่งเหนือสามญัวิสยั

อาจเปล่ียนแปลงมิตติา่งๆภายในตนมากขึน้เพ่ือให้ได้รับการยอมรับ ทําให้เกิดการท้าทายตอ่ความเข้าใจ

เก่ียวกบัสิ่งเหนือสามญัวิสยัจากความเป็นตวัตนท่ียงัไมเ่สร็จสมบรูณ์(Unfinished self) และท้าทายตอ่

ตวัตนของตนเองจากโลกทศัน์เก่ียวกบัสิ่งเหนือสามญัวิสยั  ซึง่สามารถเปรียบเทียบกบัการเต้นรําได้วา่ 

เม่ือเราเห็นความหมายใหมห่รือแนวคดิ/สาระใหมข่องการเต้นรํา เราอาจจะเรียนรู้จงัหวะการเต้นรําใหม ่
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หรือมิตติา่งๆ ของตนเองในแง่มมุใหม ่หรือถ้าเราเรียนรู้จงัหวะของการเต้นรําใหม่ๆ  และสามารถสร้าง

ความสมดลุให้เกิดขึน้  เราก็อาจจะเห็นแนวคดิ/สาระใหมห่รือความหมายท่ีย่ิงใหญ่กวา่เดมิได้ (Sinnott.  

2006: 382-384; Sinnott.  2005: 28-30)  ทัง้นีก้ารเรียนรู้จะประสบความสําเร็จโดยไปสูก่ารพฒันาตน

ของบคุคลแบบเป็นองค์รวมได้ก็ตอ่เม่ือมีกระบวนการทัง้สามสว่นนีเ้กิดขึน้ ซึง่สิ่งท่ีผู้ เรียนตระหนกัรู้เก่ียวกบั

ความเช่ือมโยงและการได้มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืนจะนําผู้ เรียนไปสูก่ารเป็นผู้ ท่ีแข็งแกร่งขึน้   

แตใ่นทางกลบักนัผู้ เรียนอาจจะออ่นแอลงได้ถ้าขาดกระบวนการของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งควา ม

เช่ือมโยงและไมไ่ด้เรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน (Sinnott.  2005: 29) 

 ทัง้นีห้ากบคุคลเกิดความสมดุลในการเช่ือมโยงทัง้สามสว่นดงักลา่วข้างต้นก็จะทําให้บคุคล

เข้าใจหรือตระหนกัรู้ในตน  สามารถเยียวยาตนเองให้มีความสขุสมบรูณ์ขึน้ได้ (Heal) และชว่ยให้บคุคล

ตระหนกัถึงความสําคญัของการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน หรือสงัคม โดยพยายามดํารงรักษาหรือปรับปรุง

สมัพนัธภาพนัน้ๆ  ให้ดีย่ิงขึน้  รวมทัง้ทําให้บคุคลมีสมัพนัธภาพกบั มิตด้ิานจิตวิญญาณ (Spiritual)  

มากขึน้ เชน่ มีความหวงั กําลงัใจ และสามารถบรูณาการภายในตนได้ แตห่าก เกิดความไม่สมดุล

หรือล้มเหลวในการพฒันาความรู้สกึเช่ือมโยงในตนเอง บคุคลก็จะเกิดความขดัแย้งภายในตน รู้สกึวา่

ตนเองออ่นแอ ด้อยคา่ มีความรู้สกึไมไ่ว้วางใจ สญูเสียความเป็นตวัเองและสญูเสียการมีปฏิสมัพนัธ์

กบัผู้ อ่ืน  ไมส่ามารถยอมรับตวัเองจงึไมส่ามารถบรูณาการภายในตนได้ หากบคุคลเกิดความล้มเ หลว

ในการเช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืน บคุคลอาจจะเกิดภาวะการแยกตวัเองออกจากสงัคม  สนใจแตค่วามต้องการ

ของตนเอง ไมรู้่สกึวา่ตนเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนหรือสงัคมโลก และหากบคุคลเกิดความล้มเหลวในการ

เช่ือมโยงกบัสิง่เหนือสามญัวิสยั  บคุคลก็จะรู้สกึวา่ชีวิตตนไร้คา่ ไร้ความหมาย และมองไมเ่ห็นความหมาย

ในชีวิต (Sinnott; & Berlanstein.  2006: 382-385, 397; Sinnott; & Berlanstein.  2006: 385; citing 

Welwood.  1996)  

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น จงึสรุปได้วา่กระบวนทศัน์แบบองค์รวมนัน้นํามาสูจ่ติสํานกึในการสร้างสรรค์

คณุคา่และพฒันาตนของมนษุย์  ภายใต้ความเช่ือวา่มนษุย์ไมส่ามารถแยกออกเป็นสว่นๆ ขาดออกจากกนั

โดยไมส่นใจความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นยอ่ยๆได้  เน่ืองจากมนษุย์ไมใ่ชเ่คร่ืองจกัรกล แตเ่ป็นสิ่งมีชีวิต   

มีความคดิ ความรู้สกึ  จติวิญญาณ เพ่ือท่ีจะพฒันาตนได้อยา่งรอบด้าน  และยงัขยายรวมไปถึงการมี

ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งมนษุย์และสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสว่นหนึง่ของกนัและกนัอีกด้วย ดงันัน้หากมอง

กระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์แบบองค์รวมดงักลา่วข้างต้น จงึนําไปสูก่ารมองความรู้  ความจริง 

วา่เป็นสิง่ท่ีถกูสร้างขึน้ในความคดิคํานงึของบคุคลภายใต้กระบวนการของความเช่ือมโยงภายในต น  

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบข้างและระบบความเช่ือทัง้ของตนเองและสงัคม  ดงันัน้ผู้ เรียนท่ีได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากกระบวนการเรียนรู้จงึสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองทัง้จากการคดิใคร่ครวญ  

ไตร่ตรอง แลกเปล่ียนเรียนรู้  สะท้อนความคดิ  และความรู้สกึร่วมกนัระหวา่งผู้ เ รียนด้วยกนั  ระหวา่ง
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ผู้ เรียนกบัผู้สอนและระหวา่งผู้ เรียนกบัสรรพสิ่ง  โรงเรียนหรือสถานศกึษา  จงึควรเป็นพืน้ท่ีท่ีเอือ้อํานวย

และเปิดกว้างตอ่การสร้างสรรค์การเรียนรู้   และมีบรรยากาศท่ีมีความสขุ ผู้ วิจยัจงึมีความเหน็วา่

กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ความสําคญักบัสิ่งท่ีเช่ื อมโยงสมัพนัธ์กบัผู้ เรียนทัง้ในด้านร่างกาย การรู้คดิ  

จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ และคณุธรรม จริยธรรม รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและสิ่งท่ี

ยดึถือ ศรัทธา หรือเป็นความหมายในชีวิต จงึเป็นทางเลือกหนึง่ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม

ของผู้ เรียนตอ่ไป 

 

กรอบความคิดในการวิจัย 

 เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้ของมนษุย์มีฐานท่ีมาจาก “กระบวนทศัน์” ซึง่หมายถึง ทศันะพืน้ฐาน  

ความคดิ ความเช่ือ คา่นยิม มมุมองในการมองโลก มองชีวิตของมนษุย์  อนัสง่ผลตอ่การประพฤต ิปฏิบตัิ

ของมนษุย์ท่ีมีตอ่สรรพสิ่ง  และในงานวิจยันีไ้ด้ใช้กรอบโครงของกระบวนทศัน์ในการพิจารณากระบวน

ทศัน์แบบปฏิฐานนิยม  เพ่ือเผยให้เห็นถึงการจดัการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน  ซึง่มกัเป็นท่ีกลา่วกนั

โดยทัว่ไปวา่กระบวนทศัน์ท่ีเป็นตวักํากบักระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนนัน้ ได้รับอิทธิพลมาจาก

กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนยิม  อนัสง่ผลตอ่กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะของการแยกสว่นและลดทอน 

ทัง้ในแง่ของเป้าหมายการเรียนรู้  หลกัสตูร  เนือ้หา สาระ กระบวนการเรียนรู้และการวดัและการประเมินผล

การเรียนรู้  ซึง่รวมไปถึงการจดัระบบการศกึษาในสาขาทางการ พยาบาลศาสตร์ด้วย อยา่งไรก็ตาม 

จากการศกึษาทบทวนทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาตนแบบองค์รวม ได้ชว่ยให้ผู้ วิจยัตระหนกัรู้วา่กระบวนทศัน์

แบบองค์รวมมีทศันะในการมองโลก  มองชีวิต ท่ีจะนําไปสูก่ระบวนการเรียนรู้ท่ีแสวงหาความรู้   

หรือเข้าถึงความรู้ท่ีแตกตา่งไปจากการศกึษาในระบบโรงเรียน  โดยการพฒันาตนแบบองค์รวม จะ

มุง่เน้นในเร่ืองของความเช่ือมโยงมติติา่งๆ ภายในตน ความเช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืน และความเช่ือมโยงกบัมิติ

ด้านจติวิญญาณ  เชน่ พระเจ้า ศาสนา สิ่งท่ีบคุคลศรัทธา  นบัถือ ยดึเหน่ียว ฯลฯ  โดยความเช่ือมโยง

ดงักลา่วนี ้มีกระบวนการหรือกลไกท่ีสง่ผลตอ่กนัซึง่จะทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาตน

ของบคุคลแบบเป็นองค์รวมได้  

 ทัง้นีค้วามรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีจะนําไปสูก่ารพฒันาตนยงัมีอยูอ่ยา่งจํากดั ผู้ วิจยั  

จงึสนใจท่ีจะศกึษาวิจยัเร่ือง กระบวนการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม โดยมีวตัถปุระสงค์  

เพ่ือศกึษากระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาลท่ี มีเป้าหมายไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม

รวมทัง้สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัการพฒันาตวัตนของนกัศกึษา ซึง่มีความแตกตา่ง ไปจาก กระบวนการเรียนรู้  

ในระบบโรงเรียนโดยทัว่ไป โดยผู้ วิจยัมีแนวทางในการศกึษาในแตล่ะประเดน็  ดงันี  ้
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1. การศกึษาฐานคดิอันเป็นท่ีมาของการกาํหนดกระบวนการเรียนรู้  ผู้ วิจยัจะใช้แนวคดิ 

เก่ียวกบักระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยม เพ่ือศกึษาฐานคดิอนัเป็นท่ีมาของการกําหนดกระบวนการเรียนรู้

ในระบบโรงเรียนโดยทัว่ไป และใช้แนวคดิเก่ียวกบักระบวนทศัน์แบบองค์รวมเพ่ือศกึษาฐานคดิอนัเป็น

ท่ีมาของการกําหนดกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาล โดยการศกึษาในเชงิทฤษฎี

จะครอบคลมุถึง กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม ซึง่มีแนวคดิเป็นแบบแยกสว่น  กลา่วคือเช่ือวา่โลก

แหง่ความจริงเป็นโลกแหง่วตัถ ุความจริงนัน้มีอยูจ่ริงและดํารงอยูอ่ยา่งเป็นเอกเทศ มีความจริงแท้แนน่อน  

ไมเ่ปล่ียนแปลง สามารถใช้ได้ในทกุเวลา ทกุสถ านการณ์ ผู้แสวงหาความจริง  ความรู้  แยกขาดออก

จากความจริง ความรู้นัน้อยา่งเป็นอิสระตอ่กนั  การท่ีจะศกึษาสิง่ท่ีต้องการรู้ต้องปราศจากอคต ิด้วยวิธี

ท่ีสามารถพสิจูน์ได้อยา่งชดัเจนโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่จะนําไปสูก่ารพยากรณ์และควบคมุ  

และเม่ือผู้จดัการศกึษามีความเช่ือในกระบวนทศัน์ดงักลา่ว จงึให้ความสําคญักบัทฤษฎีการเรียนรู้ใน

เชงิพฤตกิรรมนยิม ท่ีนําไปสูก่ารมองความรู้แบบท่ีมีความจริงแท้แนน่อน ตายตวั มีอยูแ่ล้วเพ่ือรอการ

ค้นพบ โดยมีลกัษณะเป็นข้อเท็จจริงท่ีมีเหตผุล หรือมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ หลกัสตูรจงึให้ความสําคญั

กบัความรู้ในลกัษณะดงักลา่ว ในสว่นกระบวนการเรียนรู้จะเน้นผู้สอนเป็นศนูย์กลางในการจดัการเรียนรู้   

ผู้ เรียนเป็นผู้ รับการสง่ผา่นเนือ้หา สาระท่ีอยูภ่ายนอกตวัผู้ เรียน โดยมีการแสวงหาความรู้จากตํารา   

หรือเอกสารเชงิวิชาการตา่งๆ และเน้นการปฏิบตัติามเง่ือนไข กฏเกณฑ์ เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าสูม่าตรฐาน

เดียวกนั 

 สําหรับกระบวนทัศน์แบบองค์รวม มีแนวคดิท่ีมองมนษุย์เป็นหนว่ยรวมหรือองค์รวม ซึง่มี

ความหมายมากกวา่ผลรวมของร่างกาย  จติใจ  อารมณ์ จติวิญญาณ  และการมีปฏิสมัพนัธ์ของมนษุย์

กบัสรรพสิ่งรอบตวัทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  โดยในแต่ ละบคุคลนัน้ยอ่มมีความแตกตา่งกนัไป   

และเช่ือวา่ความจริงนัน้มีอยูห่ลากหลาย  สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา และสามารถสร้างขึน้ได้ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ รู้หรือผู้แสวงหาความรู้ /ความจริง กบัความจริง มีลกัษณะท่ีมีความเช่ือมโยง

สมัพนัธ์กนั โดยไมอ่าจแยกขาดจากกนัได้ และการเข้าถึงความจริงมีได้หลากหลายวิธี  จงึนําไปสู่

การมองความรู้ท่ีมไิด้มีลกัษณะเป็นเชงิวิชาการแตเ่พียงอยา่งเดียว แตร่วมถึงประสบการณ์ชีวิตจริง  

ความรู้สกึ จินตนาการ สนุทรียภาพ ฯลฯ กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางและสนบัสนนุการมี

ปฏิสมัพนัธ์ทัง้กบัภายในตนเอง  ผู้ อ่ืนและสรรพสิ่งแวดล้อม ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาตนอยา่งสมดลุ  

และสามารถบรูณาการตนเองแบบเป็นองค์รวมได้ตอ่ไป 

2. กระบวนการเรียนรู้ ผู้ วิจยัจะใช้แนวคดิเก่ียวกบั การจดักระบวนการเรียนรู้ภายใต้  

กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยมมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษา

พยาบาลท่ีได้รับมาจากระบบโรงเรียนทัง้ก่อนท่ีจะเข้ามาสมัผสักบักระบวนการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาล

และขณะท่ีมีการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลวา่มีเป้าหมายในการเรียนรู้  หลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน  และการประเมนิผลการเรียนรู้เป็นอยา่งไรและเน่ืองจากนกัศกึษา



 50 

มีการเรียนรู้นอกชัน้เรียนด้วย กลา่วคือการฝึกปฏิบตับินคลนิกิ และแหลง่ฝึกปฏิบตัติา่งๆ รวมทัง้มีการ

ดําเนินชีวิตอยูใ่นหอพกัของสถาบนั  ผู้ วิจยัจงึจะใช้แนวคดิเก่ียวกบั กระบวนการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตน

แบบองค์รวม เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ถึงกระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษาวา่มีกระบวนการเรียนรู้สูก่าร

พฒันาตนแบบองค์รวมเป็นอยา่งไร รวมไปถึงเง่ือนไขท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการเรียนรู้ และการเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดขึน้เม่ือนกัศกึษาได้สมัผสักบัประสบการณ์จริงจากกระบวนการเรียนรู้ดงักลา่วตามแนวคดิในเชิง

ทฤษฏี ดงัตอ่ไปนี ้

 เป้าหมายในการเรียนรู้ ภายใต้กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนยิมมกัมุง่สูค่วามเป็นเลศิ

ทางวิชาการเพ่ือการแขง่ขนัสูก่ารมีอาชีพในสงัคมทนัสมยัและการแขง่ขนักบันานาประเทศ เป้าหมาย  

จงึอยูภ่ายนอกตวับคุคลซึง่อิงอยูก่บัแนวคดิเก่ียวกบัการพฒันาประเทศ  กระบวนการเ รียนรู้จงึมุง่การ

ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีสงัคมตามกระแสหลกัคาดหวงั  โดยอาจมองข้ามความรู้สกึ 

นกึคดิของผู้ เรียน ในขณะท่ีเป้าหมายในกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมอยูภ่ายในตวัผู้ เรียน คือมุง่เน้น

การพฒันาตนแบบองค์รวมของผู้ เรียนทัง้ในด้านร่างกาย จิตใ จ อารมณ์ และจิตวิญญาณ รวมทัง้มี

การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่ง อนัจะนําไปสูก่ารดําเนินชีวิตอยา่งเข้าใจโลกและเข้าใจชีวิต   

 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  หลกัสตูร ตําราเรียน หรือความรู้ในระบบโรงเรียน

โดยทัว่ๆ  ไป มกัมีลกัษณะเป็นความรู้ท่ีแนน่อน ตายตวั ไมเ่ปล่ี ยนแปลงและเป็นจริงในทกุบริบท   

ความรู้จงึมีความเป็นสากลท่ีผู้ เรียนทกุคนต้องได้รับความรู้ในรูปแบบเดียวกนั เป็นมาตรฐานเดียวกนั

กระบวนการเรียนรู้ภายใต้ฐานคดิแบบปฏิฐานนิยมสว่นใหญ่จงึมีลกัษณะของการเรียนรู้แบบแยกสว่น

เป็นการถ่ายทอดความรู้มากกวา่การสร้างความรู้ใหมข่ึน้เอง และให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ในชัน้เรียน

ท่ีเป็นเนือ้หาสาระตามท่ีกําหนดมากกวา่การเรียนรู้นอกชัน้เรียน  สว่นหลกัสตูร หรือความรู้ในการเรียนรู้

แบบองค์รวมจะมีลกัษณะท่ีความรู้นัน้มีอยูห่ลากหลาย เปล่ียนแปลงได้ตามบริบท ผู้ เรียนกบัสิ่งท่ีเรียนรู้

มีความสมัพนัธ์กนั ไมแ่ยกขาดจากกนั และผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ท่ี

นําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมจงึเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหมจ่ากการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

กนัของบคุคลและระหวา่งบคุคลกบัสิ่งแวดล้อมผา่นการคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบซึ่ งเป็น

การรู้คดิเก่ียวกบัความจริงอนัหลากหลายท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ไมห่ยดุนิ่ง โดยเรียนรู้มมุมองใหม่

และเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ทัง้เก่าและใหม่  ซึง่ผู้ ท่ีคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบจะมีทกัษะ

ของการมองความจริงในมมุมองท่ีแตกตา่งและสร้างกรอบของสถานการณ์ขึน้ใหม่ซึง่ทําให้สามารถ

ทํางานร่วมกนักบัผู้ อ่ืนเพ่ือมองปัญหาร่วมกนัได้  รวมทัง้มีการเรียนรู้อยา่งเข้าใจในผู้ อ่ืนด้วยโดยการ

เรียนรู้ท่ีชว่ยสง่เสริมการคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบจะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะของการมี

ปฏิสมัพนัธ์ทัง้ระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั  ผู้ เรียนกบัผู้ สอน  และผู้ ท่ีชว่ยเอือ้ตอ่การเรียนรู้ ได้แก่  การเรียนรู้

โดยใช้การสนทนา การเรียนรู้แบบร่วมมือ  และการสะท้อนความคดิ ความรู้สกึ ซึง่เป็นการเรียนรู้แบบ
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ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางผู้ เรียนได้มีโอกาสสะท้อนเก่ียวกบัความรู้  ความคดิ ความรู้สกึของตวัเองและได้

แลกเปล่ียนมมุมองตา่งๆ แก่กนั  ผู้ เรียนจงึสามารถสร้างสรรค์ความคดิและความรู้ได้  การเรียนรู้จงึเป็น

การสร้างความรู้ใหม ่และบทบาทของผู้สอนก็มีลกัษณะเป็นผู้ เอือ้อํานวยให้เกิดการเรียนรู้มากกวา่จะ

เป็นเพียงผู้สง่ผา่นความรู้ 

 นอกจากนีย้งัมีปัจจยัเกือ้หนนุท่ีทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม  

ซึง่ประกอบไปด้วยด้านปัจเจกบคุคล  บคุคลรอบข้างและบริบททางสงัคม และความเช่ือ  ความศรัทธา

ในสิ่งเหนือสามญัวิสยัของบคุคล โดย ด้านปัจเจกบุคคล ก็คือผู้ เรียนรู้ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุ

เน่ืองจากการพฒันาตนแบบองค์รวมจะเกิดจากภายในตัวผู้ เรียน โดยผู้ เรียนท่ีมีความสมดลุและความ

เข้มแข็งภายในตนจะมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้โดยการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและสรรพสิ่ง  สามารถ

สร้างและดํารงสมัพนัธภาพท่ีดีและพฒันาตนไปสูภ่าวะท่ีสขุสมบรูณ์ได้  สําหรับด้านบุคคลรอบข้าง

และบริบททางสังคม ซึง่หมายถึงผู้ ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน  สงัคมหรือชมุชนแหง่การเรียนรู้และ

แหลง่เรียนรู้ท่ีมีอยูห่ลากหลายไมเ่ฉพาะแตใ่นชัน้เรียนเทา่นัน้ ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม

ของผู้ เรียน สว่นในด้านความเช่ือ ความศรัทธาในสิ่งเหนือสามัญวิสัยของบุคคลนัน้ เป็นสิ่งท่ีชว่ย

ให้บคุคลมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง  มีความหวงักําลงัใจท่ีจะเผชิญกบัปัญหาหรือเรียนรู้จากสถานการณ์ตา่งๆ  

ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งมัน่คง  

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สําหรับกระบวนการเรียนรู้ภายใต้กระบวนทศัน์

แบบปฏิฐานนิยมความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน มกัจะมีลกัษณะท่ีผู้สอนเป็นผู้ รู้ และผู้ เรียนเป็น

ผู้ ไมรู้่ ผู้สอนจงึมีอํานาจสงูสดุในห้องเรียน สามารถสัง่ให้ผู้ เรียนปฏิบตัติามและมีอํานาจในการลงโทษ   

ผู้ เรียนมีหน้าท่ีรับและปรับตวัตามวิธีการของครู การมีปฏิสมัพนัธ์เป็นไปในแนวดิง่จากบนลงลา่ง สว่นใน

กระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมผู้สอนและผู้ เรียนมกัจะมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัในบรรยากาศการเรียนรู้

ท่ีเป็นกนัเอง ชว่ยเหลือ เอือ้อาทร และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสขุ ผู้สอนคํานงึถึงเสรีภาพสว่นบคุคล

และอิสระในการเรียนรู้ของผู้ เรียน แทนท่ีการใช้อํานาจในการสอนผู้สอนเปิดใจกว้างยอมรับความแตกตา่ง

หลากหลายของผู้ เรียนและยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ เรียนโดยไมเ่ห็นวา่ความคดิของตนต้องถกูเสมอ  

และระลกึเสมอวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถภายในตนทกุคน จงึมีคณุคา่ในตนและมีคณุประโยชน์ตอ่

สว่นรวมเสมอ  การมีปฏิสมัพนัธ์จงึเป็นไปในแนวราบมากกวา่แนวดิง่ และผู้สอนจะหมายรวมถึงทัง้ครู 

อาจารย์ และบคุคลอ่ืนๆ ท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เชน่ ผู้ ท่ีมีประสบการณ์  ผู้ ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนั ฯลฯ 
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 การประเมนิผลการเรียนรู้ ภายใต้กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยมมกัใช้แบบทดสอบ

เพ่ือวดัความรู้ และคณุลกัษณะตา่ง  ๆของผู้ เรียน โดยถึงแม้วา่จะมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีอ่ืน  ๆ

เชน่การสงัเกตพฤตกิรรม ประเมนิจากการปฏิบตัจิริง ฯลฯ แตก็่ยงัเป็นสว่นน้อยกวา่การใช้การสอบเพ่ือ

ตดัสินคณุคา่ของการเรียนรู้   สว่นการประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมจะไมไ่ด้

มองเพียงการตดัสนิตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเทา่นัน้ แตย่งัเน้นการประเมินคณุลกัษณะภายในตนของผู้ เรียน

วา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร  ซึง่ถือวา่เป็นการรู้คดิพืน้ฐานท่ีจะนําไปสูพ่ลงัภายในตนของบคุคลท่ีจะ

ปรับปรุงพฒันาตนตอ่ไป 

3. การพัฒนาตนของผู้เรียน การศกึษาในประเดน็นี ้ผู้ วิจยัจะใช้แนวคดิของการพฒันาตน  

เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดขึน้กบัตวัผู้ เรียนหลงัจากการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนโดยทัว่ไป ตามแนวคดิแบบ     

ปฏิฐานนิยมวา่เป็นอยา่งไรและอยูภ่ายใต้เง่ือนไขใดบ้าง  แล้วเม่ือเข้ามาเป็นนกัศกึษาพยาบาลและได้

ผา่นกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมแล้ว ผู้ วิจยัจะใช้แนวคดิเร่ืองการพฒันาตนแบบองค์รวมเพ่ือศกึษา

วา่นกัศกึษามีความเช่ือมโยงมิตติา่งๆ ภายในตน เช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่งเป็นอยา่งไร กระบวนการ

เรียนรู้สูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร และมีความหมาย หรือมีความสําคญั

อยา่งไรตอ่นกัศกึษา รวมถึงเง่ือนไขใดบ้างท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษา 

 สําหรับการศกึษาในเชิงทฤษฎีจะครอบคลมุถึงเร่ืองของการพฒันาตนของผู้ เรียนหลงัจาก  

ท่ีผู้ เรียนผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีการจดัการเรียนรู้ภายใต้ฐานคดิแบบปฏิฐานนยิม ซึง่มกัจะมีลกัษณะ

ของการพฒันาแตเ่พียงบางด้าน  บางสว่นเชน่ ด้านสตปัิญญา ความเป็นเลศิทางวิชาการทกัษะ

ความเช่ียวชาญ ฯลฯ เพ่ือตอบสนองเป้าหมายภายนอกเชน่ ความต้องการของเศรษฐกิจและสงัคม     

จงึอาจก่อให้เกิดความไมส่มดลุภายในตน เกิดความขดัแย้งภายในตน  ไมส่ามารถแก้ไขจดัการปัญหาตา่ง ๆ

ได้ด้วยตนเอง   รวมทัง้ขาดความเช่ือมโยงและการมีปฏิสมัพนัธ์ กบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่ง  จงึไมส่ามารถ

ดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมโลกได้อยา่งมีความสขุ   ในสว่นการ ศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาตวัตนของผู้ เรียน

หลงัจากผา่นกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมมีแนวคดิท่ีสําคญั คือ การพฒันาตนแบบองค์รวม หมายถึง

การพฒันามนษุย์ท่ีเป็นหนว่ยรวมทัง้หมด  โดยให้ความสําคญักบัความเช่ือมโยง มติติา่งๆ ภายในตน 

ความเช่ือมโยงกบับคุคลอ่ืน และความเช่ือมโยงกบัสิ่งเหนือสามญัวิสยั เชน่  ศาสนาพระเจ้า ความเช่ือ  

ความศรัทธา รวมถึงสิง่ท่ีมีลกัษณะในเชงินามธรรมทัง้หลาย ได้แก่ ความเมตตา ความรักในมวลมนษุย์ 

ซึง่การพฒันาดงักลา่วไมอ่าจเกิดขึน้ได้ด้วยการพฒันาภายในตนแตเ่พียงลําพงัโดยไมมี่การปฏิสมัพนัธ์

กบับคุคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน  แตก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมจะเกิดขึน้ได้จากความตัง้ใจท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์

กบับคุคลหรือสิ่งตา่งๆ แล้วจงึเอือ้ให้เกิดความสามารถภายในตน  ซึง่จะนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงหรือ

การพฒันาตนตอ่ไป 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการ ศกึษา การพฒันาตนแบบองค์รวมของ

นกัศกึษาพยาบาลรวมทัง้กระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม  ผู้ วิจยัได้เลือกใช้วิธี

วิทยาการวิจยัเชงิคณุภาพ โดยการสร้างทฤษฎีฐานรากตามแนว สร้างสรรค์นิยม (Constructivist 

grounded  theory) เป็นวิธีการในการศกึษา  เน่ืองจาก แนวทางการสร้างทฤษฎีฐานรากตามแนว

สร้างสรรค์นิยม เป็นวิธีวิทยาท่ีเปิดโอกาสให้กบัการตีความและการให้ความหมายกบัข้อมลูท่ีมีลกัษณะ

เป็นความจริงท่ีถกูสร้างขึน้  โดยตระหนกัวา่การสร้างทฤษฎีนัน้ทัง้ผู้ วิจยัและผู้ให้ข้อมลูตา่งก็มีสว่นร่วม

ในการให้ความหมายและการตีความข้อมลูหรือความจริงร่วมกนั  ซึง่การท่ีบคุคลจะให้ความหมายหรือ

ตีความเก่ียวกบัสิ่งหนึง่สิ่งใดยอ่มขึน้กบัความคดิ  ความเช่ือ  มมุมอง รวมไปถึงความเช่ือมโยง  และการ

มีปฏิสมัพนัธ์ทัง้ภายในตนเอง  กบัผู้ อ่ืน และสรรพสิ่งแวดล้อมในบริบทตา่งๆ ท่ีมีความหลากหลายแตกตา่ง

กนัไป  วิธีวิทยาดงักลา่วนีจ้งึสามารถนํามาใช้ศกึษาถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบ

องค์รวม ภายใต้ฐานคดิแบบองค์รวมในลกัษณะท่ีไมไ่ด้มองความจริง  ความรู้แบบเป็นความจริงแท้   

แนน่อน  ตายตวั  ดํารงอยูอ่ยา่งอิสระ แตม่องความจริงวา่สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ภายใต้

กระบวนการของการมีปฏิสมัพนัธ์ของบคุคล  

 

แนวคิดการสร้างทฤษฎีฐานรากตามแนวสร้างสรรค์นิยม 

 การสร้างทฤษฎีฐานรากตามแนวสร้างสรรค์นยิม ให้ความสําคญักบัปรากฏการณ์ของการศกึษา

ท่ีมีกระบวนการตีความ การร่วมกนัสร้างความรู้ ความจริงของผู้ให้ข้อมลูและผู้ วิจยั รวมถึงการวิเคราะห์

ข้อมลูภายใต้กระบวนการสร้างสรรค์ทางสงัคม (Social  constructions) ซึง่เป็นกระบวนการท่ีบคุคลมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมแล้วสร้างความจริงขึน้มา ข้อมลูหรือความจริงท่ีได้มานัน้จงึมีความสมัพนัธ์

กบัความเช่ือและผา่นการตีความจากผู้ให้ข้อมลูแล้วผู้ วิจยัจงึตีความข้อมลูเหลา่นัน้อีกครัง้หนึง่  ข้อมลู

ท่ีนํามาวิเคราะห์ล้วนแล้วแตเ่ป็นสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้จากประสบการณ์และการมีปฏิสมัพนัธ์ของผู้ให้ข้อมลู

และผู้ วิจยั  ทฤษฎีท่ีถกูสร้างขึน้ จงึสะท้อนมมุมองทัง้จากผู้ให้ข้อมลูและ ผู้ วิจยัด้วย   ทัง้นีใ้นการสร้าง

ทฤษฎีฐานรากตามแนวสร้างสรรค์นิยม มองเร่ืองของข้อเท็จจริงและคณุคา่วา่ ไมไ่ด้แยกออกจากกนั  

แต่มีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั  การวิเคราะห์และการตีความจงึให้ความสําคญักบับริบทเชน่ เวลา 

สถานท่ี วฒันธรรม  และสถานการณ์ ท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้  วิธีการของทฤษฎีฐานรากตามแนวทาง

สร้างสรรค์นิยมจงึเป็นการสะท้อนให้เห็นวา่ ความรู้ ความจริงไมไ่ด้จริงแท้โดยตวัมนัเอง แตเ่ป็นสิ่งถกู

สร้างขึน้  ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สร้างความรู้กบัตวัความรู้และบริบท และความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ วิจยั
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กบัผู้ให้ข้อมลูเป็นไปในลกัษณะท่ีเปิดโอกาสให้ทัง้สองฝ่ายร่วมกนัสร้างความรู้ โดยวิธีการท่ีจะเข้าถึง

ความรู้นัน้ผู้ วิจยัจะต้องพยายามเข้าถึงและสร้างความรู้ผา่นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ให้ข้อมลู และ

บริบทตา่งๆ  จงึอาจกลา่วได้วา่ความรู้ความจริงของผู้ให้ข้อมลูก็คือความรู้ความจริงท่ีผู้ให้ข้อมลูสร้าง

ขึน้ และความรู้ ความจริงจากการศกึษาวิจยัก็คือความรู้ ความจริงท่ีถกูสร้างขึน้จากทัง้ผู้ ให้ข้อมลูและ

ผู้ วิจยั (Charmaz.  2006: 129-132) 

 ทัง้นีวิ้ธีการของทฤษฎีฐานรากตามแนวทางสร้างสรรค์นยิมดงักลา่วมีความแตกตา่งกบั

ทฤษฎีฐานรากแนวดัง้เดิม โดยการสร้างทฤษฎีฐานรากแนวดัง้เดมินัน้เช่ือวา่ความรู้  ความจริงดํารงอยู่ 

โดยตวัของมนัเองโดยอิสระ จงึเป็นหน้าท่ีของผู้ ท่ีศกึษาวิจยัท่ีจะค้นหา (Discover) ความจริงหรือข้อมลู

แล้วพฒันาทฤษฎีขึน้มาจากข้อมลูเหลา่นัน้ วิธีการของทฤษฎีฐานรากแนวดัง้เดมิจงึอยูภ่ายใต้แนวคดิ

แบบปฏิฐานนิยม ซึง่เน้นการศกึษาปรากฏการณ์ท่ีมีอยู่ โดยยดึหลกัการทําความเข้าใจสิง่ตา่งๆ โดย

ปราศจากอคตแิละมีความเป็นกลาง และยงัคงมีการแยกออกจากกนัระหวา่งผู้แสวงหาความรู้ความ

จริงกบัความจริงเหลา่นัน้ จงึเป็นทฤษฎีท่ีสะท้อนปรากฎการณ์โดยเน้นการอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ 

ท่ีก่อเกิดขึน้มาจากข้อมลูเป็นหลกั  แตสํ่าหรับทฤษฎีฐานรากตามแนวการสร้างสรรค์นิยมเช่ือวา่ข้อมลู

หรือความจริงไมไ่ด้ดํารงอยู่ โดยอิสระในตวัของมนัเอง  แต่มีความสมัพนัธ์กบัการให้ความหมายและ

การตีความของผู้ให้ข้อมลูรวมทัง้ตระหนกัวา่ไมไ่ด้ปราศจากทศันะหรือมมุมอง และ การตีความของ

ผู้ วิจยัในการสร้างทฤษฎีด้วย ข้อมลูท่ีได้มาจากการศกึษาวิจยัล้วนแล้วแตผ่า่นการตีความมาแล้วทัง้สิน้ 

ซึง่เกิดขึน้ภายใต้บริบทของการมีปฏิสมัพนัธ์ ของบคุคล   ข้อมลูจงึไมมี่ความเป็นกลางและความจริง  

จะถกูสร้างขึน้มาจากข้อมลูท่ีผู้ให้ข้อมลูเช่ือวา่จริงในมมุมองของเขา และในสถานการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้ 

ณ ขณะนัน้ ซึง่รวมถึงความจริงของผู้ วิจยัด้วยท่ีขึน้อยูก่บัมมุมองและประสบการณ์ของผู้ วิจยั ทฤษฎีท่ี

สร้างขึน้จงึไมอ่าจปราศจากมมุมองและคณุคา่ทัง้ของผู้ วิจยัและผู้ให้ข้อมลู (Charmaz.  2006: 130-132) 

ในการวิจยัครัง้นี ้มีรายละเอียดของการดําเนนิการวิจยั 4 ประการดงันี ้

1. พืน้ท่ีในการศกึษา 

2. การเข้าสูพื่น้ท่ีท่ีการศกึษา 

3. การเก็บข้อมลู 

4. การวิเคราะห์และการตีความข้อมลู 
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1. พืน้ที่ในการศึกษา (Field)  

 ในการเลือกพืน้ท่ีในการศกึษา  เน่ืองจากในงานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาถึงกระบวนการเรียนรู้  

สูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาลท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ทัง้ในภาคทฤษฎี และปฏิบตัิ  

บนคลินิก และแหลง่ฝึกตา่งๆ รวมทัง้มีการใช้ชีวิตร่วมกนัอยูใ่นหอพกัของสถาบนั  ผู้ วิจยัจงึเลือกสนาม 

ในการวิจยัคือ คณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีเป็นสถาบนัผลิตพยาบาลท่ีมีอยูเ่พียงแหง่เดี ยวในสงักดั

กรุงเทพมหานครมานานกวา่ 58 ปี  มีภารกิจหลกัในการผลิตบณัฑิตพยาบาลเพ่ือให้บริการสขุภาพ 

แก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯในโรงพยาบาลจํานวน 9 แหง่และศนูย์บริการสาธารณสขุอีกจํานวนกวา่  

68 แหง่ คณะพยาบาลศาสตร์แหง่นีจ้งึต้องรับหน้าท่ีสําคญัในการผลิตบณัฑิตพยาบาลท่ีต้องมีทัง้คณุภาพ 

และปริมาณท่ีมากเพียงพอตอ่การให้บริการทางสขุภาพแก่ประชาชนในเมืองหลวงของประเทศ ทัง้นี ้

จากท่ีผู้ วิจยัได้สมัผสักบักระบวนการเรียนรู้ในสถาบนัแหง่นีท้ัง้ในบทบาทท่ีเคยเป็นนกัศกึษาพยาบาล 

จนกระทัง่อยูใ่นบทบาทของการเป็นอาจารย์พยาบาล ซึง่รวมเป็นระยะเวลานานกวา่ 28 ปี จากประสบการณ์

ดงักลา่วทําให้ผู้ วิจยัได้มองเห็นถึงปรากฏการณ์ของการพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาล 

ซึง่มีความสมดลุภายในตนเอง และมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืนและสรรพสิ่ง โดยท่ีปรากฏการณ์

ดงักลา่วเกิดขึน้มาอยา่งตอ่เน่ืองในนกัศกึษาทกุๆ  รุ่นท่ีจบการศึ กษาออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพได้

อยา่งเตม็ภาคภมู ิผู้ วิจยัจงึเช่ือวา่การศกึษาวิจยัในครัง้นีจ้ะสามารถตอบคําถามการวิจยัได้โดยสามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนก่อนท่ีนกัศกึษาจะเข้ามาเรียนในสาขาการพยาบาล 

และเม่ือเข้ามาเรียนในสาขาการพยาบาล รวมทั ้ งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ซึง่นําไปสูก่าร

พฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาได้ 

 

2.  การเข้าสู่พืน้ที่ที่ศึกษา 

 สืบเน่ืองจากท่ีผู้ วิจยัมีความสนใจเก่ียวกบัการพฒันาตนของนกัศกึษาพยาบาล โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ในมิตด้ิานจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ จงึได้ทําการศกึษาความเ ครียด และความสขุในการเรียนรู้

ของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 1-4 ในปีการศกึษา 2552 ท่ีผา่นมา ณ คณะพยาบาลศาสตร์แหง่หนึง่โดย

ใช้แบบสอบถามและการสมัภาษณ์แบบกลุม่ยอ่ย  การศกึษาดงักลา่วจงึเป็นสว่นหนึง่ในการเลือกพืน้ท่ี

ในการศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้พ่ือทําการศกึษาให้ครอบคลุมถึงการพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาล  

นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้พดูคยุกบันกัศกึษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาลท่ีสอน และให้การดแูลนกัศกึษา 

ทัง้ในชัน้เรียน บนคลินิก รวมถึงแหลง่ฝึกตา่งๆ และในขณะท่ีนกัศกึษาอยูท่ี่หอพกัเพิ่มเตมิ เพ่ือศกึษา

และสํารวจข้อมลูเบือ้งต้นซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การนําข้อมลูกลบัมาทําแนวคําถาม (Guideline) เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์เชิงลกึ (Indepth interview) ลกัษณะของคําถามเป็นคําถามปลายเปิด

แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) ซึง่แนวคําถามนีส้ว่นหนึง่ได้จากการศกึษาเอกสารท่ีได้
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นํามากําหนดเป็นกรอบความคดิในการวิจยั และจากการได้เข้าไปพดูคยุกบัผู้ รู้ในเบือ้งต้นนี ้ทําให้ผู้ วิจยั

สามารถพฒันาแนวคําถามให้มีความละเอียดและสอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษาได้มากย่ิงขึน้ 

อยา่งไรก็ตามแนวคําถามได้มีการปรับเปล่ียนไปบ้างเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์ให้ได้มา

ซึง่คําตอบเพ่ือตอบคําถามการวิจยัท่ีตัง้ไว้ได้ รวมทัง้ได้ให้นกัศกึษาเขียนบนัทกึประจําวนัเก่ียวกบัการ

เรียนรู้ของตนเองในแตล่ะวนัอีกด้วย ซึง่ชว่ยให้สามารถสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาล

ให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากย่ิงขึน้  

 

3.  การเกบ็ข้อมูล 

 การเก็บข้อมลูเร่ือง กระบวนการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม เป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

จากผู้ให้ข้อมลูหลกั 2 กลุม่ซึง่ประกอบไปด้วย  นกัศกึษาพยาบาล  และอาจารย์พยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์

โดยใช้แนวคําถามท่ีพฒันาขึน้ภายใต้กรอบความคดิของงานวิจยัและใช้วิธีการบนัทกึเทปในการสมัภาษณ์   

นอกจากนีใ้นฐานะท่ีผู้ วิจยัเป็นอาจารย์พยาบาลอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีศกึษาจงึสามารถสงัเกตสภาพทัว่ๆ ไปของ

การเรียนรู้ของนกัศกึษาทัง้ในระหวา่งการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามหลกัสตูรและในรูปแบบท่ีไมเ่ป็นทางการ 

เชน่ ขณะอยูใ่นหอพกันกัศกึษา รวมทัง้ศึกษาจากเอกสารหลกัสตูรและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ 

และเก็บข้อมลูจากบนัทกึประจําวนัของนกัศกึษาพยาบาล  สําหรับการเลือกผู้ให้ข้อมลูหลกัเป็นการ

เลือกตวัอยา่งเชงิทฤษฎี (Theoretical  sampling) (Charmaz.  2006: 107)  โดยเป็นการเลือกผู้ให้

ข้อมลูหลกัตามกรอบความคดิในการวิจยัท่ีมุง่สะท้อนถึงกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมสูก่ารพฒันาตน

แบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาล ซึง่มีกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบตักิารพยาบาล

ทา่มกลางสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงการดําเนินชีวิตอยูใ่นหอพกั ผู้ วิจยัจงึได้

กําหนดคณุสมบตัขิองผู้ให้ข้อมลูในกลุม่แรกไว้อยา่งกว้างๆ คือเป็นนกัศกึษาพยาบาลท่ีมีคณุ ลกัษณะ

ของการพฒันาตนแบบองค์รวม โดยมีความเช่ือมโยงมติติา่งๆ  ภายในตนได้อยา่งสมดลุ และมี  

ปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่งได้เป็นอยา่งดี  ได้แก่ แสดงออกถึงความมัน่ใจในตนเอง มีความเข้มแข็ง

ทางอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม  สนใจท่ีจะมีปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่งแวดล้อม

และปฏิบตักิารพยาบาลด้วยความมีเมตตา กรุณา เตม็ใจให้ความชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในฐานะเพ่ือนมนษุย์   

เป็นต้น รวมทัง้ต้องเป็นนกัศกึษาท่ียินดีให้ข้อมลู  แสดงความคดิและความรู้สกึในการให้สมัภาษณ์เชงิลกึ

ในครัง้นี ้และเม่ือสมัภาษณ์นกัศกึษาพยาบาลท่ีมีลกัษณะดงักลา่วแล้วผู้ วิจ ยัก็ได้ดําเนนิการสมัภาษณ์

อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีนกัศกึษากลา่วเช่ือมโยงถึงตอ่ไป 
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 ในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ผู้ให้ข้อมลู ผู้ วิจยัได้นําข้อมลูท่ีได้รับมาวิเคราะห์เบือ้งต้น เพ่ือให้ได้

มโนทศัน์ในเร่ืองตา่งๆ ท่ีต้องการศกึษา แล้วทําการเลือกผู้ให้ข้อมลูท่ีผู้ วิจยัคาดวา่จะให้ข้อมลูและมโนทศัน์

ท่ีแตกตา่งออกไปหรือไมส่นบัสนนุกลุม่มโนทศัน์เดมิท่ีได้มาแล้ว (Negative case) เพ่ือสามารถมองเห็น

ถึงความแตกตา่งของกระบวนการพฒันาตนเองภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมท่ีทางหลกัสตูร

พยาบาลจดัขึน้มา เน่ืองจากอาจมีผลในเชงินโยบาย คือ ชว่ยให้มองเห็นทัง้จดุแข็งและจดุออ่นของการ

จดักระบวนการเรียนรู้ และทําการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตดัสินใจวา่ยงัต้องการข้อมูลใด

อีกและจะเก็บข้อมลูได้จากใคร เพ่ือนําไปสูก่ารสร้างทฤษฎีท่ีสมบรูณ์  ดงันัน้กระบวนการเก็บข้อมลูจงึ

ถกูกําหนดและควบคมุโดยทฤษฎีท่ีเกิดขึน้มาจากข้อมลู (นภาภรณ์  หะวานนท์.  2539: 105; อ้างอิงจาก 

Glaser.  1978) การเก็บข้อมลู การสร้างมโนทศัน์และการหาความเช่ือมโยงระหวา่งมโนทศัน์ได้ดําเนิน

ไปเร่ือยๆ จนผู้ วิจยัแนใ่จวา่แม้จะวิเคราะห์ข้อมลูเพิ่มขึน้อีกก็ไมช่ว่ยในการปรับเปล่ียนมโนทศัน์ และ

ข้อสรุปเชิงทฤษฎีท่ีมีอยูไ่ด้ หรืออีกนยัหนึง่คือทฤษฎีถึงจดุอ่ิมตวัแล้ว (Theoretical saturation) 

(นภาภรณ์ หะวานนท์.  2539: 105-106; Charmaz.  2006: 113) กระบวนการเก็บข้อมลูจงึยตุลิง 

 สําหรับกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีถกูเลือกมาจากวิธีการดงักลา่วข้างต้นซึง่ให้ข้อมลูจนกระทัง่ทฤษฎี

ถึงจดุอ่ิมตวัพบวา่มีจํานวนทัง้สิน้ 20 ราย โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้หมดเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิของการพฒันา

ตนอยา่งเป็นองค์รวม  สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 จํานวน 8 ราย และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 

จํานวน 6 ราย ซึง่ ผา่นกระบวนการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลทัง้ในภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบตั ิและ

กิจกรรมตา่งๆ ของสถาบนัมาแล้วเกือบตลอดหลกัสตูร แตอ่ยา่งไรก็ตามมีนกัศกึษาพยาบาลในชัน้ปีท่ี 2 

จํานวน 1 รายท่ีมีการแสดงออกถึงการพฒันาตนเองแบบองค์รวมอยา่งชดัเจนจงึเป็นผู้ให้ข้อมลูหลกัใน

งานวิจยันีด้้วย  นอกจากนีย้งัมีอาจารย์พยาบาลท่ีนกัศกึษาซึง่เป็นผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่วถึงในขณะให้

สมัภาษณ์โดยอาจารย์เหลา่นีไ้ด้สอนนกัศกึษาทัง้ในชัน้เรียน บนคลินิก แหลง่ฝึกตา่งๆ และอาศยัอยูใ่น

หอพกัร่วมกบันกัศกึษาด้วยอีกจํานวน 5 ราย  ผู้ให้ข้อมลูหลกัดงักลา่วจงึสามารถให้ข้อมลูท่ีนําไปสูก่าร

ตอบคําถามการวิจยัได้ 

 ในสว่นข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจยัครัง้นี ้ ดําเนินการตามหลกัจริยธรรม โดยก่อน

ดําเนินการเก็บข้อมลู ผู้ วิจยัได้ขออนมุตัจิากคณะอนกุรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของคณะพยาบาลศาสตร์ 

เม่ือผา่นการรับรองแล้วจงึดําเนินการเก็บข้อมลู และในขณะเก็บข้อมลู ผู้ วิจยัได้ชีแ้จงแก่ผู้ให้ข้อมลู

หลกัถึงวตัถปุระสงค์ของการวิจยัโดยได้รับการ ยินยอมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  และได้ขอความร่วมมือใน

การดําเนนิการสมัภาษณ์ รวมทัง้อธิบายวา่ข้อมลูท่ีได้มาทัง้หมดถือเป็นความลบัซึง่ไมส่ง่ผลเสียตอ่ผู้ให้

ข้อมลูแตอ่ยา่งใดเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมลูรู้สกึปลอดภยัและยินดีให้ข้อมลู  การพดูคยุตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ

ความเตม็ใจในการให้ข้อมลูโดยบรรยากาศในการสมัภาษณ์เป็นไปอยา่งไมเ่ป็นทางการเพ่ือให้ผู้ให้

ข้อมลูรู้สกึผอ่ นคลาย รู้สกึถึงความเป็นกนัเองและไว้วางใจในขณะให้ข้อมลู ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ขออนญุาต

บนัทกึเสียงและจดบนัทกึในประเดน็สําคญัๆ (Field-note) และซกัถามรายละเอียดเพ่ือให้เข้าถึงประเดน็

ปัญหาท่ีต้องการศกึษาได้อยา่งลุม่ลกึ   
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4.  การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล 

 ผู้ วิจ ยัวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดคือ ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ การสงัเกต การศกึษาเอกสาร

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและบนัทกึประจําวนัของนกัศกึษา โดยวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นท่ีได้จากการสมัภาษณ์

ทนัทีในขณะเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีท่ีศกึษา ซึง่ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการจดบนัทกึประเดน็

สําคญัๆ ในขณะท่ีสมัภาษณ์  การสอบถาม  การฟังเทปซํา้หลงัการสมัภาษณ์  แล้วจงึนําเทปเสียงไป

ถอดเทปบนัทกึคําสมัภาษณ์แบบคําตอ่คําในแตล่ะรายอีกครัง้ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการ

สงัเกตการเรียนรู้ของนกัศกึษา  การศกึษาเอกสารหลกัสตูรและเอกสารท่ีเก่ียวข้อ งกบัการเรียนรู้  

และข้อมลูท่ีได้จากบนัทกึประจําวนัของผู้ให้ข้อมลู โดยผู้ วิจยั ได้ทําการสร้างมโนทศัน์  เชงิทฤษฎี  

(Theoretical coding)  ซึง่เป็นการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งข้อมลูกบัทฤษฎี โดยข้อมลูท่ีมีอยูเ่ป็น

จํานวนมากถกูนํามาจดัหมวดหมูต่ามคณุสมบตั ิ(Properties) ดงันัน้การวิเคราะห์ข้อมลูจงึต้องอาศยั

การตีความ (Interpretation) จากนัน้จงึเช่ือมโยงมโนทศัน์ตา่งๆ ในรูปของข้อความท่ีแสดงความเก่ียวพนักนั

ระหวา่งมโนทศัน์  ซึง่อาจเก่ียวพนักนัในเชิงสาเหต ุ เก่ียวพนักนัในลกัษณะของผลท่ีเกิดขึน้ หรือ เก่ียวพนักนั

ในลกัษณะของสิ่งท่ีจะต้องเกิดขึน้พร้อมกนั  นอกจากนีก้ารเช่ือมโยงมโนทศัน์ยงัต้องคํานงึถึงเง่ือนไข 

(Condition) และบริบท (Context) ของความเก่ียวพนัระหวา่งมโนทศัน์ด้วย เม่ือเช่ือมโยงมโนทศัน์ตา่ง  ๆ

ดงักลา่วแล้ว จงึนําไปสูก่ารสร้างข้อเสนอ (Propositions) และข้อสรุปเชิงทฤษฎี  (Theoretical 

generalization) ในท่ีสดุ 

 ผลของการศกึษาท่ีได้จากการวิเคราะห์และการตีความข้อมลู ผู้ วิจยัได้นําเสนอไว้ในบทตอ่ๆ 

ไป ซึง่เป็นเร่ืองของการเรียนในรัว้โรงเรียน  การเรียนรู้ในสถาบนัการศกึษาพยาบาล การพฒันาตนแบบ

องค์รวม และกระบวนทศัน์ของนกัศกึษาพยาบาล รวมถึงข้อสรุปเชงิทฤษฎี บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 

 

 



บทที่ 4  
การเรียนในรัว้โรงเรียน  

 
 การศกึษาในบทนีเ้ป็นการนําเสนอถึง การเรียนการสอนในระบบโรงเรียนซึง่เป็นการจดัการศกึษา

ภายใต้กระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยมท่ีเช่ือวา่ ความรู้เป็นความจริงแท้ แนน่อน  ตายตวั และถกูต้อง

ในทกุบริบท โดยความรู้ ความจริงท่ีเช่ือถือได้ต้องผ่ านการพสิจูน์ด้วยกระบวนการ วิทยาศาสตร์จงึ

จะสามารถยืนยนัหรือยอมรับได้วา่เป็นความจริง และสามารถแยกออกเป็นสว่นยอ่ยๆ เพ่ือศกึษาหรือ

จดัการควบคมุได้  ซึง่สง่ผลตอ่การจดัการศกึษาในระบบโรงเรียน กลา่วคือ ระบบโรงเรียนมกัจดัการเรียน

การสอนด้วยวิธีการตา่งๆ ท่ีจะทําให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ความรู้ในลกัษณะดงักลา่วได้ แล้วกําหนด

หรือมอบหมายให้ผู้ เรียนกระทําตามโดยมีเป้าหมายวา่ผู้ เรียนจะต้องมีคณุลกัษณะตามท่ีครูหรือ ระบบ

โรงเรียนต้องการ  ทัง้นีร้ะบบโรงเรียนมกัให้ความสําคญักบัการพฒันาสมองและการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

ตามท่ีโรงเรียนกําหนด  ผู้ เรียนจงึอยูใ่นฐานะเป็นผู้ รับการ จดักระทําและ พฒันาแบบแยกสว่น เพ่ือมุง่สู่

การแขง่ขนัความเป็นเลศิทางวิชาการ 

 การนําเสนอในสว่นนีเ้ป็นการย้อนประสบการณ์ของ นกัศกึษาพยาบาล ท่ีเคยได้รับโดย ตรง 

ในขณะท่ีเรียนชัน้ประถมและมธัยมศกึษาก่อนท่ีจะเข้าสูก่ารศกึษาในสาขาพยาบาลเพ่ือสะท้อนให้เห็น

ถึงลกัษณะของการเรียนในรัว้โรงเรียนไมว่า่จะเป็นลกัษณะพืน้ท่ีของโรงเรียนและ การจดัห้องเรียน   

เป้าหมายของการเรียนในระบบโรงเรียน  หลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนสูเ่ป้าหมายท่ีกําหนด  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน แหลง่การเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียน และการพฒันา

ตนจากการเรียนในระบบโรงเรียน  โดยในท่ีนีก้ารกลา่วถึงนกัศกึษาพยาบาลท่ีให้สมัภาษณ์ย้อนไปถึง

ในขณะท่ียงัคงเรียนอยูใ่นชัน้มธัยมจะใช้คําวา่ ผู้ เรียน ดงักลา่วตอ่ไปนี  ้

 

ลักษณะพืน้ที่ของโรงเรียนและการจัดห้องเรียน 
 ลกัษณะพืน้ท่ีของโรงเรียนโดยทัว่ไปมกัเป็นรูปแบบเดียวกนัเกือบทกุแหง่ กลา่วคือ มีอาคารเรียน  

สนาม  เสาธง  พระหรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิประจําโรงเรียน และมีรัว้รอบบอกขอบเขต ห้องเรียนเป็นห้องส่ีเหล่ียมมี

โต๊ะและเก้าอีท่ี้ตัง้เรียงกนัหนัหน้าเข้าหากระดานหรือครูท่ีอยูด้่านหน้าชัน้เรียน  ขณะเรียนผู้ เรี ยนต้อง

ตัง้ใจฟังครูสอน มองท่ีครูเป็นหลกั การหนัมองออกนอกหน้าตา่ง  หรือสนใจสิ่งแวดล้อมอ่ืนอาจถกูตําหนิ

วา่ ไมต่ัง้ใจฟังครู ไมต่ัง้ใจเรียน หรือแม้ขณะท่ีครูไมอ่ยูก็่มีระบบการจดัการดแูลโดยหวัหน้าห้องทํา

หน้าท่ีกํากบัดแูลเพ่ือนๆในชัน้เรียนแทนครู  ผู้ เรียนจงึต้องประพฤตปิฏิบตัติามท่ีครูและโรงเรียนกําหนด 

การไมป่ฏิบตัติามกฏระเบียบจะถูกตดัสินวา่เป็นผู้ เรียนท่ีไมดี่ และไมไ่ด้รับการช่ืนชม กิจกรรมในห้อง

ส่ีเหล่ียมสว่นใหญ่จงึเป็นการนัง่ฟังและพยายามจดจําทําความเข้าใจ ทําแบบฝึกหดัและปฏิบตัติามท่ี

ครูบอก การเรียนรู้จงึมกัถกูผู้ เรียนมองวา่ คือ การนัง่เรียนอยูใ่นชัน้เรียนและปฏิบตัติามคําสัง่หรือทําใน

สิ่งท่ีได้รับมอบหมายให้ทํานัน่เอง 
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 นอกจากห้องเรียนแล้ว ภายในโรงเรียนอาจมีห้องตา่งๆ เชน่ห้องสมดุ ห้องพกัครู ห้องคอมพวิเตอร์  

ห้องกิจกรรมตา่งๆ ตามท่ีหลกัสตูรกําหนดและตามสภาพความพร้อมของแตล่ะโรงเรียนซึง่ในความรู้สกึ

ของผู้ เรียนมีห้องท่ีผู้ เรียนไมอ่ยากเข้าไปสมัผสัโดยไมจํ่าเป็น คือ ห้องฝ่ายปกครอง เน่ืองจากสว่นใหญ่

แล้วใช้เป็นห้องสําหรับผู้ เรียนท่ีมีความประพฤตไิมดี่ต้องมาพบครู ซึง่อาจได้รับการตําหนวิา่กลา่วหรือ 

ลงโทษ แม้แตผู่้ เรียนท่ีไมไ่ด้กระทําผิดเพียงแคต้่องเดนิผา่นห้องฝ่ายปกครองยงัต้องระวงัวา่การแตง่ตวั

ของตนจะผิดระเบียบหรือไม ่ซึง่สะท้อนถึงการใช้ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดและอํานาจในโรงเรียน  

ซึง่ผู้ เรียนบางคนอาจยอมรับได้กบัการต้องปฏิบตัตินตามกฏระเบียบเม่ืออยูใ่นพืน้ท่ีโรงเรียน ดงัท่ี

นกัศกึษาพยาบาลคนหนึง่กลา่วถึงขณะท่ียงัเรียนอยูใ่นโรงเรียนวา่ “กฎระเบียบโรงเรียนก็รับได้ ปฏิบตัิ

มาตัง้แตเ่ดก็แล้วเพราะเราเรียนอนบุาล หรือม . ปลาย ก็ต้องเช่ือฟังครู และอยูใ่นระเบียบโรงเรียน  

คล้าย  ๆกนั” แตผู่้ เรียนบางคนก็อาจรู้สกึคบัข้องใจ ดงัเชน่ท่ีผู้ เรียนอีกคนเลา่วา่ “ระเบียบโรงเรียน ก็ปรับตวั 

เร่ืองอ่ืนๆ ก็ยอมรับเพราะทกุๆ คนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนปฏิบตัิเหมือนๆ กนั แตมี่เร่ืองท่ีไมช่อบ อดึอดั คือ

ผมทําไมต้องตดัสัน้  หนผูมยาวก็ตัง้ใจเรียนได้ แตก็่ต้องยอม ”ๆ 

 จากรูปแบบของโครงสร้างโรงเรียน ห้องเรียน องค์ประกอบตา่งๆ ภายในโรงเรียน และกฎระเบียบ 

ของโรงเรียน ทําให้สะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะพืน้ท่ีโรงเรียนท่ีมีกรอบอยา่งชดัเจน กลา่วคือ  โรงเรียนคือ 

พืน้ท่ีท่ีผู้ เรียนในโรงเรียนนัน้ๆ ถกูกําหนดให้ประพฤตปิฏิบตัติามท่ีโรงเรียนกําหนด รวมถึงมีการหลอ่หลอม

ผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีระบบโรงเรียนต้องการ นอกจากนีย้งัสะท้อนถึงความสมัพนัธ์ในแนวดิง่ระหวา่ง 

ผู้ ท่ีมีอํานาจ คือครู กบัผู้ ท่ีไร้อํานาจ คือผู้ เรียนอีกด้วย  

 สว่นบริบทอ่ืนๆ เชน่สว่นท่ีอยูภ่ายนอกอาคารเรียนอาจมีสนามให้ผูเ้รียนได้ว่ิงเลน่ นัง่ผอ่นคลาย  

พดูคยุกนัระหวา่งเพ่ือนๆ และคณุครูเป็นกลุม่ๆ  หรือมีสถานท่ีสําหรับทํากิจกรรมกลางแจ้งตา่งๆ โดยจะ

มีพืน้ท่ีมากหรือน้อย  มีหลงัคากนัแดดหรือไม ่ก็มีความแตกตา่งกนัไปแล้วแตค่วามพร้อมหรือข้อจํากดั

ของแตล่ะโรงเรียน เชน่บางโรงเรียนในเมืองใหญ่อาจมีแตส่ิ่งปลกูสร้างเป็นตกึ อาคารคอนกรีตตา่งๆ 

หลายอาคาร แตพื่น้ท่ีสนาม ทุง่หญ้ามีจํากดัไมก่ว้างขวางเทา่กบับางโรงเรียนท่ีอยูต่า่งจงัหวดัซึง่มีเพียง

อาคารไม้ แตมี่พืน้ท่ีทุง่หญ้าโลง่กว้างขวาง  รายล้อมไปด้วยหมูบ้่านในชมุชน หรืออาจมีวดัตัง้อยูใ่กล้ๆ  

กบัโรงเรียน ซึง่ลกัษณะของโรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีบ้าน วดั โรงเรียน อยูใ่นละแวกเดียวกนัมกั มี

ความเช่ือมโยงในการเรียนรู้นอกโรงเรียนมากกวา่โรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นเมืองท่ีรายล้อมไปด้วยถนนหนทางมี

รถว่ิงไปมาอยา่งแออดั โดยโรงเรียนท่ีตัง้อยูน่อกเมืองสามารถมีกิจกรรมพฒันาคณุธรรม จริยธรรม ปฏิบตัิ

กิจกรรมทางศาสนา ซึง่เรียนรู้ได้จากวดัท่ีอยูใ่กล้เคียง หรือได้มีสว่นร่วมกบัชุมชน รวมถึงมีโอกาสเรียนรู้

จากปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความปรารถนาจะให้ความรู้ในลกัษณะของภมูปัิญญาชาวบ้านแก่ลกูหลานอีกด้วย  

ดงัเชน่ท่ีผู้ เรียนได้เลา่ถึงโรงเรียนของตนท่ีอยูบ่นดอยในภาคเหนือของประเทศไทยวา่ “ก็มีเรียนรู้ประเพณีท่ีบ้าน  

พานกัเรียนออกไปข้างนอก  ไปเรียนประเพณี  วฒันธรรม ของชมุชนคะ่ แล้วก็มีให้คนในชมุชนมาสอน

พวกภาษา  ก็มีโครงการระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนตลอด  แล้วก็บางกิจกรรมก็ให้ชมุชนมีสว่นร่วม  เชน่

วงโยธวาทติ คือต้องมีชดุใสเ่หมือนกนั  ก็ให้แมบ้่านในหมู่บ้านมาชว่ยกนัเย็บชดุ  ออกแบบชดุ” 
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 ลกัษณะพืน้ท่ีของโรงเรียนท่ีตา่งกนัจงึอาจสง่ผลตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มีความแตกตา่งกนั

ออกไปได้ กลา่วคือโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเมืองซึง่มีโครงสร้างท่ีคอ่นข้างตายตวัอยูใ่นกรอบเฉพาะเร่ืองของ

การศกึษาในชัน้เรียนเป็นหลกั และขาดความเช่ือมโยงกบับริบทภายนอกโรงเรียนก็จะทําให้ผู้ เรียนถกูจํากดั

อยูก่บัการเรียนรู้เนือ้หา สาระตามท่ีครูหรือโรงเรียนกําหนด สว่นโรงเรียนท่ีตัง้อยูใ่นชนบท ซึง่มีความยืดหยุน่

ปรับเปล่ียนไปตามสิ่งแวดล้อมทัง้ในแง่ของทรัพยากร สิ่งสนบัสนนุ การจดัการเรียน การสอน ฯลฯ และ

มีการเช่ือมโยงกบับริบทภายนอก เชน่ วดั  ชมุชน  ฯลฯ มากกวา่ก็จะสง่ผลให้ผู้ เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้

สิ่งท่ีอยูภ่ายนอกชัน้เรียนซึง่นอกเหนือจากตําราหรือเนือ้หาสาระตามท่ีหลกัสตูรกําหนดได้มากขึน้   

 

เป้าหมายของการเรียนในระบบโรงเรียน 

 ในชว่งเวลาของการเป็นนกัเรียนมธัยมปลายของนกัศกึษาพยาบาลหากถกูตัง้คําถามวา่เรียนไป

เพ่ืออะไร นกัศกึษาซึง่เป็นผู้ เรียนในขณะนัน้ก็อาจยงัไมมี่คําตอบท่ีเป็นเป้าหมายของตนท่ีชดัเจนมากนกั 

เพียงแตรู้่วา่นัน่คือหน้าท่ี ท่ีต้องเรียน ต้องสอบให้ผา่น ต้องทําให้ได้ ต้องการให้พอ่ แม ่ครอบครัวสมหวงั 

ถ้าไมเ่รียนหนงัสือจะถกูสงัคมดถูกู หรือถ้าเรียนไมเ่ก่งจะถกูมองวา่ไม่ฉลาด และจากเป้าหมายท่ียงัไม่

ชดัเจนของผู้ เรียนจงึสง่ผลให้ผู้ เรียนสว่นหนึง่เรียนไปเร่ือยๆ ตามท่ีถกูกําหนดให้เรียน ประพฤตปิฏิบตัิ

ตามท่ีครูสัง่หรือตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้มีความหมายอะไรชดัเจนตอ่

ตวัผู้ เรียนมากนกั เป้าหมายจงึอยูน่อกตวั กลา่วคือเป้าหมายเป็นไปตามท่ีถกูคาดหวงั โดยผู้ เรียนคน

หนึง่ท่ีเรียนระดบัชัน้มธัยมอยูใ่นตา่งจงัหวดั และพอ่ แมต้่องเป็นหลกัในการดแูลครอบครัวได้กลา่วถึง

เป้าหมายของตนในขณะท่ีเรียนมัธยมไว้ดงันี ้“เหมือนตอนนัน้ ไมมี่เป้าหมายคะ่ จะมารู้ตวัวา่ต้องสอบ

เรียนตอ่ก็ ม.6 แล้วคะ่ แตถ้่าเทียบกบัพวกโรงเรียนเตรียมอดุม โรงเรียนดงัๆ ท่ีคอยมีพอ่แมเ่ขาสนบัสนนุ

ตัง้แตเ่ดก็ๆ ให้เรียนพิเศษตัง้แตเ่ดก็ๆ คะ่ แตข่องเราเพิ่งมารู้วา่ออ๋ต้องเรียนตอ่กนัเหรอ เหมือนตวัเอง  

ไมมี่เป้าหมายด้วยคะ่ ไมไ่ด้ใสใ่จอะไรด้วย ถ้าเรารู้วา่เป้าหมายคืออะไรเราก็คงใสใ่จมากกวา่นีค้ะ่” 

 อยา่งไรก็ตามยงัมีเง่ือนไขอ่ืนๆอีกท่ีมีผลตอ่ผู้ เรียน เชน่ผู้ เรียนบางคนอาจพยายามเรียนให้ดี

ท่ีสดุ โดยมีเป้าหมาย วา่ต้องการเรียนเก่งเหมือนคนอ่ืน เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสงัคม  ซึง่ทําให้

ผู้ เรียนได้เรียนรู้วา่ระบบการแขง่ขนัทําให้เกิดความ เครียด แตเ่ม่ือ ผู้ เรียนคนหนึง่ซึง่มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี

ภายในครอบครัว ทกุๆ คนในบ้านอยูร่่วมกนัอยา่งอบอุน่  เม่ือมีปัญหาก็ปรึกษาหารือกนั ได้รับการชีแ้นะ 

และกําลงัใจจากบคุคลในครอบครัวก็ทําให้ได้คดิพิจารณาไตร่ตรองและเกิดมมุมองใหมเ่กิดขึน้ ดงัท่ีได้

สะท้อนวา่ “เรียนเพ่ือพฒันาตวัเองดีกวา่คะ่  แถวบ้านหนแูมจ่ะเลา่ให้ฟังตลอดบางทีเรียนสงูไปมนัไมใ่ช่

สิ่งท่ีจะวดัคนวา่คนนีดี้  คนนีไ้มดี่ได้  หนจูะเป็นคนเครียดเร่ืองเรียนตอน ม.ปลาย ตอนนัน้หนจูะเครียด

วา่ทําไมหนเูรียนไมเ่ก่งเหมือนเขา ทําไมหนูไมไ่ด้ท่ีหนึง่เหมือนเขา  แต่แม่ก็บอกวา่แค่นีเ้ขาก็พอใจแล้ว” 
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 นอกจากเป้าหมายท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น จากการสมัภาษณ์นกัศกึษาพยาบาลย้อนไปถึง

ในขณะเรียนมธัยม ยงัมีประเดน็สําคญัท่ีพบวา่ระบบโรงเรียนเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่การตัง้เป้าหมาย  

ในการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วย กลา่วคือ ระบบโรงเรียนเป็นผู้ตัง้เป้าหมายแล้วพยายามจดักระทําให้ผู้ เรียน

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด สง่ผลให้ผู้ เรียนถกูจํากดัอยูใ่นกรอบของการพฒันาตามแบบท่ีระบบ

โรงเรียนต้องการ มิได้เจริญงอกงามได้อยา่งเป็นอิสระของตน ดงัเชน่ท่ีผู้ เรียนกลา่ววา่ “ตอนเรียนมธัยม

ก็จะเป็นสงัคมแคบๆ มนัก็จะเป็นการใช้ชีวิตอีกรูปแบบนงึ  เหมือนโรงเรียนเขาตัง้เป้าหมายไว้แคนี่เ้รา  

ก็จะไปแคนี่ ้ ก็คือเราเหมือนเรียนให้จบหลกัสตูร  แตส่มัพนัธภาพ อะไรตา่งๆ  ไมไ่ด้มีอะไรมากคะ่    

เหมือนเขาจะวิชาการเพ่ือสอบให้ได้ สว่นมากจะเน้นความเป็นเลศิทางวิชาการอะไรแบบนีม้ากกวา่” 

 จากเป้าหมายการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนท่ีอยูภ่ายนอกตวัผู้ เรียน และอิงอยูก่บัคา่นิยมแหง่

การแขง่ขนัความเป็นเลิศทางวิชาการ การเรียนให้เก่งกวา่เพ่ือนเพ่ือการไปสูก่ารแขง่ขนัเข้าทํางาน  

หรือประกอบอาชีพในอนาคตจงึเป็นเป้าหมายท่ีสง่ผลให้เกิดความเครียดทัง้ตวัผู้ เรียน และครอบครัว  

สว่นการพฒันาตนเองหรือการดํารงชีวิตจริงกลบัเป็นเร่ืองรองลงไปหรือยงัไมไ่ด้ตระหนกัถึง และเน่ืองจาก 

ระบบโรงเรียนเน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ ผู้ เรียนท่ีเรียนเก่งจงึได้รับความสนใจ และความช่ืนชม

เพราะจะเป็นผู้ นําช่ือเสียงมาสูโ่รงเรียน เป็นผู้ เรียนท่ีดีสําหรับครู สอนอะไรก็สามารถเข้าใจได้ง่าย ไมเ่ป็น

ภาระหรือความหนกัใจแก่ครูและโรงเรียน  ซึง่บางครัง้นกัเรียนท่ีเรียนไมเ่ก่งก็รู้สกึด้อยคา่ ต้อยต่ํา ไมไ่ด้

รับความสนใจ ใสใ่จหรือสนบัสนนุ ทําให้เกิดความเครียด ท้อใจ รู้สกึถึงความไมเ่ทา่เทียมท่ีสงัคมยกยอ่ง

แตค่นเรียนเก่ง ซึง่นกัเรียนท่ีเรียนไมเ่ก่งจะรู้สกึวา่ตนเองไมมี่ความสามารถในการเรียนให้ได้ผลสมัฤทธ์ิ

ท่ีดีอยา่งท่ีระบบโรงเรียนและครูคาดหวงัให้เป็น และไมส่ามารถไปให้ถึงเป้าหมายท่ีระบบโรงเรียนคาดหวงั  

ดงัท่ีผู้ เรียนคนเดมิท่ีเคยเรียนอยูโ่รงเรียนบนดอยสะท้อนวา่ 

             

          ครูสนใจแตค่นเรียนเก่ง   แล้วหนก็ูจะรู้สกึไมพ่อใจมากเลย  จะสนใจเด็กเรียนเก่ง   แล้วหนก็ูไมใ่ช่คน

เรียนเก่งคะ่  คือจะมีแบบวา่ไปแขง่ขนัทกัษะคะ่คือหนอูยากไปแขง่มาก  ชีวะ แตห่นไูมเ่คยได้ไปเลย  แล้วก็

เพ่ือนหนไูด้ไป  แล้วอาจารย์พดูประมาณวา่  จะให้เพ่ือนไป แล้วอาจารย์ก็พดูประชดหนตูอ่หน้าเพ่ื อนเลย

วา่ หนเูคยไปทกัษะไหนบ้าง  หนก็ูบอกวา่ไมค่ะ่  ไมไ่ด้ไปคะ่  อาจารย์ก็บอกวา่นัน่แหละคนเรียนไมรู้่เร่ือง          

ก็ไมม่ีใครอยากเลอืกไป  หน ูlow self มากเลยตอ่หน้าเพื่อน  ตอ่หน้าอาจารย์ในห้องเดียวกนั 

 

 ผู้ เรียนอีกหลายคนก็มีความรู้สกึไมแ่ตกตา่งกนันกั เช่นผู้ เรียนคนหนึง่เลา่วา่“มนัเป็นธรรมดาอยูแ่ล้ว  

ใครท่ีครูถามแล้วตอบได้ครูเขาก็สนใจคนนัน้  ถ้าสมมตุวิา่เราทําไมไ่ด้เราก็นัง่มองเขาไปวา่ ทํายงัไงเรา

ถึงจะทําได้เหมือนเขา หนก็ูเคยคดิเหมือนกนัคะ่อาจารย์ เอ๊ะทําไมสนใจแตค่นนัน้ทําไมไมส่นใจคนโง่ๆ  

อยา่งเราบ้าง” และผู้ เรียนอีกคนหนึง่ได้พดูถึงเร่ืองนีใ้นทํานองเดียวกนัวา่ “เรียน เรียน เรียน อยา่งเดียว 

ใครสอบได้เป็นหน้าเป็นตาเออ ตบมือ  รู้สกึตวัเองเป็นเหมือนภาพประกอบทําให้ห้องเรียนสมบรูณ์”  
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จะเห็นได้วา่ครูมกัให้ความสนใจกบัผู้ เรียนท่ีเรียนดี จนบางครัง้อาจหลงลืมหรือละเลยผู้ เรียนบางคนไป

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงคนท่ีเรียนไมเ่ก่งวิชาการ  โดยแม้วา่ผู้ เรียนจะกลา่ววา่ทําใจยอมรับได้วา่เป็นเร่ือง

ปกต ิธรรมดา แตล่กึลงไปในจิตใจก็ยงัคงรู้สกึด้อยคา่  คดิวา่ตนเองไมฉ่ลาด  เปรียบเทียบตนเองกบั

เพ่ือนท่ีได้รับความสนใจจากครู สง่ผลให้ผู้ เรียนรู้สกึเบ่ือหนา่ย และไมอ่ยากเรียน  

 สําหรับในสว่นของ “การแข่งขัน” ในระบบโรงเรียน นกัศกึษาพยาบาลระลกึได้ถึงในขณะท่ี

ยงัคงเรียนอยูใ่นโรงเรียน วา่รู้สกึถึงบรรยากาศของการแขง่ขนัได้อยา่งชดัเจน กลา่วคือการเรียนรู้ใน

โรงเรียนมุง่เน้นการพฒันาสตปัิญญาเพ่ือการแขง่ขนักบัเพ่ือนนกัเรียนด้วยกั นและเพ่ือการศกึษาตอ่  

ของตนในอนาคต  ครูในระบบโรงเรียนก็มกัจะมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผู้ เรียนต้องสอบให้ผา่น

เกณฑ์ หากสอบไมผ่า่นต้องถกูคดัออกจากระบบการศกึษา ในสว่นของการพฒันาจิตใจ  อารมณ์ และ

การแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ นกัศกึษาพยาบาลท่ีให้สมัภาษณ์เหน็วา่ยงัไมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งเดน่ชดันกั

จากการเรียนในโรงเรียนและจากสภาพแวดล้อมแหง่การแขง่ขนัด้านวิชาการทัง้ในชัน้เรียน  ในโรงเรียน

และระหวา่งโรงเรียนดงักลา่วข้างต้น ทกุอยา่งจะถกูตดัสนิด้วยคะแนน  คะแนนจงึถกูให้คณุคา่อยา่งมาก 

และ “การแขง่ขนั”เป็นคําท่ีมีความหมายอยา่งย่ิงในวยัเรียนโดยเฉพาะในชว่งชัน้มธัยมปลาย ดงัท่ีผู้ เรียน

คนหนึง่เลา่วา่ “เม่ือก่อนหนคูดิวา่ เวลาเรียนจะ ต้องแขง่ขนั เรียนดีแล้วก็จะได้ไปสูอ่าชีพท่ีมีอนาคต   

ต้องเรียนให้ดี ๆ ถึงจะได้สอบตดิ เอ็นในคณะท่ีดี ๆ จบมาก็มีงานท่ีดี ๆ ทํา” 

 เม่ือการแขง่ขนัเป็นเร่ืองสําคญั ผู้ เรียนจงึต้องพยายามเรียนเพิม่เตมิ เชน่ต้องเรียนพเิศษ  

ซึง่หลายๆ ครัง้พอ่ แมเ่องจะเป็นผู้สนั บสนนุหรืออาจถึงขัน้ผลกัดนัให้ผู้ เรียนต้องไปเรียนพิเศษ ผู้ เรียน 

บางคนต้องนัง่รถไปเรียนข้ามจงัหวดั แตก่ระนัน้ก็ไมไ่ด้ทําให้ผลการเรียนดีขึน้ บางทีอาจตกต่ํากวา่เดมิ  

ด้วยซํา้เพราะการเรียนแบบยดัเยียดได้มีผลทําให้ผู้ เรียนรู้สกึเครียดจนไมส่ามารถเรียนได้ดีหรือไมอ่ยาก

เรียน ผู้ เรียนคนหนึง่ได้เลา่ถึงชีวิตการเรียนในชัน้มธัยมปลายของตนวา่ “ตอนเรียนอยู ่ม.ปลายเป็นการ

แขง่ขนัหนเูคยไปเรียนพิเศษ แมใ่ห้หนไูปเรียนขอนแก่น แตห่นอูยูร้่อยเอ็ดคะ่ศนูย์เรียนจะอยูข่อนแก่น

ศนูย์ใหญ่เทอมแรกได้เกรดเฉล่ีย 3.7 ทีนีห้นไูปเรียนได้ 3.2 หนไูมรู้่วา่เกิดอะไรขึน้กบัชีวิตหนรูู้สกึวา่เรียนเยอะ

แตไ่มเ่ข้าสมองหนเูลยคะ่  เครียดคะ่ เรียนแบบยดัเยียดไมเ่กิดประโยชน์อะไรก็เลยเลิกเรียนมาตัง้แต่

ตอนนัน้  ก็เรียนเองอา่นเองบ้างคะ่” 

 นอกจากผู้ เรียนจะมีความเครียดจากการเรียนแบบแขง่ขนั ยดัเยียดแล้ว สงัคมของโรงเรียน  

ก็ยงัเป็นการแขง่ขนั เชน่การเรียนในโรงเรียนระดบัจงัหวดัดจูะมีภาษีดีกวา่โรงเรียนระดบัอําเภอ ผู้ เรียน

ในตวัจงัหวดัมกัพดูภาษากลางและสวมใสเ่สือ้ผ้าหรูหรา ขณะท่ีผู้ เรียนในระดบัอําเภอสว่นใหญ่พดู

ภาษาท้องถ่ินและสวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีดธูรรมดากวา่ ทัง้นีย้งัไมน่บัรวมถึงการมีครู ห้องเรียน อปุกรณ์การ

เรียนท่ีดดู้อยกวา่โรงเรียนในตวัจงัหวดั ไมเ่พียงแตเ่ทา่นีใ้นโรงเรียนเดียวกนัไมว่า่จะเป็นระดบัอําเภอ

หรือจงัหวดั สงัคมในโรงเรียนก็ยงัเป็นการแขง่ขนั เชน่แข่งขนัหรือเปรียบเทียบฐานะกนั จากการได้มี

โอกาสเรียนพเิศษ การเรียนพเิศษจงึไมไ่ด้แสดงถึงการเรียนเพิม่เตมิแตเ่พียงอยา่งเดียว  แตก่ารเรียน
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พเิศษในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงกลายเป็นตวับง่บอกถึงการมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีของผู้ เรียนอีกด้วย  และ

จากเป้าหมายท่ีมุง่สูก่ารแขง่ขนัในข้างต้นจงึสง่ผลให้หลกัสตูร และเนือ้หาสาระ หรือความรู้ท่ีจะถกูถ่ายทอด

ให้แก่ผู้ เรียนล้วนมุง่สูแ่นวทางหรือลูว่ิ่งเดียวกนั  

 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนสู่เป้าหมายที่กาํหนด 
 สําหรับนกัศกึษาพยาบาลสามารถย้อนคดิเก่ียวกบัหลักสูตรของระบบโรงเรียนท่ีตนเองได้

เรียนผา่นมาในสมยัมธัยมได้ไมย่ากนกัและทกุเสียงตอบตรงกันในประเดน็ท่ีวา่เรียนตามเนือ้หา ตํารา 

ท่ีถกูกําหนด มาตามหลกัสตูรมาตรฐานเป็นหลกั สว่น ท่ีนอกเหนือจากตําราเป็นเพียงสว่นปลีกยอ่ย  

หรือสว่นน้อย โดยถ้า มีการจดัการเรียนรู้นอกชัน้เรียนอยูบ้่างก็จะจดัใน รูปแบบของการทศันศกึ ษา 

นอกโรงเรียน หรือชมุชนตา่งๆ บ้างแล้วแตบ่ริบทของแตล่ะโรงเรียน ทําให้นกัศกึษารู้สกึวา่ขณะตนเอง

เรียนอยูใ่นระบบโรงเรียน นัน้มีมมุมองในการ มองโลกคอ่นข้างแคบเพราะมีเพียงสงัคมท่ีเป็นพืน้ท่ี  

ในโรงเรียนตามตารางเวลาเรียนและกลบับ้านมาอยูก่บัครอบครัวหลงัเลิกเรียน หมนุเวียนเป็นวฎัจกัร

ประจําวนัของชีวิตนกัเรียน  สว่นมมุมองในเร่ืองของการนําความรู้ท่ีได้จากระบบโรงเรียนไปใช้ในชีวิต

จริงนัน้ มีทัง้ ผู้ เรียน ท่ีมองวา่สว่นใหญ่นําไปใช้ในการสอบมากกวา่ ไมส่ามารถนําไปใช้ในชีวิตได้  

มากนกั และผู้ เรียนท่ีมองวา่ความรู้ในระบบโรงเรียนก็อาจสามารถนํามาปรับใช้ได้ขึน้อยูก่บัผู้ เรียนวา่

จะปรับใช้อยา่งไรในชีวิตของแตล่ะบคุคล ดงัคําให้สมัภาษณ์ของผู้ เรียนหลายคนท่ีกลา่วถึงเร่ืองการนํา

ความรู้ในโรงเรียนไปใช้ในชีวิตจริงวา่ “การเรียนในโรงเรียน คือมนัเป็นความรู้ท่ีเรารู้ไว้  แตว่า่นํามาใช้

ไมค่อ่ยได้” และผู้ เรียนอีกคนหนึง่กลา่ววา่ “หนวูา่ท่ีโน่นเขาเน้นหลกัสตูร  ไมไ่ด้เน้นเก่ียวกบัจริยธรรม  

คณุธรรมมากเทา่ไหร่  สายวิทย์ก็จะเน้นคํานวณ  ทฤษฎี  ชีววิทยา  มากกวา่คะ่  แล้วก็เหมือนกบัเรียน

ไปเร่ือย ๆ ”  นอกจากนีย้งัมี ผู้ เรียน อีกคนหนึง่ได้เลา่ถึงการเรียนในชัน้มธัยมปลายวา่ “หนวูา่ ตอน  

ม.ปลายมนัไมมี่อะไรเดน่ชดัท่ีจะเอามาใช้ได้คะ่  แตว่า่อยา่งแรกเลยมนัเป็นการฝึกสมองให้เราต้องคดิ

วิเคราะห์มนัอาจจะเป็นการฝึกตรงนัน้มาเร่ือย ๆ จนสามารถใช้ได้ทัง้หมดไหม   ก็แคส่ว่นหนึง่  แตค่ณิต

ไมไ่ด้ใช้  ฟิสิกส์ไมไ่ด้ใช้ เรียนแล้วก็สอบ” และผู้ เรียนอีกคนหนึ่งได้พดูในทํานองเดียวกนัวา่ “ม. ปลาย

จะเน้นเร่ืองการเรียนท่ีฝึกคดิ พฒันาสมอง ทํางานตามท่ีครูมอบหมาย ถ้าไมม่อบหมายก็ไมค่อ่ยสนใจ

ทําเทา่ไหร่ มนัเหมือนกบัแขง่เกรดกนั” 

 จะเห็นได้วา่การเรียนในชัน้เรียนซึง่ถือวา่เป็นสว่นใหญ่ของการเรียนรู้ทัง้หมดในระบบโรงเรียน  

มกัเรียนเพ่ือสอบมากกวา่เพ่ือนําไปใช้ในการดํารงชีวิตหรืออยูร่่วมกนักบัผู้ อ่ืน และผู้ เรียนมกัมีบทบาท 

เป็นผู้ รับ มีการบรูณาการความรู้ไปใช้จริงได้น้อย สว่นเร่ืองของอารมณ์ ความรู้สกึ และความเป็นมนษุย์

ก็มกัถกูแยกขาดออกไปจากกระบวนการเรียนการสอนหรืออาจไมไ่ด้รับการตระหนกัถึ งความสําคญั

เทียบเทา่กบัเนือ้หา และความรู้เชงิวิชาการ อยา่งไรก็ตามการเรียนในระบบโรงเรียนยงัมีในสว่นของการ

เรียนรู้นอกชัน้เรียนอยูบ้่าง เชน่การให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสไปเข้าคา่ย  ปฏิบตัธิรรม  กิจกรรมจติอาสา   
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จดันิทรรศการ  โครงการตา่งๆ การเรียนรู้ภายในครอบครัวหรือร่วมกบัชมุชน ฯลฯ ซึง่นบัวา่เป็นโอกาสท่ี

ผู้ เรียนจะได้สมัผสักบัการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ การใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั  หรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัสรรพสิ่ง  

ทัง้นีห้ากตวัผู้ เรียนเองและผู้ ท่ีเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ตระหนกัถึงความสําคญัของการเรียนรู้นอกชัน้เรียน 

รวมทัง้ชว่ยสง่เสริมก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่การพฒันาตนของผู้ เรียน ดงัท่ีผู้ เรียนคนหนึง่พดูวา่ 

“ถ้าในชัน้เรียนจะเน้นเนือ้หาคะ่  แตถ้่านอกชัน้เรียนก็จะไปจดันิทรรศการ  แบบนีก็้จะมองได้เยอะแล้วก็

คือจะเห็นมมุมองของคนอ่ืนคะ่ท่ีเขาทํางาน ทําอะไรแบบนีค้ะ่  มนัก็จะได้เห็นมากขึน้คะ่” สว่นผู้ เรียน

อีกคนหนึง่ได้กลา่วถึงความสนใจของตนในการเรียนทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนวา่ “เม่ือก่อนหนก็ู

สนใจทัง้สองอยา่งคะ่ พอหนไูปเรียนหนก็ูสนใจเร่ืองการเรียน พอกลบัมาบ้านหนก็ูมีปู่ ท่ีบ้านก็จะสอน

เร่ืองวฒันธรรม  ภาษา  หนก็ูมาเรียนรู้คะ่”  

 ในสว่นของความรู้หรือสิ่งท่ีผู้เรียนควรจะรู้ นกัศกึษาพยาบาลสะท้อนถึงขณะท่ียงัคงเรียน

อยูใ่นโรงเรียนวา่มกัมุง่เน้นเฉพาะสว่นท่ีเป็นความรู้ท่ีเป็นเนือ้หาสาระ หรือความรู้ท่ีจะใช้ในการสอบเป็นหลกั 

ซึ่งมกัจะไมค่อ่ยให้ความสําคญักบัความรู้ในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้นํามาใช้ในการสอบแขง่ขนั อีกทัง้การ

เช่ือฟังผู้สอนนบัวา่เป็นหน้าท่ีปฏิบตัท่ีิผู้ เรียนถกูอบรมสัง่สอนทัง้จากระบบโรงเรียนและครอบครัวซึง่ให้

ความเคารพและเช่ือถือผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูจากระบบการศกึษา ซึง่ก็คือครู อาจารย์ท่ีสอนอยูใ่นสถานศกึษา

นัน่เอง  ผู้ เรียนทกุคนจงึได้รับความรู้ในรูปแบบเดียวกนั เหมือนๆ กนั เพ่ือไปสู่มาตรฐานเดียวกนั และ

ผู้ เรียนมกัจะไมโ่ต้แย้งหรือตัง้คําถามกบัความรู้ท่ีครูถ่ายทอดให้ 

 ตําราหรือหนงัสือท่ีใช้ในการเรียน จะถกูกําหนดมาแล้วตามหลกัสตูรโดย มกัจะมีลกัษณะ  

เป็นข้อเท็จจริง ท่ีสามารถพสิจูน์ได้ มีท ฤษฎี หรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์รองรับ สว่นหนงัสือในลกัษณะ  

ท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สกึ หรือการให้คณุคา่ จะถกูจดัเป็นสาระรองหรือเป็นหนงัสืออา่นประกอบเพ่ือให้

ภาพรวมของหลกัสตูรมีความครบถ้วนสมบรูณ์  จากลกัษณะดงักลา่วอาจทําให้ผู้ เรียนขาดโอกาสเรียนรู้

ในสว่นท่ีถกูมองวา่ไมใ่ชค่วามรู้ประเภทท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการสอบเพ่ือให้ได้คะแนน ทัง้ๆ 

ท่ีในการดํารงชีวิตของบคุคลต้องอาศยัความรู้ทัง้ในเชงิวิชาการและความรู้ในการดํารงชีวิตอยา่งสมดลุ

โดยสามารถเช่ือมโยงกบับคุคลอ่ืนและบริบทแวดล้อมได้  

 ในสว่นของ กระบวนการเรียนการสอนสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดในระบบโรงเรียน จงึหมายถึง 

วิธีการเรียนการสอน ท่ีจดัให้แก่ผู้ เรียนตามมาตรฐานของหลกัสตูรท่ีกําหนดไว้  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ

เปล่ียนแปลงตามเป้าหมายท่ีครูหรือโรงเรียนต้องการให้เป็น  เม่ือกลา่วถึง วธิีการเรียนการสอนใน

ระบบโรงเรียน สําหรับนกัศกึษาพยาบาลแล้วการเรียนในระบบโรงเรียนก่อนเข้าสูส่าขาวิชาชีพพยาบาล

เป็นการเรียนท่ีเน้นตามหลกัสตูรกําหนดหรือแขง่ขนัเพ่ือเข้าศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้มากกวา่จะเป็น

เร่ืองของการพฒันาความสามารถในมติติา่งๆ ภายในตนของผู้ เรียนหรือการนําความรู้ท่ีได้จากโรงเรียน

ไปใช้ในการดํารงชีวิต  แม้วา่ระบบโรงเรียนจะมีความพยายามปรับเปล่ียนสูก่ระบวนการเรียนท่ีเน้น
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ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง โดยเน้นความต้องการผู้ เรียนเป็นหลกั มีลกัษณะการจดัตัง้เป็นชมรมท่ีผู้ เรียนมี

บทบาทมากขึน้  แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัคงมีลกัษณะท่ีอาจารย์เป็นผู้มอบหมายงานให้นกัเรียนเป็นผู้กระทํา 

หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนยงัคงเป็นแบบแนวดิง่  สว่นการเรียนในชัน้เรียนสว่นใหญ่ก็

จะเป็นแบบบรรยายเนือ้หาวิชาท่ีคอ่นข้างตายตวัตามตําราท่ีหลกัสตูรกําหนด  เน้นการฝึกสมอง  

คดิวิเคราะห์ ฝึกทําการบ้านซํา้ๆ จะมีสว่นของการสรรค์สร้างสิ่งใหมบ้่างก็จะได้จากการทําโครงงานฯ 

จดันิทรรศการตา่งๆ และกิจกรรมนอกชัน้เรียน สว่นการค้นคว้าความรู้ยงัเป็นเฉพาะเร่ืองท่ีครูมอบหมาย

โดยแหลง่เรียนรู้สําคญัคือห้องสมดุของโรงเรียน  และแม้วา่จะมีการมอบหมายให้ผู้ เรียนอา่นหนงัสือ

นอกเวลาบ้างแตต้่องสรุปเนือ้หามาสง่ครูเพ่ือยืนยนัวา่ได้อา่นจริง  ครูสนใจวา่ผู้ เรียนอา่นแล้วรู้ถึงเนือ้หา

ใจความวา่เป็นอยา่งไร มากกวา่สนใจวา่อา่นแล้วผู้ เรียนรู้สกึอยา่งไร และคดิอยา่งไร  

 ในสว่นของความรู้สกึขณะเรียนในระบบโรงเรียนหากตดัเร่ืองการแขง่ขนัท่ีก่อให้เกิดความเครียด

ออกไปและถ้าผู้ เรียนสามารถทําใจยอมรับกฏระเบียบได้วา่ เป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัติาม ผู้ เรียนก็มี

ความสขุพอควรเพราะสว่นใหญ่มกัมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีเพ่ือนกบัร่วมชัน้ โดยอาจเป็นเพ่ือนสนิท เพ่ือนใน

กลุม่ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ซึง่เพ่ือนบางคนยงัมีการสานสมัพนัธ์อยา่งแนบแนน่ หรือครูบางคนอาจยงัคง

เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีตอ่เน่ืองมาจนถึ งปัจจบุนั  ทัง้นีข้ณะอยูใ่นระบบโรงเรียนเม่ือเกิดปัญหากบัตนเอง   

ผู้ เรียนมกัจะปรึกษาพอ่ แม่ เป็นสว่นใหญ่ เพราะพอ่ แม ่คือกําลงัใจในทกุเร่ือง  แตผู่้ เรียนบางคนก็อาจ

ปรึกษาเพ่ือน ครู และบคุคลรอบข้าง ซึง่ชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถฟันฝ่าอปุสรรคตา่งๆ ผา่นมาได้ด้วยดี  

อยา่งไรก็ตามมีข้อสงัเกตวา่ขณะท่ีผู้ เรียนมีปัญหาในระบบโรงเรียน  ผู้ เรียนมกัจะปรึกษาคนในครอบครัว

เป็นหลกั  รองลงมาคือเพ่ือน สว่นครูมกัจะอยูใ่นลําดบัท้าย จงึสะท้อนให้เห็นวา่ผู้ เรียนไมเ่ลือกท่ีจะ

ปรึกษาครูเป็นลําดบัต้นๆ  ซึง่อาจน่ืองมาจากครูกบัผู้ เรียนในระบบโรงเรีย นมีความสมัพนัธ์กนัแบบ

แนวดิง่ ผู้ เรียนจงึไมก่ล้าปรึกษาปัญหากบัครู เพราะการท่ีผู้ เรียนจะเลือกปรึกษาปัญหากบัใครนัน้   

การมีสมัพนัธภาพระหวา่งกนับนฐานของความไว้เนือ้เช่ือใจ การได้รับการยอมรับ และการเข้าใจกนั  

นบัวา่เป็นสิ่งสําคญั 

 สําหรับเจตคตใินการเรียนในแตล่ะสาระวิชานัน้ ผู้ เรียนมกัชอบเรียนในวิชาท่ีตนเองเรียนแล้ว

เข้าใจ สามารถทําคะแนนได้ดี หรือชอบวิธีการสอนของครู โดยเฉพาะอยา่งย่ิงครูท่ีมีความเป็นกนัเอง

กบัผู้ เรียน เข้าใจผู้ เรียน ไมใ่ช้อํานาจในการควบคมุ ตําหนิ ตเิตียน หรือเข้มงวดจนเกินไป แตแ่ม้วา่ผู้ เรียน

จะไมช่อบเรียนในบางวิชาก็ไมส่ามารถปฏิเสธหรือเปล่ียนแปลงอะไรได้ ดงัคําพดูของผู้ เรียนคนหนึง่ท่ี

ให้สมัภาษณ์วา่ “เรียนไปหมดทกุอย่าง ต้องเรียนตามท่ีหลกัสตูรกําหนดในทกุรายวิชา ทัง้ชอบไมช่อบ

อะไรแบบนี ้เรียนเยอะ แล้วแบบบางวิชาไมช่อบมนัทําไมไ่ด้ สอบก่ีเทอมก่ีเทอมหนก็ูไมไ่ด้ ก็ไมช่อบ   

จะไมอ่ยากเรียนเลย พอถึงชัว่โมงก็ไมอ่ยากเรียนคือจะเป็นตลอดท่ีเป็นม.ปลาย” 
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 ทัง้นี ้การเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ยงัคงมีลกัษณะของการเรียนการสอนท่ีแยกบทบาท

ของผู้ เรียนและผู้สอนคอ่นข้างชดัเจน มีการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนในลกัษณะการใช้ความสมัพนัธ์

ในแนวดิง่ซึง่เน้นการทําตามคําสัง่  การเลียนแบบและการทําตามตวัอยา่ง มีการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัคอ่นข้างน้อยและมกัยดึผู้สอนเป็นศนูย์กลางมากกวา่การเรียนรู้ท่ีมีความสมัพนัธ์

ในแนวราบซึง่เน้นการมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็น รั บฟังซึง่กนัและกนั  

ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนั ฯลฯ ทัง้นีโ้ดยสว่นใหญ่กระบวนการเรียนรู้จะเป็นไปในรูปแบบใด

ก็ขึน้อยูก่บัครูผู้สอนเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึง่ กลา่วคือ ครูบางคนมีความเป็นกนัเอง รักและดแูลศษิย์

ด้วยความเมตตา มีจติวิญญาณแหง่ความเป็นครู แต่อาจมีครูบางคนท่ีไมเ่ข้าใจความหลากหลายของ

ผู้ เรียน อาจตําหนิวา่กลา่วผู้ เรียน ให้ความสนใจ  ช่ืนชมแตผู่้ เรียนท่ีมีผลการเรียนดีท่ีจะนําช่ือเสียงมาสู่

โรงเรียน สง่ผลให้ผู้ เรียนท่ีผลการเรียนไมดี่รู้สกึด้อยคา่ เสียใจ หมดกําลงัใจทําให้ปิดกัน้การพฒันาตน

ของผู้ เรียน  ซึง่หากผู้ เรียนมีแหลง่สนบัสนนุจิตใจ อารมณ์ หรือมีความเข้มแขง็ สามารถปรับอารมณ์

ความรู้สกึของตนได้ก็จะสามารถผา่นความรู้สกึไมดี่ในเชงิลบเหลา่นัน้มาได้ แตห่ากผู้ เรียนขาดแหลง่

สนบัสนนุท่ีดี ไมส่ามารถปรับสมดลุในตนเองได้ก็อาจปฏิเสธการพฒันาตนหรือออกจากระบบการศกึษาไป 

ทัง้นีก้ารเรียนการสอนท่ีเน้นการแขง่ขนัยงัสง่ผลให้ผู้ เรียนมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนน้อยลง และมีเวลา

ให้แก่สว่นรวมลดลง ต้องใช้เวลาสว่นใหญ่ในชีวิตไปกบัการเรียนปกตปิระจําวนั การอา่นทบทวนเนือ้หา 

สาระด้วยตนเอง การต้องเรียนพิเศษในวนัหยดุหรือหลงัเลิกเรียนเพ่ือให้ได้คะแนนดีและสามารถแขง่ขนัได้   

 สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ในระบบโรงเรียน  นกัศกึษาพยาบาลได้

เลา่ย้อนถึงอดีตในโรงเรียนวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบั ครูโดยภาพรวม มกัจะเป็นในแนวดิง่

มากกวา่แนวราบกลา่วคือ พดูคยุกนัเฉพาะเร่ืองเรียนแบบครูกบันกัเรียน  ไมมี่สมัพนัธภาพท่ีเป็นกนัเอง

หรือเปิดกว้างให้แสดงความคดิเหน็ ครูยงัเป็นผู้ มีอํานาจบอกให้นกัเรียนทําตามทัง้ในแง่ของกฎระเบียบ

และการเรียน  รวมทัง้เป็นผู้ตดัสินใจเร่ืองตา่งๆท่ีเกิดขึน้ภายในรัว้โรงเรียน ดงัคําให้สมัภาษณ์ของผู้ เรียน

คนหนึง่ท่ีกลา่ววา่ “ไม่เคยคยุกบัครูแบบไมเ่ป็นทางการ   แบบปรึกษาไมค่ยุเลยคะ่ ไมค่ยุเลย ” และ

ผู้ เรียน อีกคนกลา่วในทํานองเดียวกนัวา่ “ไมมี่คณุครูท่ีแบบสนิทคะ่ คือครูท่ีปรึกษาก็ดแูลเร่ืองเรียน    

มาเรียน ไมเ่รียน แคน่ัน้” สว่นผู้ เรียนอีกคนหนึง่กลา่วถึง การแสดงความคดิเหน็ของนกัเรียนขณะเรียน

ในโรงเรียนว่า “ก็ไมค่อ่ยมีโอกาสแสดงความคดิเห็นเพราะคณุครูสอนเนือ้หาเยอะพอเข้าไปเรียนเสร็จ  

ก็ออก คือไปโรงเรียนคือไปเรียนจริงๆ” และผู้ เรียนอีกคนหนึง่ท่ีมีพืน้ฐานของการมีความเคารพ เช่ือฟัง

ปฏิบตัติามผู้ใหญ่ซึง่ได้รับการอบรม สัง่สอนมาทัง้จากสถานศกึษาและครอบครัวกลา่ววา่ “นกัเรียนจะ

ไมค่อ่ยได้แสดงความคดิเห็นหรือขดัแย้งอะไรเลยคะ่ คือสว่นใหญ่อาจารย์พดูมายงัไงก็คือทําตามคะ่” 
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 จะเห็นได้วา่ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผู้ เรียนดงักลา่วข้างต้น มีลกัษณะเป็นแบบแนวดิง่ และ  

มกัไมค่อ่ยมีปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงถึงมิตทิางด้าน จิตใจ อา รมณ์ สงัคมและจิตวิญญาณ  

ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน  ผู้ เรียนมาโรงเรียนเพ่ือเรียนตามตารางเวลาท่ีกําหนด และในระหวา่งเรียน  

ผู้ เรียนมกัเลือกท่ีจะปฏิบตัติามครูสัง่ ไมข่ดัแย้ง เพราะไมต้่องการก่อปัญหา จงึไมค่อ่ยคดิอะไรท่ีแตกตา่ง

ออกไป แตจ่ะคดิคล้อยตามครูมากกวา่สรรค์สร้างความคดิ ความรู้ด้วยตนเอง สง่ผลให้เป็นอปุสรรคใน

การขยายมมุมองของผู้ เรียนรู้ให้กว้างขวางออกไป รวมถึงการมองให้ลุม่ลกึขึน้ด้วย  

 ทัง้นีท่ี้ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนในระบบโรงเรียนสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นความสมัพนัธ์

แบบแนวดิง่ สว่นหนึง่อาจเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคดิวา่ ครูผู้สอนเป็นผู้ รู้และผู้ เรียน

คือผู้ ท่ีไมรู้่หรือผู้ รับความรู้จากผู้สอน จงึไมค่อ่ยมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นทางการ  

กลา่วคือตา่งฝ่ายตา่งทําหน้าท่ีของตน  ครูมีหน้าท่ีสอน ผู้ เรียนมีหน้าท่ีเรียน ในห้องเรียนและโรงเรียน

เป็นพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นอํานาจของผู้สอน โดยผู้สอน สามารถสัง่ให้ผู้ เรียนปฏิบตัติามและมีอํานาจในการ

ลงโทษได้ ซึง่ผู้ เรียนก็ยอมรับแตโ่ดยดี เพราะปฏิบตัเิชน่นีม้าตัง้แตเ่ร่ิมเข้าสูร่ะบบโรงเรียนในชัน้อนบุาล

แล้วจงึนบัวา่เป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตั ิ ผู้ เรียนทกุคนก็ปฏิบตัเิหมือนกนั เป็นสิ่งท่ีสงัคมยอมรับวา่การเช่ือ

ฟัง และปฏิบตัติามท่ีครูสอนเป็นสิ่งดี นอกจากนีค้รูยงัมีอํานาจในการให้หรือไมใ่ห้คะแนนและตดัสินผล

การเรียนของผู้ เรียนอีกด้วย 

 อยา่งไรก็ตามยงัมีบรรยากาศของความเป็นกนัเองอยูบ้่างระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน ซึง่เกิดเฉพาะ

กบัครูบางคน เชน่ ครูท่ีเคยทํากิจกรรมร่วมกนักบัผู้ เรียน ครูท่ีผู้ เรียนมกัชว่ยเหลืองานอยูบ่อ่ยๆ ครูท่ีให้

ความไว้วางใจผู้ เรียน ครูท่ีสนใจ ใสใ่จ ท่ีจะชว่ยเหลือผู้ เรียน ฯลฯ ดงัเชน่ท่ี ผู้ เรียน คนหนึง่กลา่ววา่  

“บางวิชาก็เหมือนอาจารย์เป็นกนัเอง แล้วก็ทําให้เราเหมือนเรียนรู้ อะไรงา่ยขึน้ เราก็ชอบเรียน ” และ

ผู้ เรียนอีกคนหนึง่พดูวา่ “ถ้าอาจารย์ท่ีเป็นกนัเองสว่นใหญ่เขามกัจะฟังความคดิเห็นเรา  แตถ้่าอาจารย์

มาแบบสอนอยา่งเดียวก็คือจะไมค่อ่ยฟังเรา ก็เลยไมค่อ่ยอยากจะเรียน” นอกจากนีผู้้ เรียนบางคนยงัมี

ครู อาจารย์ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่เน่ือง  ผกูพนัมาจนกระทัง่ปัจจบุนั ดงัเชน่ท่ีผู้ เรียนพดูถึงอาจารย์ท่ี

มีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัวา่ “มีอาจารย์คนนีส้นิทจนถึงปัจจบุนันีค้ะ่ก็ยงัโทรคยุกนั คยุได้ทกุเร่ืองคะ่  

คือเขาจะเป็นครูท่ีสอนดนตรีไทยคะ่ หนก็ูไปเรียนดนตรีไทยกบัอาจารย์แล้วสอนภาษาไทยด้วย คือ  

ทกุคําพดูท่ีอาจารย์พดูมาเป็นแนวท่ีให้เรากลบัไปคดิวา่มนัแปลวา่อะไร หนจูะชอบมากจะโทรคยุกบั

อาจารย์ตลอดคะ่” 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเหน็ได้วา่ครูนบัเป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่การเรียนรู้  

ของผู้ เรียน  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงบคุลิกลกัษณะท่ีเอือ้อาทร เป็นกนัเอง  พร้อมชว่ยเหลืออยา่งจริงใจ  

ของครูซึง่จะนําไปสู่ความสมัพนัธ์แบบแนวราบ  มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นกนัเองก็จะชว่ยให้ผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้ได้ดี  โดยถึงแม้บางครัง้ผู้สอนหรือครูจะเป็นผู้จดัการเรียนรู้เป็นหลกัแตก่ารท่ีครูรับฟัง  

เข้าใจผู้ เรียน ผู้ เรียนก็จะไมรู้่สกึถึงการใช้อํานาจแตอ่ยา่งใด  ดงันัน้เจตคต ิอารมณ์ความรู้สกึของผู้ เรียน
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จงึเป็นสิ่งสําคญัท่ีเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้  ผู้สอนจงึควรให้ความสนใจกบัเจตคตขิองผู้ เรียนเป็นสําคญั  

ในอนัดบัแรกมากกวา่มุง่เน้นวา่ อะไรคือเนือ้หาท่ีผู้ เรียนต้องรู้ตามหลกัสตูร  ถ้าเจตคตดีิกา รเรียนรู้  

ก็จะตามมา ครูจงึเป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุผู้หนึง่ตอ่ผู้ เรียนในระบบโรงเรียน  

 นอกจากนีน้กัศกึษาพยาบาลท่ีเคยเรียนในระบบโรงเรียนท่ีมีจํานวนผู้ เรียนจํานวนน้อยตอ่หนึง่

ห้องเรียนได้ให้ข้อคดิวา่ จํานวนผู้ เรียนในชัน้เรียนก็เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลตอ่ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบั

ผู้ เรียน  โดยการเรียนในกลุม่คนจํานวนน้อยทําให้มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครู กบัผู้ เรียนเป็นไปในแนวราบ

มากกวา่แนวดิง่ กลา่วคือ มีการเรียนรู้แบบผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางมากกวา่และครูรับฟังความคดิเหน็ของ

ผู้ เรียนมากกวา่ แม้อํานาจการตดัสนิใจจะยงัคงขึน้อยูก่บัครูเป็นหลกัก็ตาม  สว่นผู้ เรียนท่ีเรียนในกลุม่คน

จํานวนมากกลา่ววา่ ผู้ เรียนท่ีมีจํานวนมากทําให้การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผู้ เรียนเป็นไปในแนวดิง่

มากกวา่  ครูกบัผู้ เรียนขาดความใกล้ชดิและเอาใจใสอ่ยา่งทัว่ถึง   

 สําหรับการศกึษาในระบบโรงเรียน หากกลา่วถึงคําวา่ “แหล่งเรียนรู้”นกัศกึษาพยาบาลท่ีให้

สมัภาษณ์กลา่วย้อนไปถึงขณะท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนวา่ แหลง่เรียนรู้หลกั  ๆก็คือ โรงเรียนหรือสถานศกึษา

นัน่เอง  โดยมีครูเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ สว่นความรู้จากธรรมชาต ิ ปราชญ์ชาวบ้านหรือคนในชมุชน 

ถือเป็นสว่นน้อยโดยมกัได้จากการเรียนรู้นอกชัน้เรียน ซึง่สว่นใหญ่เป็นการไปทศันศกึษานอกโรงเรียน   

สว่นในเร่ืองของความรู้ด้านการงานอาชีพจากคนในชมุชน หรือผู้ มีประสบการณ์ตรงมกัพบในโรงเรียนท่ี

อยูต่า่งจงัหวดัเป็นสว่นใหญ่  สว่นโรงเรียนในเมืองใหญ่คอ่นข้างแยกขาดออกจากชมุชน เพราะสงัคม

เมืองมีความแตกตา่งจากสงัคมในตา่งจงัหวดัท่ียงัคงมีอาชีพของชมุชนนัน้ๆ ดํารงอยู ่เชน่ การทํานา 

ทําไร่ เลีย้งสตัว์ การเกษตร  หตัถกรรมตา่งๆ ฯลฯ  ความรู้สว่นใหญ่ท่ีผู้ เรียนได้รับจงึมกัจํากดัอยู่

เฉพาะท่ีจะใช้ในการสอบมากกวา่เป็นเร่ืองของการดํารงชีวิตจริง  ในสว่นของการดํารงชีวิตผู้ เรียน  

จงึต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของชีวิตตนเองและครอบครัวเป็นสําคญั  ประสบการณ์จงึเป็น

ส่วนท่ีมีบทบาทสาํคัญซึ่งถูกบดบังด้วยความรู้เชิงวิชาการ จากคําโบราณท่ีวา่ “ความรู้ทว่มหวั  

เอาตวัไมร่อด” สะท้อนให้เหน็วา่ผู้ เรียนท่ีมีความรู้จากการศกึษาในระบบอาจไมส่ามารถประสบความสําเร็จ

ในชีวิตได้หากขาดการเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมด้วย   

 ในสว่น การวัดและประเมนิผลการเรียน นกัศกึษาพยาบาลท่ีให้สมัภาษณ์ในงานวิจยัครัง้นี ้ 

สว่นใหญ่กลา่วตรงกนัวา่การประเมินผลการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนท่ีเคยเรียนมาผา่นมาในชว่งมธัยม

มกัเป็นการสอบซึง่เป็นแบบตวัเลือก (multiple choice) ตามเนือ้หาท่ีเรียนมา และตดัสินตามเกณฑ์ท่ี

โรงเรียนกําหนด คือมีเกณฑ์การตดัสนิผา่น ตก เป็นเกรด มีเส้นแบง่ท่ีชดัเจน  สว่นคะแนนท่ีจะได้จาก

การสรรค์สร้างความรู้ในลกัษณะของการร่วมกนัทําโครงการฯ  กิจกรรมตา่งๆ หรือการแสดงความคดิเห็น

นัน้มีเป็นสว่นน้อย จงึเป็นเพียงสว่นเสริม  ไมใ่ชค่ะแนนหลกัๆ ท่ีจะได้จากการสอบความรู้เชงิวิชาการ  

ผู้ เรียนจงึสนใจความรู้เชงิวิชาการมากกวา่เพ่ือผู้ เรียนจะได้คะแนนดีอนัจะสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิการเรียน
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ทัง้ในปัจจบุนัและต้องใช้คะแนนเพ่ือการศกึษาตอ่ในอนาคตสูอ่าชีพท่ีผู้ เรียนและครอบครัวคาดหวงัอีก

ด้วย อยา่งไรก็ตามในระบบโรงเรียนเองก็มีทัง้หลกัสตูรปกต ิหลกัสตูรภาคภาษาองักฤษ และหลกัสตูร

อ่ืนๆ รวมถึงบริบทของโรงเรียนท่ีมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจสง่ผลให้แตล่ะโรงเรียนมีกระบวนการเรียน

การสอนในสว่นปลีกยอ่ยท่ีแตกตา่งกนัออกไป ลกัษณะการวดัและประเมินผลการเรียนจงึอาจมีความ

แตกตา่งกนัไปบ้าง เชน่ บางโรงเรียนใช้ข้อสอบแบบบรรยายมากกวา่บางโรงเรียนท่ีมกัใช้ข้อสอบแบบ

ตวัเลือก หรือบางโรงเรียนสนบัสนนุการทําโครงการฯ หรือกิจกรรมตา่งๆ มากกวา่บางโรงเรียน ซึง่มีเป็น

สว่นน้อย  แตท้่ายท่ีสดุแล้วผู้ เรียนทกุคนจะต้องถกูตดัสนิด้วยเกณฑ์มาตรฐานเชน่เดียวกนั ดงัท่ีผู้ เรียน

คนหนึง่กลา่วถึงการประเมนิผลการเรียนสมยัชว่งมธัยมวา่ “การวดัผล ก็สอบตามเนือ้หาก็มีเกณฑ์ได้ ตก 

ตามปกตแิล้วก็มีโครงงาน แตก็่น้อยคะ่คะแนนพวกนี ้คะแนนกิจกรรมก็น้อย ก็ไมช่ว่ยอะไร แตเ่ราก็ทํา” 

 จากคําให้สมัภาษณ์สะท้อนให้เห็นวา่คะแนนจากการสอบมีความสําคญัมาก คะแนนสว่นอ่ืน

ท่ีเป็นการสนบัสนนุการสร้างสรรค์ความรู้กลบัเป็นสว่นน้อยหรือไมสํ่าคญักบัผู้ เรียน  ผู้ เรียนบางคน  

จงึไมส่นใจหรือไมร่่วมมือในการทําโครงงาน  แตส่นใจเฉพ าะคะแนนสอบเพียงอยา่งเดียว จงึเป็น  

การปิดกัน้การพฒันาด้านอ่ืนๆ โดยเฉพ าะอยา่งย่ิงการทํางานร่วมกนัหรือการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  

และสรรพสิ่ง 

 ทัง้นีก้ารท่ี ระบบโรงเรียน มุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิท่ี สามารถวดัได้ในเชิงตวัเลข  จงึนําไปสูร่ะบบ  

ของการแขง่ขนัระหวา่งผู้ เรียน ผู้ เรียนเองก็ต้อง ยอมรับการตดัสนิวา่มีความชอบธรรม  เพราะผู้ เรียน  

ถกูตดัสินจากคะแนนท่ีตนทําได้ซึง่ถือวา่เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีไมส่ามารถโต้แย้งได้ ระบบโรงเรียน

จะมีเกณฑ์การตดัสินท่ีแนน่อน ตายตวั ทําข้อสอบได้ก็ได้คะแนนดี  ทอ่งจําได้ก็สอบได้ ทําแบบฝึกหดั 

สง่งานครบตามครูสัง่ก็ได้คะแนน ซึง่เป็นการวดัประเมินผลท่ีตดัสินผู้ เรียนจากคะแนน  และสว่นใหญ่

เป็นการวดัความจําในเนือ้หาเป็นหลกั  การตดัสนิจงึอิงกบัเกณฑ์มาตรฐานซึง่เป็นสิ่งภายนอก มีลกัษณะ

เป็นการคดัแยกระหวา่งผู้ ท่ีเรียนดีกบัผู้ ท่ีเรียนด้อย โดยใช้ความแตกตา่งทางสตปัิญญามากกวา่จะมอง

ความแตกตา่งของผู้ เรียนวา่แตล่ะคนมีศกัยภาพ ความเดน่ ความด้อยในมิตติา่งๆ ภายในตนท่ีแตกตา่ง

กนัไป รวมถึงครอบครัว สงัคมและบริบทของผู้ เรียนซึง่มีความแตกตา่งหลากหลายอยา่งมาก  การวดั

และประเมินผลการเรียนลกัษณะดงักลา่วจงึเป็นเพียงการแปลผลคะแนนจากตวัเลขท่ีผู้ เรียนทําแบบทดสอบ

เป็นสว่นใหญ่ สว่นความรู้หรือคณุลกัษณะท่ีมีความเป็นนามธรรม ซึง่เป็นความพยายามของระบบการศกึษา

ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ท่ีถกูกําหนดโดยสงัคมก็เป็นสว่นหนึง่ท่ีโรงเรียนหรือ

สถานศกึษาถือปฏิบตัเิพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด โดยประเมนิจากความประพฤตขิองผู้ เรียน 

โดยยดึกฎระเบียบท่ีโรงเรียนตัง้ขึน้เป็นเกณฑ์ตดัสนิ หากผู้ เรียนประพฤตติามกฎระเบียบ ก็สามารถ

ผา่นการประเมินได้  แตถ้่าผู้ เรียนไมป่ระพฤตติามกฎ ระเบียบ ก็จะถกูหกัคะแนน หรือถกูลงโทษ  
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 “คะแนน” จงึมีความสําคญัสําหรับผู้ เรียนเป็นอยา่งมาก อีกทัง้การวดัและประเมินผลการเรียน

ดงักลา่วในข้างต้น ก็ยงัไมค่รอบคลมุมิ ตอ่ืินๆ ของมนษุย์ ซึง่มนษุย์เราไมไ่ด้มีเพียงมิตเิดียวคือ ด้าน

สตปัิญญาเทา่นัน้  แตม่นษุย์มีมิตอ่ืินๆ ท่ีควรได้รับโอกาสในการพฒันาตนให้เตบิโต เข้มแข็ง และมี

ความสมดลุในตนเองรวมทัง้อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งสขุสมดลุด้วย  

 การพัฒนาตนของผู้เรียนจากการเรียนในระบบโรงเรียน   

 สําหรับนกัศกึษาพยาบาลซึง่ได้ผา่นประสบการณ์ชีวิตจากระบบโรงเรียนมาแล้วได้ย้อนระลกึ

ถึงอดีตในวยัเรียนเก่ียวกบัการพฒันาตนท่ีได้จากการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนท่ีนกัศกึษาพยาบาลรับรู้ได้

คือ ระบบโรงเรียนชว่ยให้เกิดการพฒันาด้านความรู้ในตํารา ตามหลกัสตูรท่ีกําหน ด พฒันาความคดิ  

และการปรับตวัเข้ากบัเพ่ือน ร่วมชัน้  ดงัท่ี ผู้ เรียนกลา่ววา่ “ตอนท่ีเรียนม .ปลาย  ได้ความรู้ ตามตํารา  

สว่นพฒันาจิตใจ  อารมณ์  การแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ มนัไมค่อ่ยได้จากโรงเรียนถ้าเป็นด้านนัน้นะคะ่   

สว่นใหญ่หนจูะได้จากตวัหนมูากกวา่” นอกจากนีผู้้ เรียนยงัชีป้ระเดน็สําคญัของการพฒันาตนเพียงด้าน

เดียวคือ การเรียนเก่งเพียงอยา่งเดียวแตไ่มพ่ฒันาด้านอ่ืนๆ นัน้ไมก่่อให้เกิดประโยชน์อะไรตอ่สว่นรวม 

ซึง่จะเห็นได้วา่ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการเรียนในระบบโรงเรียนซึง่ถือวา่เป็นการเรียนรู้ท่ี

นอกเหนือไปจากความคาดหวงัของหลกัสตูรตามท่ีโรงเรียนกําหนด  กลา่วคือเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิต

ร่วมกนักบัผู้ เรียนท่ีเป็นเสมือนคูแ่ขง่หรือแขง่ขนักนัเพ่ือไปสูเ่ป้าหมายเดียวกนั คือความเป็นเลิศทาง

วิชาการนัน่เอง 

 การพฒันาตนท่ีได้จากการเรียนในระบบโรงเรียนท่ีชดัเจน จงึเป็นการพฒันาเฉพาะสว่น  

ในเร่ืองของการมีความรู้ในสิง่ท่ีเรียนมาแล้วและสามารถจดจําได้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ความรู้ในตํารา 

โดยผู้ เรียนจะเห็นประโยชน์ของความรู้นัน้ก็ตอ่เม่ือสามารถนําความรู้ไปใช้สอบให้ผา่น หรือสอบเรียน

ตอ่ในสาขาอาชีพตามคา่นยิมของสงัคมได้ การพฒันาตนของผู้ เรียนจากระบบโรงเรียนจงึเป็นการพฒันา

ด้านวิชาการเป็นหลกั  เพ่ือสามารถนําไปใช้ในการตอบสนองตอ่ความต้องการทางเศรษฐกิจและสงัคม

มากกวา่พฒันาผู้ เรียนในด้านอ่ืนๆ เชน่ จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน

และสรรพสิ่ง จงึอาจทําให้ผู้ เรียนขาดความเข้มแข็งภายในตนหรือเกิดการพฒันาเฉพาะบางสว่นบางด้าน

อนัสง่ผลให้เกิดความไมส่มดลุในตนเอง อยา่งไรก็ตามยงัมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความแตกตา่งไปจาก

การเรียนในโรงเรียนโดยเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุง่พฒันาให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาตนในทกุๆ  มติอิยา่ง

เป็นองค์รวม นัน่คือการเรียนรู้ในสถาบนัการศกึษาพยาบาล ดงักลา่วไว้ในบทตอ่ไป 



บทที่ 5 

การเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาพยาบาล 

 
 การศกึษาในบทนีเ้ป็นการนําเสนอถึง การศกึษาในสาขา การพยาบาล ซึง่มีลกัษณะของ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งไปจากระบบโรงเรียนทั่วๆ ไป  โดยผู้ วิจยัเช่ือวา่เป็นกระบวนการเรียนรู้ 

ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาลได้ กลา่วคือนกัศกึษาพยาบาลได้มีโอกาส

เรียนรู้ทัง้จากในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนซึง่เป็นประสบการณ์ตรงในการให้การดแูลหรือปฏิบตักิาร

พยาบาลแก่ผู้ ป่วยหรือผู้ใช้บริการในสถานการณ์จริงท่ีมีความแตกตา่งหลากหลาย โดยเรียนรู้ผา่น  

การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน เชน่ เพ่ือนๆ หรือผู้ ท่ีร่วมปฎิบตังิานด้วยกนั รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ครู อาจารย์ 

รวมถึงผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย และสิง่ตา่งๆ  รอบตวั ความรู้ ความจริงจงึแปรเปล่ียนไปตามแตล่ะบริบท  

สง่ผลให้นกัศกึษามีมมุมองท่ีขยายกว้างออกไป เข้าใจคนและเข้าใจชีวิตได้มากขึน้ รวมทัง้ได้สะท้อนคดิ

กลบัมามองภ ายในตนเอง ได้ทบทวนความคดิ ความรู้สกึ และชีวิตของตน  ทําให้เกิดความเข้มแข็ง  

มัน่คงในจิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณมากขึน้ อนันําไปสูก่ารพฒันาตนอยา่งเป็นองค์รวม และพร้อม

ท่ีจะเรียนรู้และมีปฏิสมัพนัธ์กบัสรรพสิ่ง  กระบวนการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลจงึมีความหมายถึง 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมาย  หลกัสตูร  กระบวนการ และการประเมินผลท่ีมุง่พฒันาให้นกัศกึษา

เกิดการพฒันาตนทัง้ในด้านสตปัิญญา  ร่างกาย จติใจ อารมณ์สงัคม  จิตวิญญาณ และการมีปฏิสมัพนัธ์

กบับคุคลอ่ืน และสิ่งอ่ืนๆ ได้อยา่งสมดลุ  

 การนําเสนอในสว่นนีจ้งึเป็นการสะท้อนให้เห็น ถึงลกัษณะของการเรียนรู้และการใช้ชีวิต  

ในสถาบนัการศกึษาพยาบาลทัง้ในแงข่องลกัษณะพืน้ท่ีของสถาบนั ห้องเรียน อาคารสถานท่ีตา่งๆ  

ท่ีใช้สําหรับการเรียนรู้ของนกัศกึษาทัง้ในและนอกสถาบนั รวมถึงความเป็นอยูใ่นหอพกัท่ีนกัศกึษา

อาศยัอยูร่่วมกนั และได้กลา่วถึง กระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาการพยาบาลทัง้ในสว่นของเป้าหมาย  

การเรียนรู้  การเรียนรู้ทัง้ในและนอกชัน้เรียน  การ บรูณาการ ความรู้   การคดิในลกัษณะท่ียอมรับ  

และเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน  ปฏิสมัพนัธ์เพ่ือการเรียนรู้  และการประเมินผลการเรียนรู้  

 

สถาบันการศึกษาพยาบาล: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 ลกัษณะพืน้ท่ีของคณะพยาบาลศาสตร์แหง่นี ้ โดยทัว่ไปมีรูปแบบคล้ายกบัโรงเรียน  หรือ

สถานศกึษาอ่ืนๆ คือมีองค์ประกอบเป็นอาคารเรียน  สนาม  เสาธง  หอพระประจําโรงเรียน  และมีรัว้

รอบขอบชิด  แตจ่ะมีความแตกตา่งในสว่นท่ีคณะพยาบาลศาสตร์มีหอพกัอาศยัของนกัศกึษาพยาบาล

อยูภ่ายในสถานศกึษาและมีแหลง่ฝึกภาคปฏิบตัท่ีิมีความพร้อมซึง่อยูบ่ริเวณใกล้เคียง  ซึง่นบัวา่เป็นสิ่ง

สําคญัเน่ืองจากสง่ผลตอ่กระบวนการเรียนรู้และการพฒันาตนของนกัศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
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จงึเป็นทัง้สถานท่ีเรียนรู้และท่ีพกัอาศยัโดยในสว่นของห้องเรียนมีลกัษณะทัง้ห้องเรียนขนาดใหญ่และ

ห้องเรียนยอ่ยๆ  ห้องเรียนใหญ่ใช้สําหรับนกัศกึษาเรียนรวมจํานวนนกัศกึษาประมาณ 200 คน ตอ่ชัน้ปี 

ห้องเรียนขนาดยอ่มลงมาสําหรับเรียนแยกห้องๆ ละ 100 คน และห้องเล็กๆ เพ่ือเรียนกลุม่ยอ่ย กลุม่ละ

ประมาณ 8-12 คน อีกทัง้ยงัมีห้องปฏิบตักิารตา่งๆ ท่ีนกัศกึษาสามารถฝึกปฏิบตัคิวามเฉพาะทางด้าน

วิชาชีพอีกด้วย   

สว่นห้อง และสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีนกัศกึษาสามารถใช้ เพ่ือผอ่นคลาย ได้ก็มีอยูห่ลายแหง่ เชน่  

ห้องพระสําหรับนัง่สมาธิหรือฟังธรรม  ห้องคลายเครียด  ห้องให้คําปรึกษา  ห้องออกกําลงักาย  ห้อง

ซาวว์นา่  สระวา่ยนํา้ ฯลฯ  จะขาดก็แตส่นามหญ้าท่ีจะชว่ยให้นกัศกึษาได้สมัผสักบัธรรมชาตเิน่ืองจาก

เป็นข้อจํากดัของสถานท่ีท่ีเป็นสถานศกึษาในเมืองหลวงจงึเตม็ไปด้วยสิง่ปลกูสร้างท่ีเป็นตกึ อาคาร

และสนามคอนกรีต  แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัพอมีสวนดอกไม้ และต้นไม้ท่ีเจ้าหน้าท่ีสนใจดแูลและเอาใจใส่

ซึง่ชว่ยให้ผู้ ท่ีพกัอาศั ยอยูห่รือผู้ ท่ีเข้ามาในคณะพยาบาลศาสตร์ได้ช่ืนตาช่ืนใจบ้างและยงัมีแมนํ่า้

เจ้าพระยาท่ีทอดผา่นด้านหลงัของคณะพยาบาลศาสตร์ตดิกบัลาน อเนกประสงค์ อาคารเรียนและ

หอพกันกัศกึษาซึง่ให้ความรู้สกึชุม่ช่ืนจากสายนํา้ท่ีแลเหน็ โดยชว่ยให้ความรู้สกึตงึเครียดลดลงได้

หลงัจากต้องเผชิญกบัประสบการณ์ชีวิตการเรียนรู้ในแตล่ะวนัท่ีมีทัง้ทกุข์และสขุปะปนกนัไป ในบางวนัท่ี

นกัศกึษาขึน้ฝึกปฏิบตังิานนอกสถานท่ีเม่ือหลดุพ้นจากความจอแจในท้องถนน และบริเวณด้านหน้า

ของคณะพยาบาลศาสตร์ซึง่เป็นถนนท่ีมีรถว่ิงไปมา และการจราจรแออดัแล้ว การก้าวเข้าสู่  

คณะพยาบาลศาสตร์จงึให้ความรู้สกึคอ่ยๆ ผอ่นคลาย เม่ือเดนิเร่ือยมาถึงลานอเนกประสงค์ท่ีอยูริ่มนํา้  

นกัศกึษาสว่นใหญ่จงึมกันัง่พกัผอ่นจากการเหน่ือยล้าโดยจบักลุม่คยุกนัทา่มกลางบรรยากาศท่ีสะท้อน

ถึงความสมัพนัธ์ฉนัท์มิตรท่ีแบง่ปันความทกุข์ ความสขุร่วมกนัอยูใ่นบริเวณดงักลา่วเสมอๆ นกัศกึษา

บางสว่นอาจขึน้ไปพกัผอ่นบนห้องพกั  ทํากิจกรรมท่ีตนเองชอบ เชน่ฟังเพลง ดทีูวี  อา่นหนงัสือ เชน่

นติยสาร หนงัสือเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว สขุภาพ ฯลฯ หรือไปวา่ยนํา้ออกกําลงักายตามความ ต้องการ

ของตน แตห่ากถึงชว่งของการสอบภาพท่ีเห็นจะเป็นมมุท่ีนกัศกึษาอา่นห นงัสือ จบักลุม่ตวิกนัเพ่ือ

เตรียมตวัสอบกนัอยา่งจริงจงั  

เม่ือถึงเวลาอาหารนกัศกึษาก็จะทยอยกนัไปรับประทานอาหารท่ีโรงครัวท่ีคณะพยาบาลศาสตร์

มีการจดัสรรให้ แมค่รัว พอ่ครัวเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีอยูทํ่างานมานานซึง่อาจมีการผลดัเปล่ียนหมนุเวียนกนั

บ้างแตก็่มีสายสมัพนัธ์อนัดีกบันกัศกึษา โดยทําอาหารและตกัอาหารให้นกัศกึษาด้วยความรู้สกึท่ีดีตอ่

กนัมากกวา่จะทําไปเพียงเพราะเป็นหน้าท่ี และการได้รับประทานอาหารร่วมกนัของนกัศกึษาได้ชว่ย

สร้างสมัพนัธภาพท่ีแนน่แฟ้นตอ่กนั ดงัคําเปรียบท่ีวา่ “กินข้าวหม้อเดียวกนั” นกัศกึษาท่ีคณะพยาบาลศาสตร์

แหง่นีจ้งึมีความสามคัคีกนัคอ่นข้างมาก ซึง่สง่ผลไปถึงเม่ือนกัศกึษาจบการศกึษาไปเป็นพยาบาลวิชาชีพก็

ยงัคงระลกึถึงความสมัพนัธ์อนัแนบแนน่โดยยงัคงสายใยท่ีมีความหมายตอ่การเรียนรู้ของนกัศกึษารุ่นน้อง
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ท่ีพยาบาลรุ่นพ่ีมีความเมตตาและเอือ้อาทรให้อยูเ่สมอเพราะเคยอยูส่ถาบนัการศกึษาเดียวกนั มีครู  

อาจารย์คนเดียวกนั  รับประทานอาหารจากครัวเดียวกนั จงึนบัเป็นความสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้นฝังลกึใน

จิตใจ 

 สําหรับนกัศกึษาพยาบาลแล้ว หากกลา่วถึงคําวา่ “หอพกั” จงึมีความหมายมากกวา่การเป็น

เพียงท่ีพกัอาศยั แตเ่ป็นทัง้ท่ีพกักาย พกัใจ อีกทัง้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหลง่ความหวงั กําลงัใจท่ีสําคญั

ของนกัศกึษาด้วย  นกัศกึษาพยาบาล หลายคน ได้เลา่ถึงความรู้สกึในขณะท่ีพกัอาศยัอยูใ่นคณะ

พยาบาลศาสตร์วา่ รู้สกึอบอุน่เหมือนอยูบ้่าน  คณะพยาบาลศาสตร์แหง่นีจ้งึเปรียบเสมือนบ้านหลงัท่ี

สองของนกัศกึษาท่ีมีเพ่ือนๆ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความสมัพนัธ์กนัแบบพ่ี ป้า น้า อา 

เสมือนเป็นเครือญาตกินัมากกวา่เป็นคนแปลกหน้าจากตา่งท่ีตา่งถ่ินมาอยูร่วมกนั ซึง่นกัศกึษาสามารถ

รู้สกึได้ถึงความเอือ้อาทรท่ีได้รับจากผู้ ท่ีอยูร่่วมกนัในสถาบนัการศกึษาพยาบาลตัง้แตก้่าวยา่งเข้าสูส่ถาบนั  

ดงัท่ีนกัศกึษา คนหนึง่ ท่ีมีความรู้สกึคดิถึงบ้านอยูบ่อ่ยครัง้ กลา่ววา่ “หนพูอใจมากคะ่  ตัง้แตเ่ข้ามา

อยูใ่นนี ้ หนวูา่หนรัูกรุ่นพ่ีหนมูาก  เขาดแูลดีมากๆ แล้วก็อาจารย์แตล่ะคนน่ีคือ หนไูมเ่คยเห็นวา่ทําไม

อาจารย์ดทูุม่เทให้จงัเลย  มีอะไรปรึกษาครู  บางทีวนัเกิดอาจารย์ก็จะไมลื่ม  ทําให้เรารู้วา่ไมไ่ด้ตา่ง

จากท่ีเราออกมาจากบ้าน  มนัเหมือนเป็นบ้านเหมือนกนั” 

 อีกทัง้ในขณะท่ีนกัศกึษาอยูห่อพกัยงัมีกิจกรรมท่ีชว่ยเสริมสร้างความสมัพนัธ์ฉนัท์พ่ีน้อง  

ได้ชว่ยเหลือกนัและรับผิดชอบร่วมกนั เชน่รุ่นพ่ีดแูลระเบียบการแตง่กาย และการอยูห่อพกัของรุ่นน้อง 

การได้มีโอกาสพดูคยุเก่ียวกบัปัญหาตา่ง  ๆและร่วมกนัหาทางแก้ไข การชว่ยกนัดแูลสขุภาพของนกัศกึษา

ภายในหอพกัร่วมกนัโดยหากมีนกัศกึษาป่วยจะมีการจดัเวรดแูลชว่ยเหลือกิจวตัรประจําวนั ดแูลเร่ือง

อาหารและยา รวมทัง้การพาไปตรวจรักษา ฯลฯ ดงันัน้การท่ีนกัศกึษาได้อาศยัอยูห่อพกัร่วมกบันกัศกึษา

ด้วยกนั ครู อาจารย์ และบคุคลอ่ืนภายในสถาบนัดงักลา่วจงึนบัวา่เป็นการชว่ยเปิดโอกาสให้นกัศกึษา

ได้เปิดมมุมอง และเรียนรู้การใช้ชีวิตของบคุคลแวดล้อมโดยคอ่ยๆ  ซมึซบัจากการใช้ชีวิตประจําวนั    

ซึง่นกัศกึษามีชว่งเวลาและบรรยากาศท่ีอบอุน่ ใกล้ชิดกนั ทกัทายกนั สวสัดีกนั ยิม้ให้กนั ไมใ่ชต่า่งคน

ตา่งเดนิผา่นกนัไป หรือตา่งคนตา่งอยู่ ซึง่สิ่งเหลา่นีล้้วนชว่ยสง่เสริมให้สมัพนัธภาพของบคุคลท่ีอยูร่่วมกนั  

มีความผกูพนักนัมากขึน้  ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่พดูถึงเพ่ือนร่วมห้องพกัวา่ “ดีใจท่ีมีเพ่ือนร่วมห้องท่ี

เข้าใจเรา คอยให้กําลงัใจตลอด ปรึกษาได้ทกุเร่ืองทําให้มีความสขุทกุครัง้ท่ีกลบัมาท่ีห้องพกั       

เป็นเหมือนท่ีเตมิกําลงัใจทําให้เรามีแรงสู้ตอ่” และหากเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉินหรือปัญหาท่ีต้องแก้ไขก็จะ

ชว่ยเหลือดแูลกนัในทกุๆ เร่ืองไมว่า่จะเป็นเพ่ือนใน ห้องนอนเดียวกนั ห้องเรียนเดียวกนั อยูห้่องพกั  

ชัน้เดียวกนั รวมถึงอยูห่อพกัเดียวกนัจนกระทัง่หอพกัข้างเคียงภายในสถาบนัก็มีการดแูลกนัอยา่งทัว่ถึง

เน่ืองจากบริเวณทัง้หมดของสถาบนัไมก่ว้างมากนกั สามารถเดนิถึงกนัได้ทัง้หมด  
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 นอกจากนีก้ารได้ใช้เวลาวา่งเพ่ือแลกเปล่ียนกนัทั ้งในแงม่มุของความรู้ ความคดิและความรู้สกึ

ในเร่ืองตา่งๆ ระหวา่งท่ีอยูใ่นหอพกันบัวา่เป็นการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึง่ซึง่เป็นการเรียนรู้ในบรรยากาศ

ท่ีอบอุน่ เป็นกนัเอง โดยนกัศกึษาสว่นใหญ่มกัใช้ลานอเนกประสงค์เก้าอีม้้าหินใต้ต้นไม้  บริเวณพกัผอ่น

อ่ืนๆ นั่งคยุกนัเป็นกลุม่ๆ หรือนอนเลน่คยุกนัในห้องพกั  ซึง่เป็นการพดูคยุกนัทัง้ในเร่ืองสว่นตวั เร่ือง

การเรียนในแตล่ะวนัทัง้ในชัน้เรียน และการออกไปฝึกปฏิบตัใินสถานท่ีตา่งๆ รวมถึงเร่ืองทัว่ๆ  ไปชว่ยให้

นกัศกึษาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ  กบัชว่ยลดความตงึเครียดลงได้เป็นอยา่งดีเพราะการ ได้พดูคยุระบาย

ความรู้สกึโดยมีผู้ รับฟังอยา่งเข้าใจหรือการได้แบง่ปันประสบการณ์และอารมณ์ ความรู้สกึร่วมกนัทําให้

นกัศกึษามีความสขุในการเรียนรู้มากขึน้  ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่กลา่ววา่ “หนวูา่เพ่ือนเป็นคนท่ีเรา

สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ได้ดีท่ีสดุ อยา่งตอนเย็นๆ กลั บจากลงวอร์ดมา ก็มาเลา่สูก่นัฟัง     

เคสของเพ่ือนตา่งกบัเราอยา่งไร ก็คยุกนั หนวูา่ได้ประโยชน์มาก” และนกัศกึษาอีกคนหนึง่กลา่ววา่ 

“ด้านความรู้เพ่ือนก็ชว่ยได้มากคะ่  นอกจากอาจารย์สอน เพ่ือนก็ชว่ยตวิให้ และเป็นกําลงัใจให้ด้วย ” 

และนกัศกึษา ชายคนหนึง่กลา่วถึงเพ่ือน ท่ีชว่ยสะท้อนข้อเสียของนกัศกึษา เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึน้วา่  

“กลุม่เพ่ือนสนิท  ก็คยุกนั ผมวา่ผมโชคดีท่ีเกิดมาเจอแตส่ิ่งดีๆ ครอบครัวดี อาจารย์ดีๆ เพ่ือนดีๆ  

เหมือนได้เรียนรู้อะไรดีๆ  จากคนดีๆ อยา่งผมจะเป็นคนท่ีพดูตรงเสียงห้วน เพ่ือนก็จะชว่ย เตือน         

ชว่ยปรับให้ เขาก็สอนเยอะนะ เขาจะบอกข้อไมดี่ให้นะ เป็นเพ่ือนท่ีดี อยูด้่วยกนัมีอะไรก็บอกกนัได้” 

 “หอพกั” จงึเป็นแหลง่สร้างสรรค์ความรู้ได้จากการมีปฏิสมัพนัธ์และการแลกเปล่ียนความคดิ

และมมุมองของนกัศกึษาจากประสบการณ์ชีวิตท่ีหลากหลายของแตล่ะคนในแตล่ะวนั   อีกทัง้นกัศกึษา

ได้นําสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาคดิใคร่ครวญ ย้อนมองตนเองและมองบคุคลรอบข้างอยา่งเข้าใจจนกระทัง่นําไปสู่

การปรับปรุงตนเองให้ดีย่ิงขึน้ซึง่การเรียนรู้และการพฒันาตนในลกัษณะดงักลา่วนีเ้ป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง

ทา่มกลางบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมีความสขุซึง่ชว่ยสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะนําไปสูก่ารพฒันา

ตนแบบองค์รวมได้เป็นอยา่งดี นกัศกึษาหลายคนมองวา่ประสบการณ์หรือการใช้ชีวิตในหอพกันบัวา่

เป็นประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ตอ่การดําเนินชีวิตทัง้ในขณะปัจจบุนั และในอนาคตซึง่ทําให้นกัศกึษาเกิด

ความเข้าใจผู้ อ่ืนมากขึน้ 

เน่ืองจากนกัศกึษาท่ีเข้ามาสูส่ถาบนัการศกึษาพยาบาลนัน้เป็นนกัศกึษาท่ีมาจากทกุภาค  

ของประเทศไทย จงึอาจกลา่วได้วา่หอพกันกัศกึษาพยาบาลเป็นศนูย์รวมของความแตกตา่งหลากหลาย

ทัง้ในด้านพืน้เพ ภมูิหลงั พืน้ฐานครอบครัว การอบรมเลีย้งด ูวฒันธรรมท้องถ่ิน ฯลฯ นกัศกึษาพยาบาล

จงึต้องปรับตวัเข้าหากนัจนสามารถยอมรับและเข้าใจในความแตกตา่งของบคุคล โดยมองวา่แตล่ะคน

มีการเรียนรู้ท่ีตา่งกนัตามปัจจยัพืน้ฐานของตน เชน่ สมาธิและความตัง้ใจ  ความถนดั สตปัิญญา  

ความสามารถ ความขยนั อดทน ฯลฯ  อยา่งไรก็ตามสิง่สําคญัในการเรียนรู้ของนกัศกึษาก็คือ การได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทา่มกลางความแตกตา่งเหลา่นัน้  ดงัเชน่คําให้สมัภาษณ์ของนกัศกึษา คน
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หนึง่ ท่ีแตเ่ดมิเป็นคน ท่ีมกัไมค่อ่ยสนใจความรู้สกึหรือความคดิคนอ่ืน คดิวา่เพ่ือนๆ ก็นา่จะเรียนรู้ได้

เหมือนๆ กนัหรือคดิเห็นไมต่า่งอะไรกนัมากนกั แตเ่ม่ือมาอยูร่่วมกนัในหอพกั นกัศกึษาจงึเร่ิมเข้าใจ  

ความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล ดงัท่ีนกัศกึษากลา่ววา่ “คนเรามีความแตกตา่งกนัไป เรียนรู้ได้ไมเ่ทา่กนั 

ทกุอยา่งมนัต้องแลกเปล่ียนกนัคะ่ คือไมมี่ใครได้อะไรไปเตม็ร้อย” เชน่เดียวกบันกัศกึษาอีกคนท่ีกลา่ว

วา่ “เพ่ือนๆ แตล่ะคนแตกตา่ง  เพราะวา่แล้วแตว่า่แตล่ะคนสนใจอ ะไรบ้าง แ ล้วก็พืน้ฐานครอบครัว

พืน้ฐานองค์ความรู้ท่ีเขามีอยู ่มนัทําให้เ ราตา่งกนั คือเรียนไปก็เรียนเทา่ๆ  กนั รูปแบบในชัน้เรียนก็

เหมือนๆ กนั ปฏิบตัเิหมือนกนั  อยูห่อเดียวกนั แตแ่ตล่ะคนเรียนรู้ได้ตา่งกนั” ภายใต้การยอมรับความ

แตกตา่งของบคุคล  นกัศกึษาพยาบาลจงึมกัมีความคดิหรือการมองปัญหาในมมุมองท่ีคอ่นข้างกว้าง 

สามารถยอมรับความจริง ความเช่ือท่ีแตกตา่ง โดยนอกจากจะรับฟังเหตผุลของแตล่ะบคุคลแล้ว 

นกัศกึษายงัให้ความสนใจ ใสใ่จมติด้ิานความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึและจติใจของบคุคลอ่ืนด้วย  

นกัศกึษาสว่นใหญ่จงึสามารถปรับตวัเพ่ืออยูร่่วมกนัในสถาบนัการศกึษาพยาบาลได้เป็นอยา่งดี  และ

พร้อมท่ีจะเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนและบริบทแวดล้อมตอ่ไป 

ในสว่นท่ีตัง้ของคณะพยาบาลศาสตร์มีบริบทแวดล้อมท่ีเอือ้ให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้เพ่ือได้

พฒันาตนอยา่งเป็นองค์รวมกลา่วคือ มีโรงพยาบาล มีชมุชน และมีวดั ท่ีตั ้งอยูใ่นบริเวณแวดล้อมเดียวกนั

จงึได้พึง่พาอาศยักนัโดยนกัศกึษาสามารถเรียนรู้การพยาบาลในสถานการณ์จริงได้จากการฝึกใน

โรงพยาบาล และชมุชนใกล้เคียง ได้มีโอกาสทําบญุตกับาตร สวดมนต์เย็น โดยนิมนต์พระอาจารย์จาก

วดัมารับบาตรและเทศนาธรรมให้ฟังในทกุวนัจนัทร์  และมีโอกาสได้ปฏิบตักิิจกรรมทางศาสนาในทกุ

โอกาสสําคญัเน่ืองจากไปวดัได้สะดวก จงึนบัได้วา่คณะพยาบาลศาสตร์แหง่นีมี้ท่ีตัง้อยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสม

และมีความพร้อมซึง่ชว่ยสง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ 

สําหรับแหลง่ฝึกของนกัศกึษาพยาบาลท่ีอยูน่อกชัน้เรียน นบัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความสําคญั

อยา่งย่ิงสําหรับวิชาชีพพยาบาล โดยแหลง่ฝึกของนกัศกึษามีอยูห่ลายแหง่เร่ิมจากโรงพยาบาลท่ีเช่ือมตอ่

กบัคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยสะพานลอยคนข้าม เพียงเดนิข้ามสะพานไปนกัศกึษาก็ก้าวเข้าสู่ แหลง่

เรียนรู้ท่ีมีความแตกตา่งจากในชัน้เรียนโดยสิน้เชงิ  การเรียนรู้นอกชัน้เรียนของนกัศกึษาเป็นสถานท่ี ท่ี

กว้างขึน้ แตกตา่งและหลากหลายไมใ่ชเ่ป็นเพียงห้องเรียนส่ีเหล่ียมในพืน้ท่ีจํากดั ท่ีนกัศกึษาคุ้นเคย  

แตเ่ป็นหอผู้ ป่วยและหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีต้องตดิตอ่ประสานงาน  บคุคลท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์ด้วยก็ไมใ่ช่

เพียงแคเ่พ่ือนๆ และครูอ าจารย์เทา่นัน้แตข่ยายออกไปรวมถึงผู้ ร่วมวิชาชีพอ่ืนๆ ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย   

นกัศกึษาท่ีมาจากสถาบนัอ่ืนๆ เจ้าหน้าท่ีหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีต้องประสานงานด้วยอีกทัง้ในกระบวนการ

เรียนรู้นกัศกึษาก็ไมไ่ด้มีบทบาทเป็นผู้ รับอีกตอ่ไปแตน่กัศกึษาต้องเป็นผู้กระทําด้วยตนเองเป็นหลั ก   

ทกุอยา่งจงึเปล่ียนแปลงโดยบางสิง่นกัศกึษาก็ไมอ่าจคาดเดาได้วา่ในแตล่ะวนัจะได้พบกบัประสบการณ์

ชีวิตในรูปแบบใด 
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นอกจากโรงพยาบาลท่ีเป็นแหลง่ฝึกท่ีใกล้คณะพยาบาลศาสตร์ท่ีสดุดงักลา่วข้างต้นแล้ว  

ยงัมีโรงพยาบาลอ่ืนๆ อีกหลายโรงพยาบาล รวมถึงศนูย์สาธารณสขุ  สถานีอนามยัตา่งๆ ท่ียินดีรับ 

เป็นแหลง่ฝึกให้แก่นกัศกึษาด้วยความเตม็ใจและด้วยสายสมัพนัธ์ของความเป็นรุ่นพ่ี รุ่นน้อง  

ท่ีสว่นใหญ่จบการศกึษาพยาบาลมาจากสถาบนัเดียวกนั และนอกจากโรงพยาบาลท่ีมีลกัษณะ  

ของการให้บริการในเชิงรับซึง่ดแูลหรือปฏิบตักิารพยาบาลแก่ผู้ ป่วยหรือผู้ ท่ี เข้ามาใช้บริการแล้ว  

ยงัมีแหลง่ฝึกท่ีมีลกัษณะเป็นการให้บริการในเชงิรุกซึง่นกัศกึษาจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีมีความ

ตา่งออกไป เชน่การให้บริการในชมุชนตา่งๆ การออกคา่ย  กิจกรรมจติอาสา ฯลฯ อีกด้วย  กระบวนการ

เรียนรู้ในสาขาการพยาบาลจงึมีความหลากหลายอนัสง่ผลให้นั กศกึษามีการปรับสมดลุในตนเอง

และมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและบริบทแวดล้อมได้เป็นอยา่งดี  

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นคณะพยาบาลศาสตร์แหง่นีจ้งึถือได้วา่เป็นชมุชนแหง่การเรียนรู้  หรือ

แหลง่เรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตวัตนของนกัศกึษาโดยการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและสงัคมแวดล้อม

ซึง่ชว่ยทําให้นกัศกึษาเกิดความมัน่ใจในตนเองมากขึน้  รู้สกึถึงคณุคา่ภายในตน รู้สกึวา่ตนเองมี

ความหมายตอ่บคุคลอ่ืนและสิ่งรอบตวัและในทางกลบักนับคุคลและสิ่งอ่ืนๆ  ก็มีความหมายตอ่ตวัตน

ของนกัศกึษาด้วยเชน่กนั นกัศกึษาจงึเกิดการพฒันาตนเองได้อยา่งเป็นองค์รวม   

 

กระบวนการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลสู่การพัฒนาตนแบบองค์รวม 

 การเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลท่ีกลา่วถึงในท่ีนีไ้ด้มาจากคําให้สมัภาษณ์ของนกัศกึษาพยาบาล

ท่ีมีการพฒันาตนเองอยา่งเป็นองค์รวมโดยนกัศกึษาพยาบาลท่ีให้สมัภาษณ์มองวา่การเรียนรู้ในสาขา

การพยาบาล มีความแตกตา่งคอ่นข้างมา กกบัการเรียนในระบบโรงเรียนท่ีเคยเรียนผา่นมาในอดีต  

ทัง้ในแง่ของเป้าหมาย  กระบวนการเรียนรู้ สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ และการพฒันาตนของนกัศกึษา  

โดยการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลเป็นการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพเฉพาะท่ีต้องให้การดแูลและการ

พยาบาลแก่ผู้ ป่วยหรือผู้ใช้บริ การเก่ียวกบัภาวะสขุภาพและการเจบ็ป่วยในทกุชว่งวยัตัง้แตเ่กิด

จนกระทัง่เสียชีวิต โดยต้องคํานงึถึงความเป็นมนษุย์ท่ีมีทัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคมและ      

จิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนัซึง่รวมถึงการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งตา่ง ๆรอบตวัอยา่ง

เป็นองค์รวมด้วย  กระบวนการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาล จงึมีการเรียนรู้ทัง้ในชัน้เรียนและนอก  

ชัน้เรียน รวมถึงการใช้ชีวิตในหอพกัและประสบการณ์ชีวิต โดยการเรียนรู้นอกชัน้เรียนหรือการฝึก

ปฎิบตับินหอผู้ ป่วยจะถกูให้ความสําคญัอยา่งมาก เน่ืองจากการฝึกปฏิบตันิอกชัน้เรียนชว่ยให้นกัศกึษา

ได้มีประสบการณ์ตรงอนัจะนําไปสูก่ารพฒันาตนของนกัศกึษาสูวิ่ชาชีพพยาบาลได้อยา่งแท้จริง   

เพราะหากนกัศกึษาไมผ่า่นประสบการณ์ดงักลา่วนกัศกึษาจะไมส่ามารถเข้าถึงความเป็นมนษุย์และ  

ไมส่ามารถให้การดแูลผู้ ป่วยหรือผู้ใช้บริการอยา่งเป็นองค์รวมได้  เน่ืองจากการเรียนในสาขาพยาบาล
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ไมใ่ชเ่พียงการปฏิบตักิารพยาบาลในเชิงเทคนิควิธีเทา่นัน้ แตเ่ป็นการเรียนรู้ในการดแูลชีวิตมนษุย์ซึง่

นกัศกึษาจะมีโอกาสสมัผสัประสบการณ์ชีวิตของทัง้ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วยหรือผู้ ท่ีดแูลผู้ ป่วยและคนอ่ืนๆ

รอบข้าง โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 3การได้เรียนรู้ชีวิตของบุคคลท่ีเจบ็ป่วยจนกระทัง่ถึงวาระสดุท้ายจะชว่ยให้

นกัศกึษาได้มองเห็นสจัธรรม  3

 

เข้าใจถึงความทกุข์ ความสขุ  ความเช่ือ ความท้อแท้ สิน้หวงั ฯลฯ ทําให้

นกัศกึษาเกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเองวา่สิง่ใด คือสิ่งท่ีพงึปฏิบตัติอ่มนษุย์ด้วยกนั และท่ีสําคญันกัศกึษา

ได้เข้าใจถึงคณุคา่ของชีวิตและพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ด้วยความเมตตา และเอือ้อาทร   ดงัท่ี

นกัศกึษาให้สมัภาษณ์ เช่ือมโยงไปถึงการเรียนรู้ท่ีเกิด ในขณะฝึกปฏิบตัวิา่   

ประสบการณ์นอกชัน้เรียนหนคูดิวา่สาํคญั เพราะวา่ถ้าเราเรียนในชัน้เรียนอยา่งเดยีวมนัไมพ่อ  เพราะวา่

เรียนพยาบาล  เป็นการดแูลคน  ดแูลมนษุย์  มนษุย์เรามหีลาย ๆ อยา่งหลายมติด้ิวยกนั  ถ้าเราดแูลแคเ่ฉพาะ

แตร่่างกาย  หรือแคท่ี่เฉพาะเราเรียนท่ีเรียนมามนัไมส่ามารถให้การพยาบาลได้ครอบคลมุ  หนเูคยรู้สกึตืน้ตนัใจ

มากท่ีหนไูด้ดแูลคนไข้ช่วงท่ีด็อป ๆ ลงไป  การหายใจก็ลงไปเร่ือย ๆ หนเูลยรู้สกึวา่      แตล่ะวินาทีเวลาของเรามี

คา่มากเลย  แคเ่สีย้ววินาที ก็มีคณุคา่  เหมือนคนไข้เขาทําให้เราคิด คิดย้อนถึงตนเองเราจะต้องทําตวัยงัไงให้พอ่

แมรู้่สกึดีให้มากที่สดุ ไมใ่ช่วา่ ณ วินาทีสดุท้ายแล้วคอ่ยมาทําให้กนั   เราต้องดแูลทา่นกอ่นท่ีทา่นจะเป็นอยา่งนี ้   

หนรูู้สกึขอบคณุคนไข้และตัง้ใจดแูลเขาให้ดีท่ีสดุ 

 

      นอกจากนีน้กัศกึษายงัมีมมุมองวา่การเรียนสาขาการพยาบาลชว่ยให้พฒันาตนเองได้ในทกุๆ ด้าน 

เน่ืองจากได้รับโอกาสท่ีจะพฒันา ซึง่นบัวา่เป็นประเดน็สําคญัดงัคําพดูท่ีวา่ “หนคูดิวา่การได้รับโอกาส

จากคนอ่ืนชว่ยให้เรียนรู้ได้มากกวา่ เพราะถ้าเขาเปิดโอกาสให้กบัเราหรือไว้วางใจเรา เราก็สามารถท่ี

จะพฒันาตวัเองได้อยา่งเตม็เป่ียมคะ่ ถ้าไมไ่ด้สมัผสัตรงนัน้เราก็ไมส่ามารถท่ีจะพฒันาตวัเองได้” 

  ทัง้นีก้ารเรียนรู้แตเ่ฉพาะในชัน้เรียนเพียงอยา่งเดียวยงัไมส่ามารถชว่ยให้ผู้ เรียนก้าวเข้ าสู่ 

ความเข้าใจมนษุย์ท่ีมีความเช่ือมโยงขององค์ประกอบตา่งๆ อยา่งมีความซบัซ้อนและเปล่ียนแปลง  

อยูต่ลอดเวลาได้  เพราะมนษุย์ไมใ่ชว่ตัถท่ีุไร้อารมณ์ ความรู้สกึ หรือสามารถจดักระทําได้ตามความ

ต้องการ การจะเข้าใจมนษุย์ได้จงึต้องการความละเอียดออ่นทางด้านจติใจเป็นสําคั ญ  การเรียนรู้  

นอกชัน้เรียนของการศกึษาสาขาพยาบาลและการมีปฏิสมัพนัธ์ในหอพกั นกัศกึษา  จงึนบัวา่เป็น

ลกัษณะเดน่ท่ีมีความแตกตา่งไปจากระบบโรงเรียนโดยทัว่ๆไป โดยนกัศกึษาพยาบาลจะได้มีโอกาส  

ในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมในบริบทท่ีตา่งกนัออกไป ซึง่ส่งผลชว่ยให้นกัศกึษา

ได้ขยายมมุมองของตน  รวมทัง้ได้มองสะท้อนกลบัสูภ่ายในตน ทําให้เข้าใจชีวิตผู้ อ่ืนและชีวิตตนเอง 

เกิดการพฒันาความคดิไปสูก่ารเปล่ียนแปลงมมุมอง ความคดิ  ความเช่ือและเกิดความสมดลุภายใน

ตนเองได้ในท่ีสดุ  
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 กระบวนการเรียนรู้จงึเป็นกระบวนการในการพฒันาตนของนกัศกึษาท่ีเรียนรู้สิง่ตา่งๆ เพ่ือ

สามารถปรับตวัและเผชิญปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในขณะเรียนรู้  ขณะปฏิบตังิานในวิชาชีพ  และการ

ดํารงชีวิต ดงันัน้การเรียนรู้จงึไมไ่ด้หมายถึงการเรียนเฉพาะในระบบของสถานศกึษาเทา่นัน้  

แตห่มายรวมถึงการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกบับคุค ลอ่ืนและสิ่งตา่งๆ  รอบตวั ผู้ เรียนรู้จงึเป็นทัง้  

ผู้แสวงหาและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองจากการเช่ือมโยงกบับคุคลอ่ืนๆ  และบริบทแวดล้อม   

จากแนวคดินีก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสรรพสิ่งจงึเป็นกระบวนการเรียนรู้  

ท่ีมีความหมายตอ่การพฒันาตนของผู้ เรียนรู้อยา่งมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นองค์รวม ไมใ่ชพ่ฒันา

เพียงด้านใดด้านหนึง่  

กระบวนการเรียนรู้ท่ีชว่ยให้นกัศกึษาพยาบาลเกิดการพฒันาตนแบบองค์รวม จงึไมไ่ด้  

มีเป้าหมายมุง่แตท่ี่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพียงอยา่งเดียว แตมุ่ง่พฒันาให้นกัศกึษามีทัง้ความรู้   

และมีจิตใจท่ีมีความเมตตา กรุณา  เอือ้อาทร  มีคณุธรรม จริยธรรม  มีภาวะทางอารมณ์ท่ีมัน่คง   

มีความสมดลุในตนเองโดยสามารถเช่ือมโยงภายในตน  เช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืนและสิ่ง อ่ืนๆ จากการ  

มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั และสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงสามารถดําเนินชีวิต  

อยู่ ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  ในท่ีนีจ้งึจะกลา่วถึงเป้าหมาย ความรู้  กระบวนการ ท่ีนําไปสู่  

การเรียนรู้ และการประเมนิผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาล ดงันี  ้

 เป้าหมายการเรียนรู้เช่ือมโยงสู่เป้าหมายในชีวติ 

 สําหรับเป้าหมายของ กระบวนการเรียนรู้ในสาขา การพยาบาล ระบบการศกึษาพยาบาล  

มกัมุง่หวงัให้นกัศกึษาพยาบาลมีความรู้ และทกัษะการปฏิบตักิารพยาบาลตามมาตรฐาน และมี

จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลกัสําคญัในการดแูลผู้ใช้บริการอยา่งเป็นองค์รวม   สถาบนัการศกึษา

พยาบาลจงึมกัมีการกําหนดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตัทิัง้ในแง่ของการจดักระบวนการเรียนรู้ 

และการพกัอาศยัในหอพกั ซึง่นกัศกึษาสว่นใหญ่ยอมรับและปรับตวัได้ และมองในแงบ่วกวา่  

เป็นการฝึกวินยั ความรับผดิชอบ ความอดทน  ฯลฯ เพ่ือไปสูก่ารเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีดีมีคณุภาพ  

แตน่กัศกึษาบางคนอาจรู้สกึเครียด  หรือตอ่ต้านอยูภ่ายในใจ  และจากการท่ีนกัศกึษาถู กกําหนด

เป้าหมายจากสถาบนัการศกึษาพยาบาลวา่ต้องจบการศกึษาเป็นพยาบาลท่ีมีความรู้ และสามารถ

ปฏิบตักิารพยาบาลได้ถกูต้องตามมาตรฐาน โดยคํานงึถึงความปลอดภยัของชีวิตผู้ ป่วยเป็นสําคญั  

บางครัง้การเน้นยํา้วา่ความผิดพลาดใดๆ ก็ไมค่วรเกิดขึน้ จงึอาจกลายเป็นแรงกดดนัหนึง่ท่ีทํา ให้

นกัศกึษาหลายคนเกิดความเครียดคอ่นข้างมาก ดงัเชน่ท่ีนกัศกึษา คนหนึง่กลา่ววา่ “เครียดคะ่  

อาจารย์พดูบอ่ยๆ วา่ ห้ามผดิพลาดนะ ทํากบัชีวิตคนจริงๆ”  
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สว่นเป้าหมายการเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาล  นกัศกึษาบางคนมีเป้าหมายต้องการเรียน 

ให้จบมีการงานท่ีมัน่คง หรือมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กบัตนและครอบครัวเพ่ืออยูไ่ด้อยา่งสขุ

สบาย แตก็่มีนกัศกึษาจํานวนไมน้่อยท่ีมีมมุมองวา่“สิ่งสําคญั”ในการเรียนรู้สําหรับตนก็คือ การพฒันา

ตนเอง  ซึง่ไมใ่ชก่ารพฒันาสตปัิญญาแตเ่พียงด้านเดียวแตห่มายถึงความสามารถในการนําสิง่ท่ีได้

เรียนรู้ไปใช้ในก ารดําเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาทัง้ในอาชีพและชีวิตประจําวนั  โดยนกัศกึษามองวา่  

การประสบความสําเร็จในชีวิตของบคุคล คือสามารถพฒันาตนเองให้สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ด้อยา่ง 

มีความสขุ  ดงันัน้ถึงแม้วา่นกัศกึษาสว่นใหญ่จะยงัให้ความสําคญักบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูม่าก

พอควรแตเ่ป้าหมายการเรียนรู้ท่ีแท้จริงก็คือ การพฒันาตนในทกุด้านทัง้ความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบตัิ   

โดยต้องปฏิบตัไิด้จริง สามารถทํางานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนทา่มกลางบริบทแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ได้จงึจะเรียกได้วา่ประสบความสําเร็จอยา่งแท้จริง 

นอกจากนีน้กัศกึษาพยาบาลยงัมีเป้าหมายในด้านอ่ืนๆ อีก ซึง่บางครัง้เป้าหมายก็ยงัไมช่ดัเจนนกั

และอาจเปล่ียนไปตามสถานการณ์  บริบท และเวลาเพราะนกัศกึษามองวา่ชีวิตไมไ่ด้มีเพียงด้านมมุ

เดียวหากแตมี่หลากหลายแงม่มุ เชน่นกัศกึษาบางคนมีเป้าหมายและอดุมการณ์ของตนเองท่ีต้องการ

เป็นพยาบาลท่ีดี มีคณุธรรม รักในวิชาชีพ  บางคนมีเป้าหมายในชีวิตท่ีเก่ียวข้องครอบครัวเชน่ ต้องการ

มีชีวิตท่ีดีกวา่พอ่แมซ่ึง่ต้องลําบาก ทํางานหนกั จงึต้องการเป็นท่ีพึง่และสามารถดแูลครอบครัวได้  ฯลฯ  

ทัง้นีน้กัศกึษามองวา่การเรียนรู้ในสาขาพยาบาลเป็นเง่ือนไขสําคญัท่ีสนบัสนนุให้ชีวิตไปถึงเป้าหมาย

ดงักลา่วได้ ซึง่แตเ่ดมิในขณะท่ีเรียนอยูใ่นระบบโรงเรียนนัน้นกัศกึษามีเป้าหมายการเรียนเพ่ือการแขง่ขนั

และต้องการมีอาชีพท่ีสงัคมยอมรับ แตใ่นปัจจบุนัเป้าหมายของนกัศกึษาจํานวนไมน้่อยได้เปล่ียนแปลง

จากการแขง่ขนักบัผู้ อ่ืนกลายมาเป็นการพฒันาตนเองทัง้ในด้านความรู้ และด้านความสขุสมดลุในชีวิต

ซึง่ชีวิตท่ีสมดลุในมมุมองของนกัศกึษาหมายถึง การท่ีไมต้่องแขง่ขนักบัคนอ่ืน  มีความฝัน  ความหวงั

ของตนเอง  การ ได้ดแูลครอบครัว ไมย่ดึตดิกบัรายได้หรือวตัถ ุและมีความสขุกบัชีวิตอยา่งแท้จริง    

ดงัคําให้สมัภาษณ์ของนกัศกึษาคนหนึง่ท่ีมีความรักแมเ่ป็นพืน้ฐานจิตใจเน่ืองจากแมมี่ลกูเม่ืออายมุาก

แล้ว ลกูจงึเหน็ถึงความลําบากของแม่ และต้องการดแูลแมใ่ห้ดีได้กลา่ววา่ “อยากใช้ชีวิตสมดลุ ไมต้่อง

ดิน้รนอะไรมากมาย  ไมต้่องแขง่กบัคนอ่ืน  มีความสขุกบัชีวิตเรา ได้ดแูลครอบครัว เพราะวา่ถ้าทําได้ดี

ในเร่ืองการเรียนสดุๆ แล้วไมไ่ด้มาดแูมท่ี่แก่แล้ว ก็ไมส่บายใจ อยากเป็นพยาบาล ภมูใิจท่ีเป็นพยาบาล  

ภมูิใจท่ีได้ดแูลคนไข้ ภมูิใจทกุครัง้ท่ีได้ใสเ่คร่ืองแบบยนูิฟอร์ม ได้ยืนอยูบ่นโรงพยาบาลและได้ดแูลคนอ่ืน” 
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ความรู้ท่ีมีความเป็นพลวัต 

 การศกึษาในสาขาการพยาบาลได้มีการกําหนดหลกัสตูรท่ีให้ความสําคญักบัความรู้ทัง้ใน 

เชงิวิชาการ และประสบการณ์จากการปฏิบตั ิโดยมีการกําหนดหนว่ยกิตและจํานวนชัว่โมงเรียนไว้

สําหรับการเรียนทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัเิพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจดัการเรียนรู้ตาม

มาตรฐาน  อยา่งไรก็ตามหลกัสตูรมีความยืดหยุน่ให้แตล่ะสถาบนัสามารถจดัการเรียนรู้โดยความรู้ 

อาจขยายกว้างออกไปหรือมีความลกึซึง้ในบางสว่นมากขึน้ได้ตามความเหมาะสมกบับริบทของตน  

รวมทัง้กระบวนการเรียนรู้อาจมีความแตกตา่งหลากหลายออกไปได้ซึง่สถาบนัการศกึษาพยาบาล  

มกัให้ความสําคญักบัการฝึกปฏิบตัิ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประสบการณ์ใน การดแูลผู้ ป่วยบนคลินิก  

และแหลง่ฝึกตา่งๆ ซึง่เป็นการเรีย นรู้ท่ีมุง่เน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้กระทําด้วยตนเอง สง่เสริมให้ผู้ เรียน

สามารถเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  และสร้างความรู้ได้จากประสบการณ์ของตน และชว่ย

สนบัสนนุให้ผู้ เรียนเข้าถึงคณุคา่และเข้าใจชีวิต  รวมถึงได้ย้อนมองและคดิใคร่ครวญเก่ียวกบัตนเอง 

เพ่ือสามารถพฒันาและบรูณาการตนเองตอ่ไปได้   

 ในสว่นของความรู้ทางการพยาบาล แม้วา่บางสว่นอาจเป็นเนือ้หาท่ีตายตวั แนน่อน ตามหลกั

วิทยาศาสตร์ แตใ่นความเป็นศลิปะทางการพยาบาลท่ีให้การดแูลบคุคลแบบองค์รวม นบัเป็นสว่นหนึ่ง

ท่ีความรู้มีความเป็นพลวตั กลา่วคือเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามความแตกตา่งของบคุคลและบริบท 

คําตอบไมไ่ด้มีเพียงคําตอบเดียว แตมี่ได้หลากหลายตามแตค่วามต้องการหรือความเหมาะสมของแตล่ะ

บคุคล  ความรู้จงึ สามารถขยายกว้างออกไป จากกรอบเดมิๆ  และความรู้ใหมถ่กูสร้างขึน้ได้ อยู่เสมอ  

การเรียนรู้จงึเกิดขึน้พร้อมๆกบัการสร้างความรู้ใหม่ๆ  การเรียนรู้ในทางการพยาบาลจงึมีความจําเป็นท่ี

ต้องเรียนรู้ควบคูก่นัไปทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัโิดยไมอ่าจแยกขาดจากกนัได้  

 ในมมุมองของนกัศกึษาพยาบาล “ความรู้นอกชัน้เรียน” นบัวา่เป็นความรู้ท่ีได้ทัง้จากการรับ

และสร้างขึน้ด้วยตวันกัศกึษาเองซึง่มีความคงทนอยูก่บัตนเองมากท่ีสดุ กลา่วคือประสบการณ์  และ

การปฏิบตัจิริงจะชว่ยให้จดจําได้นาน และเข้าใจอยา่งลกึซึง้มากกวา่การทอ่งจําเพียงผวิเผนิ และความรู้

ประเภทดงักลา่วนีเ้องท่ีเป็นสิ่งหนึง่ซึง่ทําให้แตล่ะบคุคลมีความแตกตา่งกนัออกไป และเป็นความรู้ท่ีมี

ประโยชน์ตอ่การศกึษาและการดําเนนิชีวิตไมน้่อยไปกวา่การเรียนรู้ในชัน้เรียนเน่ืองจากการเรียนรู้นอก

ชัน้เรียนหรือการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ เป็นความรู้ท่ีเทา่ทนักบัเหตกุารณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว

และชว่ยให้นกัศกึษาได้ฝึกฝนตนเอง ทําให้กล้าแสดงออก เกิดความคดิริเร่ิมสิ่งใหม ่สร้างสรรค์ความรู้ท่ี

สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาได้จริง  เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน เรียนรู้การปรับตวั ได้เห็นถึงตวัอยา่งท่ีดี

และมองย้อนดขู้อบกพร่องของตนเองเพ่ือแก้ไข ปรับปรุงตน ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ได้กลา่วถึงการเรียนรู้

ท่ีได้จากแหลง่ฝึกปฏิบตัวิา่ “ความรู้ท่ีเราได้จากวอร์ดก็คือ การทํางานเป็นอยา่งไร เรียนรู้ การใช้ชีวิต  

เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนักบัคน  เรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเข้าหาคน ถ้าพ่ีคนไหนท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีเราก็เรียนรู้เขา

มาแล้ว  เราก็มาดตูวัเองวา่ตวัเราเองไมดี่อยา่งไรก็ปรับปรุง ก็ชว่ยให้อยูร่่วมกบัคนอ่ืนได้อยา่งมีความสขุ”  
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นอกจากนีน้กัศกึษา ท่ีให้สมัภาษณ์ ยงัมีความเห็นวา่ ความรู้ ในชัน้เรียนกบันอกชัน้เรียน  

มีความแตกตา่งกนัคอ่นข้างมากโดยความรู้นอกชัน้เรียนมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตวัอยา่งเชน่  

เนือ้หาในตําราแตกตา่งจากสถานการณ์ในผู้ ป่วยจริงทําให้นกัศกึษาไมส่ามารถใช้ความรู้ท่ีตายตวัมา

ปฏิบตัใินการดแูลผู้ ป่วยจริงได้แตต้่องบรูณาการความรู้ในเชงิทฤษฎีการพยาบาล  องค์ความรู้ในด้าน

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  สภาพจริงของผู้ ป่วยและบริบทแวดล้อมเพ่ือสามารถให้การพยาบาลผู้ ป่วยได้อยา่ง

เหมาะสม  

ตามทศันะของนกัศกึษาพยาบาลหลายคนจงึมองวา่ “ความรู้” ไมจํ่ากดัอยูแ่ตเ่ฉพาะในตํารา 

เทา่นัน้แตมี่ความรู้ท่ีอยูน่อกเหนือตําราอีกมากมาย เชน่ ประสบการณ์ชีวิต ความคดิความรู้สกึ จนิตนาการ 

ความดีงาม  ฯลฯ ซึง่ความรู้เหลา่นัน้ชว่ยให้นกัศกึษามีมมุมองท่ีกว้างขึน้และมองโลกได้อยา่งลึกซึง้มาก

ขึน้ด้วย ทําให้นกัศกึษาเข้าใจถึงความรู้ ความจริงในลกัษณะท่ีไมแ่นน่อน ตายตวั แตส่ามารถเปล่ียนแปลง

ได้ตลอดเวลา ทัง้นีน้กัศกึษามองวา่ความรู้ในชัน้เรียนคือความรู้ในเชิงทฤษฎีท่ีคอ่นข้างตายตวั เป็นสิ่งท่ี

มีคนนํามาเขียนบนัทกึไว้และนกัศกึษายงัเช่ือวา่มีความรู้ อ่ืนอีก ท่ีอยูภ่ายนอกชัน้เรียนซึง่ไมไ่ด้มีการ

บนัทกึไว้ หรือนํามาศกึษากนัในชัน้เรียน ซึง่นกัศกึษาสามารถเข้าถึงความรู้ลกัษณะดงักลา่วนีไ้ด้จาก

การเรียนรู้ในสาขา การพยาบาลโดยนกัศกึษาได้เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของตนเองวา่มีมมุมอง

เก่ียวกบัความรู้ขยายออกไปมากขึน้ คือมองวา่ความรู้ตา่งๆ  ล้วนมีความสําคญัตอ่การดําเนินชีวิตซึง่

แตกตา่งกบัในขณะท่ีเรียนอยูใ่นระดบัมธัยมท่ีเคยมองวา่ความรู้ท่ีสําคญัท่ีสดุคือความรู้ในห้องเรียน  

กระบวนการท่ีนําไปสู่การเรียนรู้ 

การเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลมีกระบวนการท่ีเกิดขึน้ทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน มีการ

ฝึกปฏิบตั ิการบรูณาการความรู้ทัง้จากในตําราและชีวิตจริง การคดิท่ีใช้ทัง้เหตผุลและอารมณ์ ความรู้สกึ

ร่วมด้วย  การมี ปฏิสมัพนัธ์กบั คนรอบข้างเพ่ือ การเรียนรู้  และการสะท้อนย้อนคดิ เพ่ือการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงอนันําไปสูก่ารพฒันาตนอยา่งเป็นองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาล ดงันีคื้อ 

 ฝึกปฏิบัต:ิ การสัมผัสสถานการณ์จริง 

ในการศกึษาพยาบาลความรู้เชงิทฤษฎีและการปฏิบตัจิริงตา่งก็มีความสําคญัและเช่ือมโยงกนั 

อยูต่ลอดเวลาโดยเตมิเตม็ความสมบรูณ์ให้แก่กนั ซึง่ชว่ยให้นกัศกึษามีทัง้ความรู้ตามมาตรฐานและเข้าถึง

คณุคา่วิชาชีพพยาบาลท่ีมีทัง้ความเป็นศาสตร์และศลิป์ ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่กลา่ววา่ “อยา่งเชน่เร่ือง

ทําแผล ก็ไมใ่ชแ่คทํ่าแผลให้สะอาด เราก็จะมองวา่ ถ้าปิดแผลอยา่งนีค้นไข้เดนิไปจะอายคนไหม มนั

สวยไหม ก็คือไมไ่ด้มีบอกไว้ในตํารา แตว่า่เหมือนเป็นศลิปะในการทําแผล ตําราบอกแตม่าตรฐานใน

การทําให้ถกูต้อ ง แตว่า่เวลาเราทําจริงไมไ่ด้คํานงึถึงความถกูต้องอยา่งเดียว เราก็จะคํานงึถึงจติใจ

คนไข้ด้วย” 
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 นกัศกึษาพยาบาลมกัให้ความสําคญักบัความรู้ทัง้ในเชงิทฤษฎี การปฏิบตัแิละประสบการณ์

ชีวิตโดยเช่ือมโยงไปสูก่ารนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั ซึง่ต้องอาศยัประสบการณ์ จริงเป็นสําคญั จงึจะ

สามารถเข้าถึงมิตด้ิานจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณทัง้ภายในตนเองและผู้ อ่ืนได้เน่ืองจากการเรียนรู้

ในชัน้เรียนสว่นใหญ่มกัเป็นการบรรยาย และเน้นการถ่ายทอดความรู้ พฒันาสมอง และฝึกทกัษะการ

คดิตาม  นกัศกึษามีบทบาทเป็นผู้ รับมากกวา่เป็นผู้สร้างหรือกระทําด้วยตนเอง อยา่งไรก็ ตามครู  

อาจารย์ได้พยายามใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีชว่ยให้นกัศกึษาเกิดความเข้าใจมากขึน้ โดยยกตวัอยา่ง

จากประสบการณ์จริงประกอบการบรรยาย  ใช้คําถามปลายเปิดกระตุ้นให้คดิวิเคราะห์  ให้นกัศกึษา 

ได้มีโอกาสสนทนาแลกเปล่ียนกนัมากขึน้  จดัการเรียนรู้แบบกลุม่ยอ่ย วิเคราะห์กรณีศกึษาร่วมกนั       

ทําโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้ตา่ง  ๆและสนบัสนนุการฝึกปฏิบตัทิัง้ในคลินิกและในชมุชน รวมทัง้แหลง่

ฝึกตา่งๆ โดยเอือ้อํานวยให้นกัศกึษาได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงซึง่เป็นชีวิตจริง  และเข้าถึง

มิตทิางด้านจิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณให้ได้ มากท่ีสดุเพ่ือเตมิเตม็ในสว่นท่ีในชัน้เรียน    

ยงัไมส่ามารถไปถึงได้ 

 เน่ืองจากในการศกึษาสาขาพยาบาล นกัศกึษาจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดแูลผู้ ป่วย  

หรือผู้ใช้บริการอยา่งใกล้ชดิเป็นรายๆไป นกัศกึษาจงึต้องสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ ป่วย รวมทัง้ศกึษา

ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ป่วยใ นทกุมติขิองความเป็นมนษุย์ สง่ผลให้นกัศกึษามีข้อมลูเชงิลกึเก่ียวกบัผู้ ป่วย  

หรือผู้ใช้บริการท่ีตนเองดแูล เพ่ือนํามาพดูคยุแลกเปล่ียนร่วมกนักบัครูและเพ่ือน  ๆในกลุม่ท่ีขึน้ฝึกปฏิบตัิ

ร่วมกนัเพ่ือวางแผนและให้การพยาบาลผู้ ป่วยได้อยา่งมีคณุภาพและเหมาะสม  นกัศกึษาจงึมีโอกาส

ใช้ความสามารถของตนในการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองโดยเฉพาะอยา่งย่ิงความรู้ในการดแูลผู้ ป่วยซึง่

จะเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่นกัศกึษาและผู้สอน  ทัง้นีห้ากผู้สอนชว่ยให้นกัศกึษาได้มีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน

มากขึน้ก็จะชว่ยให้นกัศกึษาเกิดมมุมองท่ีขยายกว้างออกไปและสามารถสร้างสิ่งใหมห่รือมมุมองใหม่

ขึน้ได้  ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่เลา่ถึงความรู้สกึประทบัใจท่ีได้เรียนรู้จากการดแูลผู้ ป่วยวา่  

 

        ขึน้วอร์ดก็ได้ห ลายอยา่ง  นํามาพฒันาชีวิตเราได้ บางเร่ืองเป็นความรู้ไปให้การพยาบาลคนไข้อื่น  

ตอ่ ๆ ไปได้ด้วย  อยา่งเช่นคนไข้เขาเป็นมะเร็ง แล้วตอนสดุท้ายท่ีเขาเสยีชีวิต หนก็ูไปช่วยแตง่ตวัให้คนไข้ 

ลกูชายเขาก็มายืนข้างๆ หนก็ูเลยถามเขาวา่ คณุอยากจะช่วยไหมคะ่เขาก็ตอบวา่ใช่อยากจะช่วย เขาก็

เลยมาล้างเท้าให้พอ่ แล้วก็ใสเ่สือ้ผ้าให้พอ่ หนก็ูอยูเ่ป็นเพื่อน เป็นกําลงัใจ ช่วยเขาด้วย หนรูู้สกึแบบวา่ดี

จงัเลย รู้สกึตืน้ตนัใจมากไมรู้่จะบอกยงัไง มนัเป็นภาพที่หนจํูาติดตา ติดใจเลย ได้ย้อนดตูนเอง และภมูิใจ

ในวิชาชีพมาก 

 

และนกัศกึษาอีกคนหนึง่เลา่ถึงสิง่ท่ีนกัศกึษาได้เรียนรู้ในขณะให้การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีต้องสญูเสีย

อวยัวะสําคญัของร่างกายวา่ 
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         ความรู้ได้จากสิ่ งท่ีเราปฏิบตัิเอง  อยา่งการดแูลคนไข้หนจูะได้มาจากการพดูคยุ แล้วก็การดแูล  

ตอนนัน้อยูศ่ลัย์ชายแล้วคนไข้เขาผา่ตดัขาคะ่  แล้วเขารับไมไ่ด้ที่เขาต้องตดัขา  คือหนก็ูพยายามเข้าไป

คยุกบัเขา  วนัแรก  วนัท่ีสอง  เขาก็ไมต่อบ ไมพ่ดูด้วย แล้วก็โบกมอืให้ไปอยา่งเดยีว หนู ก็คยุไปเร่ือย ๆ 

ประมาณ สอง สามสปัดาห์คะ่ เขาก็เร่ิมหนัมามองหน้า  หนัมาคยุด้วย  พอหนจูะลงวอร์ดก็เหมือนเขา

อยากคยุกบัเรา แล้วคะ่  รู้สกึวา่เขาก็เห็นสิง่ที่เราพยายามคือเราอยากจะเข้าไปดแูลเขานะ หนวูา่มนัเป็น

การเรียนรู้คะ่ สถานการณ์จริงเลย  เราก็สามารถที่จะสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัเขาได้ ให้เขารู้สกึวา่เขา

มัน่ใจและไว้ใจเราคะ่  หนเูลยมองวา่ การปฏิบตัิจริงช่วยให้เรียนรู้ได้ ดีขึน้กวา่เรียนแตเ่ฉพาะในห้องเรียน

อยา่งเดียว 

          

 จะเห็นได้วา่การพร่ําบอกหรืออบรมสัง่สอนของครู อาจารย์เฉพาะแตใ่นชัน้เรียนบางครัง้อาจ

เข้าไมถึ่งจติใจหรือไมส่ามารถทําให้นกัศกึษาตระหนกัถึงการพฒันาตนเองได้ดีเทา่กบัการท่ีนกัศกึษาได้

เผชญิกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง หรือการท่ีนกัศกึษาสมัผสัได้ถึงความหว่งใย ใสใ่จและเข้าใจในตวันกัศกึษา

ซึง่จะตราตรึงอยู่ ในใจและชว่ยกระตุ้นให้นกัศกึษาได้ย้อนคดิ ไตร่ตรองหรือเปล่ียนมมุมองของตนได้  

ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ ท่ีสะท้อนวา่ตนเองเป็นคนเรียนไมเ่ก่ง เข้าใจอะไรได้ช้า ทัง้ๆ ท่ีพยายามเรียนรู้  

และทบทวนด้วยตนเองหลาย  ๆครัง้ กลา่วถึงความรู้สกึขณะเรียนรู้ในภาคปฏิบตัวิา่ “อาจารย์ให้กําลงัใจ

วา่คนเราสามารถพฒันาได้  ทําให้มีกําลงัใจขึน้เลยคะ่ เปล่ียนความคดิเลย  เช่ือวา่เราต้องทําได้ หนจูะ

ไมลื่มคําพดูอาจารย์เลยท่ีชว่ยชีแ้นะด้วยความเป็นหว่งเดก็ท่ีไมค่อ่ยรู้เร่ืองคนหนึง่ วนัหนึง่ท่ีหนสํูาเร็จ

ทกุอยา่งหนจูะไมลื่มอาจารย์เลยคะ่” ซึง่สิ่งท่ีนกัศกึษาสะท้อนออกมาจากใจจริงนีห้ากครู อาจารย์ได้

รับรู้ ครู อาจารย์ก็จะมีกําลงัใจท่ีจะทุม่เทแรงกาย แรงใจในการสอน  และเอือ้ให้ศษิย์เรียนรู้และเตบิโต

ตอ่ไป 

 ในสว่นของความแตกตา่งระหวา่งการเรียนรู้ในชัน้เรียนกบั การปฏิบตัจิริงนอกชัน้เรียน  

มีนกัศกึษาคนหนึง่ได้เปรียบเทียบไว้อยา่งนา่สนใจวา่ “ตา่งกนัก็เหมือนดหูนงัธรรมดากบัดหูนงัสามมิต ิ 

เพราะวา่เรียนทฤษฎีอยา่งเดียวก็จะได้ด้านเดียววา่จะเป็นไปอยา่งนี ้ๆ  นะ  แตว่า่ในสว่นท่ีไปปฏิบตัจิริง

ได้หลายมมุมองนะคะ และแทรกเข้าไปในความรู้สกึเรามากกวา่ ” เชน่เดียวกบันกัศกึษาอีกคนหนึง่ท่ี

กลา่ววา่ “ในชัน้เรียนอาจารย์ก็จะเอาความรู้ของอาจารย์มาถ่ายทอดให้นกัเรียน  นัง่แล้วมีคนมาป้อน

แตส่ิ่งท่ีเราจะได้จากนอกชัน้เรียน คือได้ไปสมัผสัจะได้อะไรมากกวา่ มนัเป็นเร่ืองของประสบการณ์และ

ความรู้สกึมาเก่ียวข้องด้วย” และนกัศกึษาอีกคนกลา่วในทํานองเดียวกนัวา่ “อา่นหนงัสือหลายครัง้ 

อา่นมากเทา่ไหร่ก็ไมเ่ข้าใจเทา่กบัได้ทําจริง”ๆ เชน่เดียวกบัอาจารย์ผู้สอนหลายคนท่ีกลา่วถึงความแตกตา่ง

ระหวา่งการเรียนรู้ในชัน้เรียนกบันอกชัน้เรียนวา่ในชัน้เรียนเน้นการทอ่งจําเนือ้หา ขาดความมีชีวิตชีวา 

แตก่ารฝึกปฏิบตันิอกชัน้เรียนมีอารมณ์ ความรู้สกึมาเก่ียวข้องคอ่นข้างมาก สามารถสมัผสัได้ถึงภาวะ

จติใจ ความเมตตา และความ เอือ้อาทร  ซึง่มกัไมเ่กิดขึน้ อยา่งชดัเจน ในชัน้เรียน  การฝึกปฏิบตัจิงึมี
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ความจําเป็นอยา่งย่ิงสําหรับวิชาชีพพยาบาล นอกจากนีอ้าจารย์ยงัมองวา่การเรียนรู้ในภาคปฏิบตัชิว่ย

เปิดมมุมองให้นกัศกึษาได้มองเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ได้ชดัเจนมากขึน้ ซึง่จะชว่ยให้นกัศกึษาสนใจ 

ใสใ่จในการเรียนรู้เน่ืองจากสามารถนําไปใช้ได้เห็นผลจริง 

 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบตัิยงัชว่ยทําให้นกัศกึษาเกิดมมุมองท่ีแตกตา่งจากในตํารา  

และมองความรู้ได้อยา่งกว้างขวางมากขึน้ โดยนกัศกึษามีมมุมองวา่ไมค่วรยดึตดิกบัความรู้เชงิทฤษฎี

มากเกินไป การปรับเปล่ียนการใช้ความรู้ทัง้ในเชงิทฤษฎี ประสบการณ์ ภมูปัิญญา ความเช่ือ ฯลฯ     

ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์จริงหรือชีวิตจริงท่ีมีเร่ืองของความรู้สกึ อารมณ์ท่ีมีความละเอียดออ่นและ

ซบัซ้อนเข้ามาเก่ียวข้องนา่จะเป็นสิ่งท่ีพงึกระทํามากกวา่ใช้ทฤษฎีท่ีตายตวัในการให้การดแูลมนษุย์

หรือในการอยูร่่วมกนัระหวา่งมนษุย์ด้วยกนัและมนษุย์กบัสรรพสิ่ง  

 ประสบการณ์จากฝึกปฏิบตัิจงึนบัวา่เป็นความรู้อีกประเภทหนึง่ท่ีมีความสําคญัจําเป็น 

สําหรับนกัศกึษาพยาบาลซึง่ชว่ยให้นกัศกึษารู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่จากการได้นําความรู้ไปใช้ได้ผลจริง 

ได้มีบทบาทเป็นผู้กระทําด้วยตนเอง ไมใ่ชเ่พียงรอรับความรู้ท่ีถกูถ่ายทอดหรืออา่นตําราเพ่ือทอ่งจํา 

และจากการเป็นผู้ปฏิบตัจินเป็นผลสําเร็จจงึสง่ผลให้นกัศกึษารู้สกึมีความสขุจากการได้รับคําช่ืนชม

ของผู้ ป่วยและญาตผิู้ ป่วย ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ซึง่เลา่ถึงตนเองวา่แม้ได้เกรดไมค่อ่ยดีแตเ่วลาปฏิบตัิ 

ก็พยายามทําดีท่ีสดุและพดูถึงความสขุในการเรียนรู้วา่ “เพราะไมต้่องอยูก่บัตําราเรียน  ไมต้่องฟัง

อาจารย์พดูไปเร่ือย ๆ แตพ่อเราขึน้วอร์ดเราได้ทําจริงแล้วเรารู้สกึวา่คนไข้หรือญาตคินไข้ชมเรา  

เรารู้สกึว่ าเราก็เจง๋เหมือนกนัน่ี  ถึงเราไมไ่ด้เรียนเกรดสงูสดุฟ้า หรือเกียรตนิิยม   เราก็ทําให้คนไข้  

มีความสขุได้” การประสบความสําเร็จในการเรียนรู้จงึไมไ่ด้เกิดขึน้เฉพาะจากการทําข้อสอบได้คะแนน

ดีเทา่นัน้แตข่ยายรวมไปถึงการปฎิบตัไิด้ผลดีโดยใช้ความรู้ท่ีมีอยูภ่ายในตนด้วย    

 อีกทัง้นกัศกึษาพยาบาลยงัรับรู้วา่การเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลสิง่สําคญัท่ีสดุคือต้องมี

จิตใจดี มีคณุธรรม จริยธรรมนํามาก่อนจงึจะสามารถปฏิบตักิารพยาบาลได้ดี เร่ืองความเก่งเป็นเร่ือง

รองลงไป  หากนกัศกึษาสามารถปฏิบตักิารพยาบาลได้โดยผู้ ป่วยปลอดภยัและปฏิบตัอิยา่งมีความเมตตา 

และเอือ้อาทรก็อาจให้การดแูลผู้ ป่วยอยา่งเป็นองค์รวมได้ดีกวา่นกัศกึษาท่ีเรียนเก่งหรือมีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการแตไ่มเ่ข้าใจหรือไมส่ามารถสมัผสัถึงจติใจ อารมณ์ หรือจติวิญญาณของผู้ ป่วย ดงัท่ีนกัศกึษา

คนหนึง่พดูวา่ “เราต้องทําด้วยความจริงใจ อยากชว่ยเหลือ การพยาบาลก็ออกมาดีคะ่  ถึงไมเ่ก่งมาก

เขาก็จะให้โอกาสเราปฏิบตัแิตบ่างคนเรียนเก่งปฏิบตัไิมค่อ่ยดีก็มีคะ่” 
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 นอกจากนีน้กัศกึษาพยาบาลมกัมีมมุมองวา่การเรียนรู้นอกชัน้เรียนนัน้มีความเป็นอิสระ

ซึง่ชว่ยให้สามารถเรียนรู้ได้ดีกวา่การเรียนรู้ในชัน้เรียนท่ีมีเง่ือนไข ระเ บียบ กฏเกณฑ์คอ่นข้างมาก  

ซึง่นบัวา่เป็นข้อจํากดัในการเรียนรู้  ดงัท่ีนกัศกึษา ชายคนหนึง่ กลา่ววา่ “การเรียนรู้ในห้องเรียนกบั  

นอกห้องเรียนมีข้อแตกตา่งกนัก็เยอะอยูน่ะครับ เพราะถ้าเป็นการเรียนรู้ท่ีอยูใ่นห้องเรียนจะมีเง่ือนไข

แล้วก็ระเบียบในห้องเรียนเยอะซึง่มนัมีข้อจํากดัแตว่า่ถ้าเป็นนอกห้องเรียนเราจะมองวา่มนัเป็นในเร่ือง

ของการเรียนรู้แบบอิสระของเรามากกวา่ มีแหลง่เรียนรู้หลายแหลง่ สามารถตอ่ยอดได้เยอะ ” ซึง่จะ 

เห็นได้วา่บทบาทของผู้ เรียนมีความแตกตา่งกนัระหวา่งการเรียนในชัน้เรียนกบันอกชัน้เรียน กลา่วคือ

ในชัน้เรียน ผู้ เรียนมีบทบาทเป็นผู้ รับ แตน่อกชัน้เรียนผู้ เรียนมีได้หลายบทบาท ได้แก่ ผู้ รับ ผู้ ฟัง ผู้ปฏิบตัิ 

และผู้ให้ เป็นต้น  

 สว่นกิจกรรมและโครงการตา่งๆ ก็เป็นสว่นสําคญัท่ีชว่ยสง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้

ได้ เชน่การเข้าคา่ย  โครงการจติอาสาตา่งๆ ฯลฯ   โดยชว่ยเปิดมมุมอ งในการมองโลกให้แก่นกัศกึษา  

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทําให้รู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่  เข้าใจชีวิต และได้พบเห็นประสบการณ์แปลกใหม ่

รวมถึงความแตกตา่งหลากหลายของคนในสงัคมอีกด้วย ดงัคําสมัภาษณ์ของนกัศกึษาพยาบาล  

ชายคนหนึง่ท่ีพดูย้อนไปถึงการไปออกคา่ยอาสาในขณะท่ียงัเรียนอยูใ่นชัน้ปีท่ี 1 วา่ “ไปออกคา่ยอาสา

ท่ีเชียงราย คือสิ่งท่ีผมภมูิใจมาก ทัง้ท่ีเราไมไ่ด้เป็นครู แตเ่ราไปให้ความรู้กบัน้อง ไปให้รอยยิม้กบัน้อง

บนดอย เห็นเลยน่ีคนเราเกิดมาตา่งกนั รู้สกึมองได้หลายแง่มมุ” 

 บูรณาการความรู้จากในตาํราและชีวิตจริง 

 “ความรู้” ในคําจํากดัความของนกัศกึษาพยาบาลมีความหมายขยายกว้างนอกเหนือออกไป

จากการเรียนรู้ในชัน้เรียนซึง่รวมถึงความรู้ ในการดําเนินชีวิตภายใต้ บริบทตา่งๆ แวดล้อม  ความรู้จงึมี

อยูท่ัว่ไป ทกุท่ี ทกุแหง่ล้วนแตมี่ความรู้อยูท่ัง้สิน้ นอกจากนีย้งัมีความรู้ท่ีถกูสร้างขึน้ได้  โดยความรู้ท่ี

นกัศกึษาพยาบาลสร้างขึน้มกัเกิดขึน้ได้จากการบรูณาการความรู้ทัง้จากในชัน้เรียนและประสบการณ์

ชีวิต เชน่ การปฏิบตักิารพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วย   การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสรรพสิ่ง การเรียนรู้ชีวิตทัง้ของ

ตนเองและผู้ อ่ืนรอบข้าง คําสัง่สอนจากพอ่แม ่ครอบครัว และครู อาจารย์ ฯลฯ ทัง้นีน้กัศกึษาให้ความสําคญั

กบัความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ชีวิตไว้ในลําดบัต้นๆ เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงท่ีสามารถ

นํามาใช้ได้ทัง้ในวิชาชีพ และการดําเนินชีวิตโดยมองวา่การเรียนรู้จากประสบการณ์มีความละเอียดออ่น

และซบัซ้อนมากกวา่การเรียนทฤษฎีในชัน้เรียน และประสบการณ์ท่ีแตกตา่งยอ่มสง่ผลให้บคุคลมีการ

เรียนรู้ท่ีตา่งกนั ดงัคําให้สมัภาษณ์ท่ีนกัศกึษาคนหนึง่กลา่ววา่ “ความรู้มนัผสมผสานกนันะ ทัง้ประสบการณ์ 

ตํารา การปฏิบตั ิทัง้การเรียนรู้ของตวัเราเอง แล้วแตว่า่ใครจะเรียนรู้ได้ตา่งกนั” และนกัศกึษาอีกคนหนึง่

กลา่ววา่ 
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           ความรู้สาํหรับหนคูอื ความรู้ในชัน้เรียนก็ถือเป็นสิง่สาํคญัเป็นเหมอืนทฤษฎีทีท่าํให้เราไปพิสจูน์วา่

มนัเป็นจริงตามที่เขาพดูไหม มนัสามารถเอามาใช้กบัเราได้อยา่งไร แตห่นคูิดวา่สิง่ที่จะทําให้ความรู้อยูก่บั

เราคอืประสบการณ์เชน่การขึน้วอร์ด อยา่งเรียนในห้องก็ไมเ่ทา่ไหร่ แตถ้่าได้ทําอะไรซกัอยา่งแล้วเราจะจํา

คะ่ ประสบการณ์จะทําให้เราสามารถทําอะไรได้หลายๆ อยา่ง แตกตา่งจากคนอ่ืนได้ด้วยคะ่   

 

 ทัง้นีก้ารสร้างความรู้ทัง้จากประสบการณ์เดมิ การตอ่ยอด หรือการสร้างความรู้ใหม่มกัเกิดขึน้

ได้จากท่ีนกัศกึษามีบทบาทเป็นผู้กระทําใน สถานการณ์นัน้ๆ ความรู้จากการปฏิบตัิจริง มกัเป็นสิ่งท่ี

นกัศกึษาจําได้ฝังนาน ทําให้เกิดความเข้าใจ และสามารถเช่ือมโยงความรู้เชงิทฤษฎีสูป่ฏิบตัไิด้ซึง่จะ

ก่อให้เกิดการพฒันาตนในด้านตา่งๆ ทัง้ในเชิงวิชาการ จิตใจ อารมณ์ สงัคม และจิตวิญญาณ รวมทัง้

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งตา่งๆ  ด้วยวิธีคดิของนกัศกึษาพยาบาลดงักลา่ว ความรู้  จงึสามารถบรูณาการ

ขึน้ได้เสมอโดยนกัศกึษาได้มีโอกาสเรียนรู้ความรู้ทัง้ในชัน้เรียน นอกชัน้เรียนและกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้

จากประสบการณ์ชีวิตทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืนซึง่เป็นการเรียนรู้ทัง้ในด้านของความรู้ คณุธรรม จริยธรรม 

จินตนาการ สนุทรียภาพ และด้านอ่ืนๆ จงึสะท้อนให้เห็นวา่แหลง่เรียนรู้นัน้มีอยูห่ลากหลาย และนกัศกึษา

สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 คิดนอกเหนือเหตุผลเพ่ือเข้าใจคน เข้าใจตน 

 สําหรับนกัศกึษาพยาบาลการคดิหรือตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ ล้วนมีผู้ อ่ืนมาเก่ียวข้องอยูเ่สมอ  ๆ

การตดัสินใจเพียงลําพงัหรือตดัสินใจโดยยดึกฏเกณฑ์ท่ีแนน่อนตายตวัเป็นหลกัแตเ่พียงอยา่งเดียวโดย

ไมคํ่านงึถึงอารมณ์  ความรู้สกึของบคุคลท่ีเก่ียวข้องนัน้แทบจะไมเ่กิดขึน้ หรือเกิดเฉพาะกรณีเทา่นัน้

เน่ืองจากการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลมีความจําเป็นต้องมีความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและ

บริบทแวดล้อมอยูต่ลอดเ วลา ทัง้การเรียนรู้ในชัน้เรียน การเรียนรู้แบบกลุม่ยอ่ย การฝึกปฏิบตัท่ีิต้อง

เก่ียวข้องกบัทัง้ผู้ ร่วมวิชาชีพ วิชาชีพใกล้เคียง ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย ฯลฯ รวมถึงการอาศยัอยูใ่นหอพกั

ร่วมกนั  นกัศกึษาจงึเรียนรู้ถึงก ารต้องเปิดใจให้กว้าง  รับฟังผู้ อ่ืนอยา่งให้ความเคารพในความเห็นท่ี

แตกตา่ง ยอมรับในความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ได้ทัง้ภายในตนเองและระหวา่งตนเองกบัผู้ อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน  ๆ 

รวมทัง้มองหาทางออกท่ีเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์  ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่กลา่ววา่ “การเรียน

พยาบาลชว่ยให้ขยายมมุมองของตวัเองได้มาก  ทําให้มองโลกกว้างขึน้  และเข้าใจคนอ่ืนมากขึน้ด้วย ”  

 ในกระบวนการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาล นกัศกึษาพยาบาลจะได้รับโอกาสให้มีปฏิสมัพนัธ์

กบัผู้ อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนๆ ในบรรยากาศท่ีไมเ่ป็นทางการนอกชัน้เรียนคอ่นข้างมากโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการฝึ ก

ปฏิบตันิอกชัน้เรียนทัง้ในคลินิก ชมุชน แหลง่ฝึกตา่งๆ ซึง่จะชว่ยสง่เสริมให้นกัศกึษามีมมุมองท่ีซบัซ้อนขึน้

ในการมองชีวิตและมองโลก  อีกทัง้การยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคลจะชว่ยให้นกัศกึษาสามารถ

มองเห็นปัญหาในหลากหลายมมุมองและมองเห็นทางออกของการแก้ไขปัญหาในหลายทางออก อนัจะ

นําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาตา่ง  ๆหรือค้นพบแนวทางปฏิบตัติา่ง  ๆท่ีเหมาะสมได้  และอาจสง่ผลให้เกิดการ
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เปล่ียนแปลงความจริงท่ีเคยเช่ือหรือเคยยดึถือมาก่อน และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน ซึง่สิ่งเหลา่นีจ้ะชว่ย

พฒันาให้นกัศกึษายอมรับการคดิร่วมกนัและสามารถทํางานร่วมกนักบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี นอกจากนี ้

นกัศกึษายงัสามารถร่วมสร้างทางเลือกให้กบัตนเองและผู้ อ่ืนได้อีกด้วย  

 ในการตดัสินใจในเร่ืองใดๆ ก็ตาม นกัศกึษาพยาบาลมกัตดัสนิใจภายใต้การคดิพจิารณา 

ทบทวน ไตร่ตรองจากความคดิเห็นทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืน ซึง่นกัศกึษามองวา่ทกุความคดิล้วนเป็นประโยชน์

และมกัใช้การไตร่ตรองเหตกุารณ์หรือประสบการณ์ท่ีผา่นมา โดยมองถึงบทเรียนท่ีเคยเกิดขึน้ทัง้ในแง่ท่ี

ประสบความสําเร็จ และข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย แล้วตดัสินใจหรือหาทางแก้ไข

ปัญหาโดยใช้ทัง้เหตผุลและอารมณ์ความรู้สกึของทกุคนท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นในการตดัสินใจ หากเกิด

ความขดัแย้งกบัผู้ อ่ืนนกัศกึษาจะคดิใคร่ครวญ ไตร่ตรองอีกครัง้โดยมองย้อนพจิารณาตนเอง คดิทบทวน

ประสบการณ์ท่ีผดิพลาดแล้วนํามาปรับปรุงตนเองตอ่ไป “ประสบการณ์ ” จงึเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญั

สําหรับการเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบา ลซึง่สามารถเรียนรู้ได้ทัง้จากการทบทวน สะท้อนคดิ เก่ียวกบั

ประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึง่มาสูชี่วิตตนเอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์หนึง่ไปสูป่ระสบการณ์

อ่ืนๆตอ่ไป การตดัสินใจในเร่ืองของความถกู ผิด จงึอาจไมใ่ชส่ิ่งท่ีแนน่อนตายตวัเสมอไปแตข่ึน้อยูก่บั

บริบทในแตล่ะเร่ื องราวซึง่มีองค์ประกอบของเร่ืองตา่งกนัออกไป การคดิในลกัษณะนอกเหนือเหตผุล

โดยคํานงึถึงความคดิ อารมณ์ และความรู้สกึของผู้ อ่ืนนบัเป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ยให้นกัศกึษาเกิดความ

เช่ือมโยงมติติา่งๆ  ภายในตน เช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืน และสิ่งอ่ืนๆ อนัจะนําไปสูก่าร เข้าใจตนเองและเข้า ใจ

ผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี  

 ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพ่ือการเรียนรู้ 

 สําหรับนกัศกึษาพยาบาลการเรียนรู้เกิดขึน้ได้ทัง้จากภายในตนและจากภายนอก โดยการมี

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัทัง้จากการสนทนา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การทํากิจกรรมร่วมกนัการชว่ยเหลือ

ซึง่กนัและกนั ฯลฯ อนัส่งผลให้นกัศกึษาสามารถสร้างสรรค์ความคดิและความรู้ได้ ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเอือ้ให้

เกิดการเรียนรู้แก่นกัศกึษาพยาบาล ได้แก่ การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีชว่ยสร้างสมดลุภายในตนของนกัศกึษา

โดยมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้าง เชน่ เพ่ือนๆ รุ่นพ่ี  รุ่นน้อง ครู อาจารย์ ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่ วย ฯลฯ ซึง่

โดยสว่นใหญ่แล้วนกัศกึษาสามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนรอบข้างได้ดี แม้วา่บางครัง้จะมีความขดัแย้ง

เกิดขึน้บ้างแตก็่สามารถแก้ไขจดัการให้ผา่นไปได้ด้วยความเข้าใจซึง่กนัและกนั   

 ทัง้นีห้ากเป็นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนท่ีหอพกันกัศกึษามกัจะมีสมัพนัธภาพท่ีผกูพนั แนน่แฟ้น 

มีนํา้ใจตอ่กนั ซึง่นบัวา่เป็นมติรภาพท่ีลกึซึง้ สว่นความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผู้ เรียน นกัศกึษามีปฏิสมัพนัธ์

ทัง้ในแนวดิง่โดยแยกบทบาทผู้สอนกบัผู้ เรียนชดัเจนและในแนวราบกบัครูบางคนท่ีมีความสมัพนัธ์

คอ่นข้างใกล้ชดิ  ปรึกษาได้ทกุเร่ือง ทัง้เร่ืองเรี ยนและเร่ืองสว่นตวั เสมือนเป็นแมอี่กคนของนกัศกึษา   

นกัศกึษาบางคนจงึเรียกครูวา่ “แม”่ และนกัศกึษามองวา่ 
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ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผู้ เรียนเป็นไปในแนวราบจะชว่ยให้เรียนรู้ได้ดีขึน้ และการรับฟังความคดิเห็น

ของผู้ เรียนก็จะชว่ยให้ผู้ เรียนมีเจตคตใินการเรียนดีขึน้ด้วย นอกจากนีก้ารมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลใน

ครอบครัวก็นบัวา่เป็นสิง่สําคญัท่ีสามารถชว่ยแก้ไขปัญหาหรือชว่ยให้นกัศกึษาได้รับกําลงัใจท่ีดีได้  

 เม่ือนกัศกึษาได้สมัผสักบัการปฏิบตันิอกชัน้เรียนโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการได้ดแูลผู้ ป่วย  

ทําให้นกัศกึษาเข้าใจวา่การมีปฏิสมัพันธ์กบัผู้ อ่ืนชว่ยให้เกิดการเรียนรู้มากมายเกินคาด ทัง้ในด้านการ

เรียนและการดําเนินชีวิต การมีสมัพนัธภาพกบับคุคลท่ีมีความแตกตา่งกนัไป จะชว่ยให้นกัศกึษาได้

สะท้อนคดิและมองเหน็มมุมองจากบคุคลรอบข้าง ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ ซึง่มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้ดี

ทัง้กบัเพ่ือนๆ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ครู อาจารย์ และบคุคลอ่ืนๆ โดยมกัมีใบหน้าท่ียิม้แย้มและสนใจท่ีจะพดูคยุ

กบับคุคลรอบตวัได้ ให้สมัภาษณ์วา่ “ได้เรียนรู้จากทกุๆ คนท่ีเข้ามาในชีวิต  ตัง้แตก่ารใช้ชีวิต ทัง้ของ

ผู้ ป่วยและญาตหิรือการเรียนของคนอ่ืนๆ วา่ทําไมคนนีเ้รียนเก่ง คนนีทํ้าไมพดูเก่ง  คนนีทํ้าไมทําอะไร

เก่ง จะได้เหน็คนท่ีมีความสามารถตา่งกนั แล้วก็ได้เห็นมมุมองท่ีแตกตา่ง” อีกทัง้นกัศกึษายงัมองวา่

การมีปฏิสมัพนัธ์เป็นสิง่สําคญัท่ีนอกจากจะชว่ยให้เกิดการเรียนรู้แล้วยงัสามารถชว่ยแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อขดัแย้งตา่งๆ ได้ ดงันัน้หากจะเช่ือมโยงไปถึงวิธีการเรียนรู้ท่ีชว่ยสง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ก็ควรต้อง

เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดกว้างสูภ่ายนอกมากกวา่การเรียนรู้ท่ีถกูตีกรอบไว้อยา่งตายตวั  

 การเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาลท่ีเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและสิง่ตา่งๆ  

นบัวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีมีการสร้างความรู้ใหมไ่ด้มากกวา่เป็นการผลติซํา้หรือลอกเลียนของเดมิ โดยผล

การเรียนรู้จะเปล่ียนไปตามสถานการณ์ของปฏิสมัพนัธ์นัน้ๆ ซึง่หากผู้จดัการเรียนรู้ตระหนกัถึงความสําคญั

ดงักลา่วก็จะชว่ยเอือ้อํานวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์ทัง้ระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั  

ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอนและบคุคลอ่ืนๆ โดยสนบัสนนุให้ได้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกนั

โดยเคารพในความคดิเห็นของกนัและกนั ผู้ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัจงึมีโอกาสสร้างความรู้ ความจริง

ของตนขึน้เองได้  

 ในการเรียนรู้ลกัษณะดงักลา่ว การส่ือสารหรือการสนทนาระหวา่งกนัด้วยใจท่ีเปิดกว้าง 

จงึมีความสําคญักลา่วคือ มีการคดิร่วมกนัและเรียนรู้ร่วมกนัโดยรับฟังประสบการณ์ของแตล่ะคนท่ี

ส่ือสารหรือสนทนากนัทัง้ท่ีเป็นคําพดูและการแสดงออกอยา่งตัง้ใจและเห็นถึงคณุคา่ของประสบการณ์

เหลา่นัน้ซึง่จะทําให้ผู้ ร่วมสนทนาเปิดมมุมองของตนและเช่ือมโยงสิ่งท่ีเกิดขึน้ รวมถึงยอมรับการเปล่ียนแปลง

ภายในตนเองและผู้ อ่ืนซึง่อาจเกิดขึน้จากการบรูณาการความคดิหรือการมองเห็นแนวทางในการตดัสินใจ

แก้ไขปัญหาสง่ผลให้เกิดการสร้างสิ่งใหมใ่นชีวิตได้ซึง่การเปล่ียนแปลงดงักลา่วอาจขยายเป็นวงกว้าง

ไปสูก่ารเปล่ียนแปลงของชมุชนหรือสงัคมต่อไปได้    

 ในมมุมองของนกัศกึษาพยาบาลหลายคนเช่ือวา่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทําให้นกัศกึษา  

เกิดการพฒันาความคดิตนเองโดยชว่ยเตมิเตม็ความรู้ ขยายมมุมองและชว่ยให้เข้าใจมมุมองของผู้ อ่ืน  

ยอมรับผู้ อ่ืนมากขึน้  มองโลกในแง่บวก และเอือ้ตอ่การคดิท่ีมีเร่ืองของอารมณ์ ความรู้สกึและบริบทตา่ง  ๆ
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เข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ ความรู้ ความจริงท่ีนกัศกึษาเคยเช่ือจงึอาจเปล่ียนไปได้ ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่

พดูถึงการเรียนรู้แบบแบง่เป็นกลุม่ยอ่ยๆ วา่ “เรียนแบบกลุม่ยอ่ย ทําให้รู้สกึวา่จริงๆ แล้วมนัมีอีกแงค่ดิ

นะท่ีเราลืมคดิไป เรานา่จะคดิแบบนี ้ทําให้เราเกิดการพฒันาความคดิเราเอง ทําให้เกิดการเรียนรู้ในตวั

เรามองกว้างขึน้ ลกึซึง้ขึน้” และในมมุมองของครูพยาบาลหลายคนยอมรับวา่นกัศกึษามีความรู้ ความ

คดิเห็นท่ีสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัได้โดยไมไ่ด้มองวา่อาจารย์ คือ ผู้ รู้ นกัศกึษาเป็นผู้ ไมรู้่ ดงัท่ี

อาจารย์พยาบาลคนหนึง่ให้สมัภาษณ์วา่ “บางทีนกัศกึษาก็ให้ความรู้ใหมก่บัเราได้นะ เพราะบางที

นกัศกึษาอาจจะมีภมูปัิญญาท้องถ่ินของเขา ก็จะบอกวา่แถวบ้านเขาทําแบบนี ้ ” และอาจารย์อีกคน

หนึง่ได้กลา่วถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้วา่ “ประสบการณ์คนอ่ืนมีประโยชน์มากนะ เราไมส่ามารถเห็นทกุ

เร่ืองราวได้  ในขณะเดียวกนัสิ่งท่ีเราเห็นแตเ่พ่ือนเราไมเ่ห็นก็แลกเปล่ียน เพราะฉะนัน้ท่ีเราแลกเปล่ียน

ความรู้หรือประสบการณ์นัน้สําคญัมากๆ และเราก็ได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวนัได้ด้วย” ทัง้นีก้ระบวนการ

เรียนรู้ดงักลา่วข้างต้นอาจต้องใช้เวลามากซึง่อาจารย์ท่ีตระหนั กถึงความสําคญัก็ยอมสละเวลาเพ่ือ

ประโยชน์ท่ีจะได้แก่นกัศกึษา ดงัท่ีอาจารย์คนหนึง่กลา่ววา่ “การแลกเปล่ียนกนัมีประโยชน์มากเลย   

คือถึงแม้วา่เวลามีจํากดั แตพ่ี่ยอมเสียเวลา เพ่ือให้เดก็เขาได้เรียนรู้” 

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาล สามารถเกิดได้ตลอดเวลาทัง้ ในชัน้เรียน   

นอกชัน้เรียน  บนหอผู้ ป่วย ชมุชน แหลง่ฝึกปฎิบตัติา่งๆ จนกระทัง่นอกเหนือเวลาเรียน เชน่ขณะอยู่

หอพกั หรือชว่งเวลาพกัผอ่น เน่ืองจากนกัศกึษาจํานวนไมน้่อยมีมมุมองวา่ความรู้มีอยูห่ลากหลาย

รูปแบบ มีอยูท่ัว่ไป ทกุคนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัตนล้วนได้แบง่ปันความรู้ ประสบการณ์ ความคดิ อารมณ์  

และความรู้สกึร่วมกนัจงึเกิดการเปิดมมุมองของนกัศกึษาได้มากขึน้กวา่การเรียนรู้แบบบรรยายในกลุม่

ใหญ่ 

 วิธีคดิดงักลา่วข้างต้นจงึสง่ผลให้นกัศกึษาได้คดิทบทวนความคดิตนเองและความคดิของ

ผู้ อ่ืนแล้วพยายามปรับตวัให้เข้ากบัคนอ่ืนได้โดยตนเองก็ต้องมีความสขุสมดลุด้วย  นกัศกึษาหลายคน

มองเห็นประโยชน์จากแนวคดิท่ีหลากหลาย มองแง่บวกเก่ียวกบัความขดัแย้งวา่เป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์  

ทําให้ได้คดิวางแผน และหาทางแก้ไขโดยได้เรียนรู้จากมมุมองคนอ่ืน เชน่ครู อาจารย์ เพ่ือน รุ่นพ่ี รุ่นน้อง 

ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย บคุคลในครอบครัว ฯลฯ นกัศกึษาจงึยอมรับและเข้าใจถึงมมุมองความคดิของแตล่ะ

บคุคลได้  

 นอกจากนีบ้รรยากาศการเรียนรู้ก็เป็นเร่ืองสําคญั โดยการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย

และเป็นกนัเองนัน้ไมใ่ชว่า่จะไมไ่ด้ความรู้หรือไมมี่สาระ แตก่ลบัชว่ยให้นกัศกึษาเปิดรับการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองเพ่ือก้าวไปข้างหน้าได้มากกวา่การเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีจริงจงั  

เข้มงวด เตม็ไปด้วยความเครียดและกฎเกณฑ์ ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่กลา่ววา่ “ถ้าอาจารย์ใจดี เข้าใจ

นกัศกึษา ก็จะทําให้นกัศกึษาไมเ่กร็ง กล้าถามและได้ความรู้มากขึน้ดีกวา่ เรียนด้วยความเครียด วิตก
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กงัวลไปวนัๆแล้วไมไ่ด้อะไรเลยนอกจากเป็นทกุข์ใจเปลา่ๆ” ซึง่ในมมุมองของอาจารย์พยาบาลหลาย

คนก็มองวา่การท่ีอาจารย์จะมีความเข้าใจนกัศกึษาได้มากขึน้อาจต้องอาศยัการอยูร่่วมกนั การได้มี

โอกาสพดูคยุกนัหรือทํากิจกรรมร่วมกนั  ดงัท่ีอาจารย์พยาบาล คนหนึ่งได้เลา่ถึงกิจกรรมท่ีตนเองมี  

สว่นร่วมกบันกัศกึษาวา่ 

 

             กลุม่สมัพนัธ์น่ีดีมาก นอกจากเราจะได้เข้ากลุม่กิจกรรมยงัได้คยุกบันกัศกึษาอยา่งลกึซึง้  อยา่ง

ละเอียดทําให้เราได้รู้ถึงวิถีชีวิตของเขา สิง่ท่ีมนัเป็นปมด้อยความรู้สกึของเขา  ทําให้เข้าใจและมีทศันคติ

ตอ่นกัศกึษาดีขึน้ ตอนแรกรู้สกึวา่ทําไมเด็กคนนี ้  ดือ้จงั  พดูอะไรแล้วไมฟั่ง  แตพ่อเราได้มาคยุกบัเขา  

เราจะรู้วา่เขามีท่ีมาท่ีไปนะ ทําให้เราเข้าใจ ยอมรับได้ 

 

และอาจารย์พยาบาลอีกคนหนึง่กลา่วถึงการอยูห่อพกัโดยมองเห็นถึงประโยชน์ของการอยูร่่วมกนัทัง้

ระหวา่งนกัศกึษาด้วยกนัและครู อาจารย์วา่  

 

              การอยูห่อน่ีดี คือนกัศกึษาเขาจะได้เพ่ือน ใกล้คณุครู คือเวลามีปัญหาเขามาถามพ่ี  ถามครูได้  

พอเวลาเขาขึน้วอร์ดเขาก็ถามพ่ีๆ วา่น่ียงัไง เขาจะเรียนรู้กบัพ่ีได้  มีรุ่นพ่ี มีรุ่นน้อง  มีครูบาอาจารย์  มีการ

อยูร่่วมกนั ได้ เรียนรู้เร่ืองการอยูร่่วมกนั การใช้ชีวิต การวางตวั จําสิง่ที่มนัสวยงาม ที่ดีงาม การมีนํา้ใจ  

เอือ้อาทรเรียนรู้ได้ท่ีหอพกั และบางทีเดก็เขาได้แลกเปลีย่นประสบการณ์กนัด้วย 

         

และอาจารย์อีกคนหนึง่เลา่ถึงการอยูห่อพกัร่วมกบันกัศกึษาวา่มีเวลาได้พดูคยุกนัคอ่นข้างมาก ดงัคําให้

สมัภาษณ์ท่ีวา่ “จะมีเวลาคยุกบันกัศกึษาตอนเย็นๆอยูบ่อ่ยๆ  ก็คยุกนัหลายเร่ืองคืออยา่งแรกก่อนท่ีเดก็

จะคยุกบัเราต้องใช้สมัพนัธภาพ ทําให้เดก็เกิดความไว้วางใจแล้วเกิดอยากคยุกบัเราในเร่ืองท่ีเขาอยาก

ปรึกษา เราก็ได้เรียนรู้จากเขาด้วย”  ซึง่อาจารย์มองว่าครู อาจารย์ควรลดบทบาทของผู้ มีอํานาจเหนือ

นกัศกึษาลงแล้วเปิดใจให้กว้างและมีเมตตาเสมือนเป็นญาตหิรือคนในครอบครัวของนกัศกึษาเพ่ือชว่ย

ให้เข้าใจนกัศกึษามากขึน้และสามารถสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนัได้   

 นอกจากการเรียนรู้ท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งเปิดใจยอมรับซึง่กนัและกนัแล้ว 

สําหรับนกัศกึษาพยาบาลซึง่มีการเรียนรู้ทัง้ในภาคทฤษฎีและปฏิบตักิารพยาบาล  การเรียนรู้ท่ีต้อง  

เอือ้อาทรตอ่กนั ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัและทํางานร่วมกนัเป็นทีม  ก็นบัวา่เป็นสิ่งสําคญัอยา่งย่ิงสําหรับ  

ผู้ ร่วมเรียนรู้ท่ีจะไปสูเ่ป้าหมายร่วมกนั ในโล กแหง่การเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาลการเรียนรู้อยา่ง  

โดดเด่ียวคนเดียวโดยไมมี่ปฏิสมัพนัธ์กบัใครเป็นเร่ืองท่ีไมอ่าจเป็นไปได้  เน่ืองจากองค์ความรู้สําคญั

ของการพยาบาลมีแนวคดิเก่ียวกบัมติท่ีิสําคญั คือบคุคล  สขุภาพ  สิง่แวดล้อมและการพยาบาล  

ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ก่ียวข้องกั บมนษุย์ และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสรรพสิ่ง อีกทัง้มีกระบวนการเรียนรู้ทัง้  

ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน โดยการเรียนในชัน้เรียนในลกัษณะท่ีนอกเหนือจากการบรรยายจะชว่ยให้
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นกัศกึษาเข้าใจในสิง่ท่ีเรียนรู้ได้มากขึน้ เชน่ การร่วมอภิปราย การเรียนแบบกลุม่ยอ่ย การวิเคราะห์

สถานการณ์  ซึง่ทําให้นกัศกึษาได้แลกเปล่ียนความคดิเหน็และได้ร่วมมือกนัในการทํางานเป็นกลุม่  

หรือเป็นทีมซึง่นกัศกึษาหลายคนมองวา่เป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ เน่ืองจากจะได้เห็นมมุมอง

ท่ีแตกตา่งจากผู้ ร่วมเรียนรู้และสร้างความมีนํา้ใจในการชว่ยเหลือกนัเพ่ือให้ งานสว่นรวมสมัฤทธ์ิผล   

ทัง้นีก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเป็นทีมระหวา่งเพ่ือนๆ จะได้ผลสมัฤทธ์ิท่ีดีก็ตอ่เม่ือผู้ ร่วมเรียนรู้มีความ

รับผดิชอบ มีความตัง้ใจ ให้ความร่วมมือกบักลุม่หรือทีม และชว่ยเหลือกนัเพ่ือไปสูเ่ป้าหมายของกลุม่ 

ดงัเชน่ท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ให้สมัภาษณ์วา่ “หนไูด้ทําทกุอยา่งคะ่เวลาท่ีเราเข้ากลุม่ทํางาน  คือหนรูู้สกึวา่

หนมีูทีมเวิร์ค  ทกุคนไมทิ่ง้กนั  คือทกุคนจะคดิๆ มาแล้วมาคยุกนัวา่จะเอาเร่ืองไหน แล้วเราก็จะแบง่กนั

วา่ใครทําอะไร  ผลก็ออกมาดีคะ่” 

ในทางกลบักนัหากผู้ ร่วมเรียนรู้ไมส่นใจงานกลุม่ นกึถึงแตค่วามสบา ยสว่นตวัปลอ่ยให้

เพ่ือนทํางานไปโดยไมร่่วมมือ  ก็อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง ไมเ่ข้าใจซึง่กนัและกนั ซึง่ไมเ่ป็นผลดีตอ่  

ผู้ เรียนรู้และทําให้การเรียนรู้แบบกลุม่ไมเ่กิดประสิทธิผล ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่กลา่ววา่ “งานกลุม่ต้อง

ใช้เวลา แล้วก็ความเข้าใจกนัคะ่ กวา่จะเป็นกลุม่เดียวกนัมนัปรับตวัเยอะ หนวูา่มนัก็ดีคะ่ได้ทํางานกลุม่  

เหมือนเราต้องมาประชมุกนั  พดูคยุกนัอยูเ่ร่ือยๆ ก็จะได้ผลดี  แตถ้่างานกลุม่ตา่งคนก็ตา่งไมส่นใจทํา  

อยา่งนัน้บางทีก็ขดัแย้งกนั” 

 ในสว่นของการเรียนรู้ด้วยตนเองนกัศกึษามกัทบทวนความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบั

เพ่ือนๆ ซึง่สว่นใหญ่ใช้เวลาในขณะอยูห่อพกั  โดยเรียนรู้จากการชว่ยกนัหาข้อมลู อา่น  ค้นคว้า  หรือ

จากการฝึกปฏิบตัด้ิวยกนัเป็นกลุม่ยอ่ยแล้วมาพดูคยุกนักบัเพ่ือนๆ  ในกลุม่ โดยนกัศกึษามองวา่การมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ นัน่คือการได้พดูคยุ ปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั 

และมีสมัพนัธภาพอยา่งจริงใจซึง่จะชว่ยให้เกิดความเข้าใจกนัมากขึน้ระหวา่งผู้ ร่วมเรียนรู้   ทําให้ได้

เรียนรู้สิง่ใหมม่ากมายเชน่ ประสบการณ์การสร้างความรู้ หรือการแก้ปัญหาในหลากหลายแนวทาง  

ฯลฯ ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่กลา่ววา่ “ปัญหามีหลายๆ ทางออกคะ่  ขึน้อยูก่บัความคดิและความร่วมมือ

มากกวา่คะ่ สมมตุวิา่ถ้าเราคดิคนเดียว เราก็ได้ทางเดียวท่ีเราคดิวา่ดีท่ีสดุ ถ้าสมมตุวิา่เราคดิรวมกนั

ย่ีสิบคนเราก็ได้ย่ีสิบทางแล้วคอ่ยมาตดัสินใจ” 

 นอกจากนีน้กัศกึษายงัเช่ือวา่การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัหรือชว่ยเหลือกนัไมไ่ด้มีขอบเขต

เฉพาะเร่ืองของการเรียนในเนือ้หา สาระเทา่นัน้แตข่ยายออกไปถึงการเรียนรู้นอกชัน้เรียน โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงในการฝึกปฏิบตับินหอผู้ ป่วยซึง่เป็นการทํางานเป็นทีม และชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ชว่ยทําให้

นกัศกึษาเรียนรู้วา่คนเราไมส่ามารถทําอะไรทกุอยา่งได้เพี ยงลําพงั แตต้่องร่วมมือ ร่วมใจกนัจงึจะ

ประสบผลสําเร็จในการทํางานได้ เพราะนกัศกึษาบางคนอาจได้รับมอบหมายให้ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีอาการ

หนกั เพ่ือนในกลุม่ท่ีฝึกงานร่วมกนัก็มกัจะชว่ยเหลือกนัในการปฏิบตักิารพยาบาลให้แก่ผู้ ป่วยในรายท่ี
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นกัศกึษาต้องรับผดิชอบอยูเ่สมอและนกัศกึษายงัมองวา่ผลสมัฤทธ์ิจากการทํางานกลุม่ท่ีมีความร่วมมือ 

ร่วมใจยอ่มดีกวา่ตา่งคนตา่งทํา  แม้วา่ต้องเผชิญปัญหาบ้างแตก่ลุม่ก็ร่วมกนัเผชิญปัญหาโดยไม่

ทอดทิง้กนั  

 ทัง้นีก้ารได้ทํากิจกรรมตา่งๆ ของนกัศกึษาพยาบาลยงัชว่ยสง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมใจกนัได้เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกิจกรรมจติอาสา บําเพญ็สาธารณประโยชน์ 

เชน่ ชว่ยบริจาคของ บริจาคเลือด หรือชมรมตา่งๆ ท่ีออกไปชว่ยเหลือสงัคม เพราะทําให้นกัศกึษาได้มี

โอกาสได้เรียนรู้นอกเหนือจากวิชาการ เชน่ คณุธรรม จริยธรรม การมีนํา้ใจชว่ยเหลือกนั การทํางาน

เป็นทีม  การอยูร่่วมกนัในสงัคม ฯลฯ อีกทัง้ยงัทําให้เกิด ความอ่ิมเอมใจ ซึง่ถือได้วา่เป็นการสนบัสนนุ

ความสขุทางใจและจติวิญญาณแหง่การชว่ยเหลือ เพ่ือนมนษุย์และสรรพสิง่ ดงัท่ีนกัศกึษาพยาบาลคน

หนึง่ท่ีมกัเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ อยูเ่สมอเลา่วา่ “อยา่งไปคา่ยอาสาตอนเย็น เขาจะให้สรุปวา่ได้อะไร

จากการทําคา่ย รู้สกึอยา่งไร บางทีเราคดิมมุหนึง่แตค่นอ่ืนคดิอีกมมุหนึง่  มนัจะได้เอามาคดิรวมกนัวา่

สิ่งท่ีคดิมนัเกิดอะไรขึน้กบัสิ่งท่ีเรามองเห็นอยู ่คือได้เรียนรู้จากทกุๆ คน หนชูอบไปทํากิจกรรม ได้ชว่ยเหลือ

สงัคม  ทําแล้วมีความสขุคะ่”  

จะเห็นได้วา่นกัศกึษาพยาบาลได้มีโอกาสในการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัคอ่นข้างมากไมว่า่จะ

เป็นการเรียนแบบกลุม่ยอ่ยในชัน้เรียน การฝึกปฏิบตับินคลินิก ชมุชน แหลง่ฝึกอ่ืนๆ โดยชว่ยเหลือซึง่กนั

และกนัเพ่ือทํางานให้เกิดผลสําเร็จ บางครัง้อาจต้องชว่ยกนัแก้ปัญหา ค้นหาทางออก หรือแนวทางปฏิบตัิ 

รวมทัง้สร้างผลผลติโดยร่วมกนัคดิ ร่วมกนัทํา ซึง่อาจโต้แย้งกนับ้างเพ่ือความสําเร็จของงานหรือเพ่ือ

สร้างสิ่งใหม ่การเรียนรู้จงึไมห่ยดุนิ่งอยูแ่ตเ่ฉพาะในกรอบของความคดิหรือความรู้เดมิเทา่นัน้ ทัง้นีส้ิ่ง

สําคญัจําเป็นท่ีทําให้งานกลุม่เกิดประสิทธิผล ก็คือความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ความมุง่มัน่ 

เพียรพยายามและอดทนตอ่อปุสรรคในการทํางานซึง่จะนําไปสูก่ารสรรค์สร้างผลงานได้  นอกจากนี ้

นกัศกึษายงัรับรู้ได้ถึงคณุคา่ของตนเองและผู้ อ่ืนมากขึน้โดยเข้าใจถึงการเช่ือมโยงองค์ประกอบของ

กลุม่วา่หากขาดองค์ประกอบสว่นหนึง่สว่นใดหรือขาดความเช่ือมโยงภายในกลุม่อยา่งสมดลุงานก็ไม่

อาจสําเร็จได้ด้วยดี  

 การสะท้อนย้อนคิดเพ่ือการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

 ในการฝึกปฏิบตักิารพยาบาลท่ีมีทัง้การประชมุกลุม่ยอ่ยเพ่ือวางแผนการดแูลผู้ ป่วย   

การพดูคยุแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการดแูลผู้ ป่วยในแตล่ะราย กรณี และการปฏิบัตกิารพยาบาล

ให้แก่ผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการในสถานการณ์จริง นบัเป็นตวัอยา่งหนึง่ท่ีมีลกัษณะของการเรียนรู้แบบสะท้อน

ความคดิ  ความรู้สกึและมมุมองท่ีแตกตา่งกนักลา่วคือ มีการรับฟังความคดิเห็นของกนัและกนั คดิร่วมกนั 

ปฏิบตัร่ิวมกนัผา่นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  ซึง่ชว่ยสนบัสนนุให้นกัศกึษาเกิดการสะท้อนคดิ ทบทวน 

ไตร่ตรองภายในตน ทัง้นีก้ารมีปฏิสมัพนัธ์แบบแนวราบโดยให้คณุคา่แก่ทกุๆ  คนอยา่งเทา่เทียม และ
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บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองจะชว่ยให้นกัศกึษาสามารถสะท้อนความคดิ ความรู้สกึได้ดีขึน้  รวมทัง้ควรให้

เวลานกัศกึษาได้ทบทวนความคดิ การปฏิบตัแิละประสบการณ์ท่ีผา่นมา เพ่ือวางแผนในการพฒันาตน

ตอ่ไปด้วย ในทางกลบักนัการมีปฏิสมัพนัธ์แบบแนวดิง่ท่ีมีลกัษณะเชิงอํานาจ และบรรยากาศท่ีตงึเครียด

จะไมเ่อือ้ตอ่การสะท้อนความคดิความรู้สกึ ของนกัศกึษา ซึง่ทําให้ไมเ่กิดประโยชน์ตอ่การเรียนรู้

ของนกัศกึษาเทา่ท่ีควร    

 การสะท้อนความคดิ ความรู้สกึเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีผา่นมา สิง่ท่ีกําลงัเกิดขึน้  

และการมองตอ่ไปในอนาคตจงึนบัวา่เป็นพืน้ฐานสําคญัประการหนึง่ของการเรียนรู้ ซึง่นําไปสู่  

การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงตนเองของผู้ เรียน เน่ืองจากการสะท้อนคดิดงักลา่วทําให้ผู้ เรียนได้  

ขบคิด ทบทวน ใคร่ครวญอยา่งรอบด้านและลกึซึง้ สง่ผลให้สามารถเข้าใจบคุคลและสิ่งตา่งๆ  

และนํามาเป็นบทเรียนเพ่ือมองไปข้างหน้าได้ ในทางการศกึษาพยาบาลจงึมกัใช้การสะท้อนความคดิ

ความรู้สกึเพ่ือจะชว่ยทําให้ผู้สอนเข้าใจผู้ เรียนอยา่งลกึซึง้มากขึน้และผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงไปสูก่าร

เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนอนัจะนําไปสูก่ารพฒันาตนได้ด้วย การสะท้อนความคดิ ความรู้สกึท่ีกลา่วถึง 

ในท่ีนีไ้มจํ่าเป็นวา่ต้องเก่ียวของความรู้ในเชงิวิชาการเทา่นัน้ แตข่ยายออกไปถึงความรู้ทกุประเภท 

รวมถึงอารมณ์ และความรู้สกึด้วยซึง่จะนําไปสูก่ารเข้าใจบคุคลอยา่งเป็นองค์รวม 

 สิง่สําคญัท่ีผู้สอนหรือผู้จดัการศกึษาพยาบาลควรต้องตระหนกัรู้ ก็คือในการสะท้อน

ความคดิ  ความรู้สกึไมค่วรมุง่เน้นเฉพาะเร่ืองของการพฒันาการปฏิบตักิารพยาบาลให้ดีขึน้  หรือ  

มุง่ความเป็นเลิศในเชิงวิชาการเทา่นัน้แตต้่องให้ความสําคญักบัเร่ืองของอารมณ์  ความรู้สึกทัง้ของ  

ผู้ปฏิบตักิารพยาบาลและผู้ ป่วย หรือผู้ใช้บริการ   รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย โดยไมกํ่าหนดหรือตีกรอบ  

การสะท้อนความคดิ ความรู้สกึ ภายใต้หลกัการและเหตผุลจนกระทัง่ไมมี่พืน้ท่ีให้กบัจินตนาการ  

การแสดงออกถึงอารมณ์ และความรู้สกึตา่งๆ  ซึง่การท่ีนกัศกึษามีอิ สระในการสะท้อนความคดิ   

อารมณ์  ความรู้สกึท่ีแท้จริงออกมาจะชว่ยให้ผู้สอนและผู้ ร่วมเรียนรู้ได้รู้ถึงสิง่ท่ีนกัศกึษาคดิและรู้สกึ  

ไมใ่ชไ่ด้ เพียงแตค่ดิอยูใ่นใจและไมก่ล้าแสดงความคดิเห็นของตน  หรือแสดงออกในสิ่งท่ีไมเ่ป็นจริง

อยา่งใจคดิ ภาพท่ีแสดงออกมาจงึอาจไมใ่ช่ ตวัตนของนกัศกึษาแตส่ิ่งท่ีซอ่นอยูภ่ายในนัน่เองท่ีเป็น

ตวัตนท่ีแท้จริง  ทัง้นีก้ารท่ีนกัศกึษาสามารถแสดงความคดิของตนแล้วได้รับการยอมรับฟังจากผู้ อ่ืน

อยา่งเหน็คณุคา่ จะชว่ยให้นกัศกึษาเกิดกําลงัใจ  และเปิดใจตนเองยอมรับฟังผู้ อ่ืนเชน่กนั ซึง่เป็นจดุสําคญั

ในการเปิดกว้างออกไปสูก่ารมีมมุมองท่ีเห็นถึงความหลากหลายและซบัซ้อนของสถานการณ์ตา่งๆ  

รวมทัง้สามารถแยกแยะ เช่ือมโยงเร่ืองราวหรือความจริงตา่งๆ ได้อยา่งเข้าใจ ซึง่จะนําไปสูก่ารเรียนรู้จาก

ภายในตนเองและบรูณาการตนเองได้อยา่งเป็นองค์รวมท่ีสมดลุได้  
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 การประเมนิผลการเรียนรู้สู่การพัฒนา 

 ในสาขาการพยาบาลนกัศกึษาพยาบาลจะได้รับ การประเมนิผลท่ีมีหลากหลายลกัษณะ  

ทัง้ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตามสภาพจริง ในสว่นของการประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ  

มีนกัศกึษาบางคนมองในประเดน็ของข้อสอบวา่ข้อสอบตวัเลือก อาจไมส่ามารถตดัสนิความรู้

ความสามารถของนกัศกึษ าได้ทัง้หมด อีกทัง้นกัศกึษา บางคน ยงัรู้สกึวา่การประเมนิผล ในบางเร่ือง 

บางสว่นไม่ เป็นไป ตามท่ีนกัศกึษาคาดหวงั ซึง่นกัศกึษาอาจ มีมมุมองแตกตา่งจากครู อาจารย์  

ท่ีเป็นผู้ประเมินแตก็่ต้องยอมรับผลการประเมินโดยไมก่ล้าขดัแย้งหรือถามเหตผุลใดๆ  จงึสะท้อน  

ให้เห็นถึงการต้องยอมรับตามกฎเกณฑ์ของการตดัสินใจของผู้ มีอํานาจในการประเมินซึง่ยงัคงมีอยู่  

ในระบบการศกึษา 

สว่นในภาคปฏิบตัซิึง่นกัศกึษาแตล่ะคนจะได้รับการดแูลอยา่งใกล้ชิด แก้ไขข้อบกพร่อง จนกวา่

จะสามารถปฏิบตักิารพยาบาลได้อยา่งมีคณุภาพ นกัศกึษาจะได้รับการประเมนิถึงข้อดี และข้อควร

ปรับปรุงของตนเป็นรายบคุคลจงึเป็นการประเมินผลท่ีนกัศกึษาได้มีโอกาสประเมินตนเองโดยได้มอง

ย้อนสะท้อนเข้าไปภายในตนวา่มีจดุดี หรือข้อบกพร่องอยา่งไร ซึง่ชว่ยให้นกัศกึษาได้ประจกัษ์แจ้ง

ด้วยตนเองวา่ควรพฒันาตนเองอยา่งไร โดยการประเมนิผลลกัษณะนีไ้มส่ามารถใช้แบบวดัหรือ

แบบทดสอบได้อยา่งครอบคลมุชดัเจนในทกุประเดน็ เพราะเป็นการพดูคยุกนัถึงสิ่งท่ีนกัศกึษาปฏิบตัวิา่

เป็นอยา่งไร ควรหรือไมค่วรอยา่งไรทา่มกลางบรรยากาศของการรับฟังซึง่กนัและกนัจงึสะท้อนให้เห็น

ถึงการประเมินผลท่ีมุง่การพฒันาและปรับปรุงให้ดีขึน้อยา่งแท้จริง ดงัเชน่ท่ีอาจารย์พยาบาลคนหนึง่ได้

เลา่วา่ “จะให้นกัศกึษาได้เปิดเผยความรู้สกึวา่วนันีรู้้สกึคบัข้องใจอะไร อยา่งไร คณุเตรียมตวัอยา่งไร 

ทําดีอะไร อะไรบ้างท่ีทําได้ไมดี่ น่ีคือหวัข้อท่ีอยากให้เดก็พดู ซึง่ความรู้สกึสว่นใหญ่เดก็เครียดทกุคน ใน

การขึน้ฝึกปฏิบตั ิและเดก็มกัจะไมเ่ห็นตวัเองวา่ทําดีอะไร ซึง่เราอาจชว่ยชีใ้ห้เขาเห็น ได้มองย้อน ให้เขา

ดตูวัเอง มองเหน็คณุคา่ของตนเอง และข้อท่ีต้องปรับปรุงตนเอง” ซึง่นกัศกึษาสว่นใหญ่ยอมรับได้และ

พยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ 

การมีปฏิสมัพนัธ์ในแนวราบโดยได้พดูคยุถึงเหตผุล มมุมองตา่งๆ ระหวา่งผู้ เรียนกับผู้สอน

หรือผู้ประเมินด้วยความเคารพในข้อคดิเห็นของกนัและกนั โดยมีเป้าหมายมุง่ สูก่ารพฒันาผู้ เรียน  

เป็นสําคญัจะชว่ยให้เกิดความเข้าใจกนัและไมเ่กิดความคบัข้องใจซึง่ความคบัข้องใจท่ีเกิดขึน้นัน้  

อาจเป็นอปุสรรคในการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ นกัศกึษาหลายคนจงึมีความคดิเ ห็นวา่การประเมินผล  

ควรมองจากหลายๆมมุมอง  ทัง้จากมมุมองของเพ่ือน ครู อาจารย์ ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องรวมทัง้การ

ประเมินตนเอง เน่ืองจากบางครัง้มาตรฐานในการประเมินอาจแตกตา่งกนัไปตามมมุมองของ  

ผู้ประเมิน นอกจากนีน้กัศกึษายงัเช่ือวา่การประเมนิโดยมุง่เน้นการพฒันาตนของนกัศกึษาในทกุๆ ด้าน

อยา่งเป็นองค์รวมมีคณุคา่มากกวา่การตดัสนิบคุคลด้วยคา่คะแนนความรู้เชงิวิชาการเป็นสําคญั  



บทที่ 6 

การพัฒนาตนแบบองค์รวม 

 
 การศกึษาในบทนีเ้ป็นการนําเสนอการพฒันาตนของนกัศกึษาพยาบาลซึง่หมายถึง การพฒันา

ทัง้ในด้านสตปัิญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณ และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสิ่ง

ตา่งๆ แวดล้อม โดยทัง้หมดนีเ้กิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู้ท่ี เกิดขึน้ทัง้จากในชัน้เรียน  นอกชัน้เรียน 

และประสบการณ์ชีวิตทา่มกลางการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสรรพสิ่ง การนําเสนอในสว่นนี  ้จงึป็นการสะท้อน

ให้เห็นถึงการพฒันาตนแบบองค์รวมท่ีเกิดขึน้กบันกัศกึษาพยาบาล สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตน 

ท่ีประกอบไปด้วย ตวันกัศกึษาพยาบาลเอง  บคุคลรอบข้าง และบริบทแวดล้อม  และสิ่งท่ีเป็นกําลงัใจ  

ความเช่ือและความศรัทธา รวมถึงอปุสรรคในการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตน ท่ีกลา่วถึงความคาดหวงัใน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และสมัพนัธภาพแบบแนวดิง่กบับคุคลรอบข้าง 

 

การพัฒนาตนอย่างเป็นองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล 

 การเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพพยาบาล นกัศกึษาจะเรียนรู้จากงา่ยไปยากและเกิดการพฒันาตนเอง

ไปอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในด้านสตปัิญญา จิตใจ อารมณ์ สงัคมและจิตวิญญาณ รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์

กบับคุคลอ่ืนและบริบทแวดล้อม โดยนกัศกึษา หลายคนมีความเช่ือ เก่ียวกบัการเรียนรู้ วา่มนษุย์เรา

สามารถเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเองได้ตลอดเวลาซึง่นกัศกึษาย้อนได้ระลกึถึงการพฒันาตนเอง

ตัง้แตเ่ร่ิมเข้ามาเรียนในสถาบนัการศกึษาพยาบาลพบวา่ในชว่งท่ีอยูใ่นชัน้ปีแรก  กลา่วคือเม่ือครัง้ท่ี

นกัศกึษาพยาบาลเรียนอยูใ่นชัน้ปีท่ี 1 จะเร่ิมต้นด้วยการเรียนวิชาทัว่ๆ  ไปคล้ายกบั การเรียนตอนอยู่

มธัยมปลาย และ ยงัไมไ่ด้ขึน้ฝึกปฏิบตังิานบนหอผู้ ป่วย ซึง่นกัศกึษาเองก็ยงัไมส่ามารถมองเหน็ภาพ

เป้าหมายท่ีชดัเจนวา่เรียนไปทําไม จงึเรียนไปตามหน้าท่ี เรียนตามท่ีครู อาจารย์กําหนดให้เรียน  

สนใจแตเ่ฉพาะความรู้ในตํารา  ยงัไมรู้่วา่การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุ คลแวดล้อมมีความสําคญั คดิวา่  

อา่นตํารา ทําข้อสอบได้ก็อยูไ่ด้ด้วยตนเองคนเดียวไมจํ่าเป็นต้องพึง่ใคร แตเ่ม่ือต้องเร่ิมเรียนรู้จากการ

ต้องอาศยัอยูใ่นหอพกัร่วมกบัเพ่ือนๆท่ีมาจากตา่งโรงเรียนทําให้นกัศกึษาได้เรียนรู้วา่ตนเองไมส่ามารถ

เรียนรู้ได้โดยลําพงั แตจํ่าเป็นต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลแวดล้อมและสิ่งตา่งๆ ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่

กลา่ววา่ “การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน หนคูดิวา่มนัเป็นการศกึษาใจคน  ศกึษาการใช้ชีวิตท่ีเราต้องอยู่

ร่วมกนักบัคนอ่ืน  เพราะมนษุย์เราอยูไ่มไ่ด้ด้วยตนเองอยา่งเดียว” ดงันัน้นอกจากการเรียนในชัน้เรียนแล้ว 

การปรับตวัของนกัศกึษาท่ีต้องอยูร่่วมกนักบัผู้ อ่ืนภายในหอพกัของสถาบนัการศกึษาพยาบาล การต้อง

เร่ิมต้นมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีมีความแตกตา่งหลากหลายก็นบัวา่เป็นเร่ืองหนึง่ท่ีมีความสําคญัตอ่การ

เรียนรู้ของนกัศกึษา โดยในขณะนัน้นกัศกึษาหลายคนยงัรู้สกึขาดความมัน่ใจ ไมก่ล้าแสดงออก ต้องปรับตวั

คอ่นข้างมาก และคดิถึงบ้านอยูบ่อ่ยครัง้  
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 ตอ่มาชีวิตในการเรียนรู้เร่ิมเปล่ียนแปลงมากขึน้เม่ือเข้าสูช่ัน้ปีท่ีสองนกัศกึษาเร่ิมปรับตวัได้  

ดีขึน้ ควบคมุอารมณ์ได้ดีขึน้ และถึงแม้จะรู้สกึต่ืนเต้นหรือเกิดความเครียดท่ีต้องเร่ิมฝึกปฏิบตังิาน  

ในสถานการณ์จริงบนหอผู้ ป่วยแตก็่รู้สกึได้ถึงการพฒันาความมัน่ใจในตนเองท่ีมีมากขึน้  แม้วา่  

ยงัคงต้องพึง่ พาครูอาจารย์เป็นสว่นใหญ่ก็ตาม ท่ีสําคญันกัศกึษาเร่ิมรู้สกึรักในวิชาชีพมากขึน้ด้วย   

สว่นเป้าหมายในการเรียนรู้ก็เร่ิมเห็นภาพชดัเจนขึน้แล้วเชน่กนั  นอกจากนีใ้นชว่งชัน้ปีท่ี 2 นบัเป็น 

จดุเปล่ียนท่ีชดัเจนของนกัศกึษาพยาบาล กลา่วคือเม่ือนกัศกึษาได้เรียนรู้นอกชัน้เรียนโดยการฝึกปฏิบตังิาน

ในสถานการณ์จริงจงึเร่ิมมองเร่ืองของความจริง ความรู้และการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิโดยมอง

ความรู้และการเรียนรู้ในขอบเขตท่ีขยายกว้างและหลากหลายมากขึน้ เชน่ความรู้ไมจํ่ากดัเพียงเฉพาะ

ความรู้เชงิวิชาการท่ีมีอยูใ่นตําราหรือสถานศกึษาแตร่วมไปถึง ความรู้นอกชัน้เรียน และประสบการณ์

ชีวิต ความรู้สามารถสร้างขึน้ได้จากการปฎิบตัจิริงและการมีปฎิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและสิง่ตา่งๆ  

แวดล้อม ความรู้จงึเปล่ียนแปลงได้ตามบริบทท่ีแปรเปล่ียนไป และท่ีสําคญันกัศกึษาพยาบาลทกุคนท่ี

ให้สมัภาษณ์ล้วนตระหนกัวา่ความรู้ทกุประเภทมีคณุคา่และมีความสําคญัหากเราสามารถเช่ือมโยง

ความรู้เหลา่นัน้มาใช้ในสถานการณ์ตา่งๆได้อยา่งเหมาะสมแล้ว เราก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูร่่วมกบั

สรรพสิ่งได้อยา่งมีความสขุ 

 ทัง้นีสํ้าหรับนกัศกึษาพยาบาลแล้วด้านสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนมีการพฒันา  

ขึน้มากโดยเร่ิมตัง้แตข่ณะเรียนอยูใ่นชัน้ปีท่ี 2 เน่ืองจากในกระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาล  

มีความจําเป็นต้องขยายวงของสงัคมหรือบคุคลท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์ด้วยออกไปมากขึ น้กวา่แตก่่อนท่ีมี

วงจํากดัเฉพาะแตค่รอบครัวและโรงเรียนโดยนกัศกึษาต้องปรับตวักบัการเรียนรู้นอกชัน้เรียนท่ีต้อง

สร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย ผู้ ร่วมวิชาชีพ ฯลฯ ซึง่จดุเปล่ียนของนกัศกึษาเม่ือเร่ิมขึน้ฝึก

ปฏิบตังิานใหม่ๆ  นบัเป็นจดุท่ีมีความเปราะบางเน่ืองจากนกัศกึษามีความประหมา่  วิตกกงัวล  กลวั  

ไมม่ัน่ใจในตนเอง ฯลฯ ครู อาจารย์จงึนบัวา่เป็นบคุคลสําคญัท่ีจะชว่ยประคบัประคองหรือสนบัสนนุ  

ให้นกัศกึษามีความมัน่ใจในตนเองมากขึน้ และสามารถปรับสมดลุในตนเองได้โดยชว่ยเหลือดแูล  

ในสิง่ท่ีนกัศกึษายงัไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ รวมทัง้ให้กําลงัใจ รับฟังปัญหาด้วยความเข้าใจและชว่ยหา

แนวทางแก้ไข ฯลฯ ทัง้นีห้ากนกัศกึษาได้รับการสนบัสนนุจากบคุคลรอบข้างท่ีดีก็จะสง่ผลให้นกัศกึษา

สามารถผา่นประสบการณ์ในชว่งนีไ้ปได้โดยมีเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนรู้ แตห่ากนกัศกึษาถกูตําหนวิา่กลา่ว 

รู้สกึวา่ตนเองด้อยคา่ ท้อแท้ หรือเครียดมากเกินไปก็จะสง่ผลตอ่การมีความรู้สกึในทางลบกบัการเรียนรู้

และวิชาชีพ 
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 เม่ือเข้าสูก่ารเรียนรู้ตอ่ไปในชัน้ปีสาม นกัศกึษาพยาบาลจํานวนไมน้่อยสามารถสมัผสัได้ 

กบัการพฒันาอยา่งเป็นองค์รวมของตนเอง กลา่วคือ มีการพฒันาด้านความมัน่ใจในตนเองมากขึน้

เร่ือย  ๆจากประสบการณ์การเรียนรู้ทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ

มากขึน้ทัง้ในเร่ืองสว่นตวัและสว่นรวม  คดิเป็น ทําเป็น สามารถวิเคราะห์เช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีกบั

สถานการณ์จริงได้ เข้าใจผู้ อ่ืนมากขึน้ เข้าใจปัญหาได้ลกึซึง้ขึน้ มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลรอบข้าง และ

มีเป้าหมายในการเรียนรู้และเป้าหมายในชีวิตท่ีมีความชดัเจนขึน้  อยา่งไรก็ตามมีนกัศกึษาพยาบาลท่ี

ให้สมัภาษณ์บางคนกลา่ววา่ ชว่งท่ีเรียนอยูใ่นชัน้ปี 3 รู้สกึวา่เรียนหนกัมาก  ปริมาณงานมาก เครียด  

และบางครัง้ก็ท้อแท้ต้องใช้ความอดทนและความพยายามคอ่นข้างมาก จงึสามารถผา่นไปได้ และเม่ือ

ก้าวสูค่วามสําเร็จในชัน้ปีสดุท้าย  ในการเรียนพยาบาล นกัศกึษาหลายคนยงัคงรู้สกึวา่ต้องปรับตวั

คอ่นข้างมากกบัเร่ืองตา่งๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ เชน่ การบริหารเวลาในการเรียนในชัน้

เรียน การฝึกปฏิบตัิท่ีเน้นการเป็นผู้ นํา การสอบท่ีมีทัง้การสอบของสถาบนัตนเอง การสอบรวบยอด 

และการสอบเพ่ือขอขึน้ทะเบียนรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฯลฯ อยา่งไรก็ตามนกัศกึษาท่ีให้

สมัภาษณ์รู้สกึวา่ตนเองมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ดงัเชน่มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้  

ปรับตวัได้ดีข ึน้ สามารถจดัการกบัความเครียด ความวิตกกงัวลตา่ง ๆ  ได้  มีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนได้ดี

ขึน้ และยงัพฒันาด้านความเป็นผู้ นํา มีความคดิท่ีรอบคอบ รู้จกักาลเทศะ มีสมาธิมากขึน้ มองเห็น

เป้าหมายในการเรียนรู้ชดัเจน รักวิชาชีพมากขึน้ รักอาจารย์  รักเพ่ือนๆ รักทกุ ๆ คนรอบตวั และสนใจ

สิ่งแวดล้อม  รวมทัง้มองปัญหาหรือผลกระทบตอ่สว่นรวมมากขึน้  รู้สกึภมูิใจในตนเอง และมีความสขุ

ท่ีได้ยืนอยู ่ณ จดุนี ้  ดงัคําให้สมัภาษณ์ของนกัศกึษาพยาบาล คนหนึง่ ท่ีกลา่ววา่“ความคดิหนท่ีูรู้สกึ

เก่ียวกบัวิชาชีพ หนรูู้สกึวา่นา่เทดิทนูมากเลยคะ่อาชีพนีเ้พราะวา่ทําให้เราเปล่ียนแปลงตวัเองเยอะเลย

คะ่ ทําให้เรานอบน้อมมากขึน้  คือก็จะมีคนทกัหลายคนเหมือนกนัวา่เปล่ียนไปเยอะนะ สําหรับหน ูหนู

รู้สกึวา่มนัเปล่ียนแปลงไปในทางบวกเยอะมาก แล้วก็ชอบวิชาชีพด้วยคะ่” และนกัศกึษาอีกคนหนึง่ท่ี

รู้สกึวา่ก่อนหน้านีต้นเองไมค่อ่ยสนใจคนรอบข้าง ไมเ่ข้าใจคนอ่ืนวา่ทําไมเขาคดิหรือกระทําแบบนัน้ 

และเคยเป็นคนใจร้อนได้กลา่วในทํานองเดียวกนัวา่ “รู้สกึวา่เรียนพยาบาลทําให้เรารู้จกั และเข้าใจคน

มากขึน้แล้วก็ออ่นโยนมากขึน้ ใจเย็นลง เหมือนกบัวา่เราเห็นอะไรมากขึน้ด้วยคะ่  สงัคมแตก่่อนเห็น แต่

ในโรงเรียนสนใจแคเ่พ่ือนเราไมไ่ด้สนใจสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ คะ่ แตพ่อเราเรียนพยาบาลคือต้องสนใจทกุๆ 

อยา่ง ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับตวัเองให้ได้คะ่” 
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 นอกจากนีย้งัมีนกัศกึษาอีกคนหนึง่ท่ีเลา่ถึงการเรียนรู้ท่ีผา่นมาตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1 ถึงชัน้ปีท่ี 4 วา่ 

 

         ปี 1 เรียนแตท่ฤษฎีอ ยา่งเดยีว พอปี 2 เร่ิมขึน้วอร์ดง่ายๆก่อน ปี 2 ก็รู้สกึวา่พฒันาเร่ืองปรับตวัใน

การเรียนด้วย ไปเจอคนไข้ด้วย ตอนแรกหนก็ูไมไ่ด้ชอบนะคะ่ แตห่นรูู้สกึวา่ หนมูาชอบก็ตอนขึน้ฝึกตอน

ปี 2 น่ีละ่คะ่ พอปี3 ขึน้วอร์ดซบัซ้อนขึน้แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึน้  ความสามารถใน การแก้ไข

ปัญหาจะมากขึน้กวา่ปี 2 พอปี 4 น่ีต้องเป็นผู้ นําคนอ่ืนได้เลย ได้ประสบการณ์การปรับตวัอยูก่บัคนอ่ืน 

การอยูก่บัคนไข้ ญาติคนไข้  ต้องเจออะไรหลายอยา่ง  ความรู้ก็ต้องดี ด้านอารมณ์  จิตใจก็รู้สกึวา่ตวัเอง 

มีความมัน่คงสมดลุในตวัเองมากขึน้ เหมือนกบัเราโตขึน้ใ นจดุของนกัเรียนพยาบาล เหมอืนกบัเรามอง

วา่เราสามารถมองอะไรได้มากขึน้ ตอนแรกหนก็ูคดิวา่แตล่ะเทอม หนจูะผา่นไปได้รึเปลา่ แตผ่า่นมาถงึ

ตรงนีแ้ล้ว รู้สกึภมูิใจในตวัเองมากคะ่ ระหวา่งเรียนมนัก็มีเครียดบ้าง แตไ่ปๆ มาๆ หนก็ูชอบ 

 

 จะเหน็ได้วา่นกัศกึษาพยาบาลสามารถเตบิโตและพฒันาตนเองในทกุๆ ด้านของความเป็น

มนษุย์ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นองค์รวม ซึง่เกิดขึน้จากการท่ีนกัศกึษาได้ผา่นกระบวนการเรียนรู้

ทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนท่ีชว่ยสนบัสนนุให้นกัศกึษาเกิดการพฒันาตนอยา่งเป็นพลวตั  

ดงันัน้ระบบการศกึษาจงึควรต้องมองผู้ เรียนในฐานะของมนษุย์ท่ีมีความเป็นองค์รวม และเอือ้อํานวย

ให้ผู้ เรียนได้พฒันาศกัยภาพของตนเองได้อยา่งมีความอิสระตามความสามารถ ณ บริบทนัน้ๆ รวมทัง้

สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสิ่งอ่ืนๆ ด้วย 

 การพฒันาตนของนกัศกึษาพยาบาลซึง่ผา่นกระบวนการเรียนรู้ในคณ ะพยาบาลศาสตร์   

ในมมุมองของอาจารย์พยาบาลได้มองเห็นการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาตนของนกัศกึษาอยา่งชดัเจน 

กลา่วคือนกัศกึษาชัน้ปีท่ีสงูขึน้จะมีความรู้  ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล สามารถปฏิบตักิาร

พยาบาลด้วยความมัน่ใจมากขึน้  มีความรับผดิชอบ  สามารถคดิตดัสนิใจ   สามารถทํางานเป็นทีม

ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  ปรับสมดลุทางจติใจ  อารมณ์ได้  และมีคณุธรรม  จริยธรรม อาจารย์หลายคนท่ีให้สมัภาษณ์

จงึรู้สกึพอใจกบัการพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษา  โดยภายใต้การพฒันาตนเองของนกัศกึษา

นัน้  อาจารย์มองวา่การให้กําลงัใจหรือให้การสนบัสนนุโดยคํานึงถึงการเรียนรู้อยา่งมีความสขุจะชว่ย

สง่เสริมให้นกัศกึษามีการพฒันาตนได้ดีกวา่ มีความคดิสร้างสรรค์ และพฒันาได้เร็วกวา่การท่ีอาจารย์

เข็มงวด หรือคอยกํากบัวา่ต้องทําตามท่ีอาจารย์สัง่หรือบอกให้ทําเทา่นัน้   

 สําหรับสิง่ท่ีนกัศกึษาได้รับจากการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลนั ้นมีทัง้สว่นท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีคาดหวงัไว้และสว่นท่ีอยูน่อกเหนือจากเป้าหมายเชน่ เร่ืองของการมองเห็นคณุคา่ของการเรียนรู้  

ซึง่เป็นสิง่ท่ีนกัศกึษาไมไ่ด้คาดหวงั โดยนกัศกึษาหลายคนกลา่วถึงคณุคา่ของสิง่ท่ีได้ เรียนรู้จาก

สถาบนัการศกึษาพยาบาลวา่นกัศกึษาสามารถรับรู้ถึงคณุคา่ท่ีได้จากการเรียนรู้ทัง้ในแง่ของการพฒันาตน

และวิชาชีพรวมถึงการมีคณุคา่กบับคุคลรอบข้างและครอบครัว ดงัเชน่สามารถนําความรู้เก่ียวกบัการ
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ดแูลสขุภาพทัง้ในด้านทฤษฎีและปฏิบตัไิปแนะนําบคุคลในครอบครัวและคนอ่ืนๆ  ได้ และไมเ่พียงแต่

การเรียนรู้ในสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ท่ีมีคณุคา่ แตก่ารเรียนรู้จากสิ่งตา่งๆ รอบตวัก็มีคณุคา่เชน่กนัท่ี

จะชว่ยสนบัสนนุ ประคบัประคองให้นกัศกึษาอยูใ่นวิชาชีพได้อยา่งตลอดรอดฝ่ัง ชว่ยให้นกัศกึษามี

ความเอือ้อาทร มีคณุธรรม จริยธรรม และสนใจท่ีจะชว่ยเหลือสงัคม อีกทัง้ประสบการณ์ตรงจากการ

ฝึกปฏิบตัิและการดําเนินชีวิตยงัชว่ยให้นกัศกึษาเกิดความมัน่ใจและมีอารมณ์ท่ีมัน่คง ไมห่วัน่ไหวง่าย

อีกด้วย  ดงันัน้ความรู้ทัง้จากในชัน้เรียน นอกชัน้เรียน และประสบการณ์ตา่งๆ  จงึสามารถนํามาใช้ใน

การปฏิบตัพิยาบาลและในชีวิตประจําวนัได้   

 ทัง้นีน้กัศกึษามีมมุมองวา่ประสบการณ์กา รเรียนรู้ท่ีมีคณุคา่ อยา่งมาก  คือเม่ือได้ เรียนรู้  

แล้วสามารถนําความรู้นัน้ไปใช้ได้จริงดงัเชน่การฝึกปฏิบตับินคลนิกิซึง่ทําให้นกัศกึษารู้สกึดี ชีวิต  

มีความหมายและภาคภมูิใจวา่ตนเองมีคณุประโยชน์ สว่นสิ่งท่ีเรียนแล้วไมไ่ด้นําไปใช้จริงก็ดเูหมือนวา่

จะมีประโยชน์ไมม่ากนกัและอาจก่อให้เกิดปัญหาขึน้ได้อีกด้วย ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ให้สมัภาษณ์วา่ 

 

               การท่ีเราเรียนรู้หลาย ๆ เร่ือง เรียนเยอะมาก  แตเ่ราไมส่ามารถนําไปใช้ได้มนัคอื  ปัญหาแตถ้่า

เราเรียนแล้วเราสามารถนําไปใช้ได้มนัจะเกิดประโยชน์กบัตวัเองทัง้ในอาชีพ  และชีวิ ตประจําวนั เพราะ

บางอยา่งท่ีหนเูรียนการดแูลองค์รวม  คอืหนไูมใ่ชใ่ช้เฉพาะแตก่บัคนไข้ แตห่นใูช้กบัครอบครัวหน ู มนัทํา

ให้หนรูู้สกึวา่ครอบครัวหนมูีความสมัพนัธ์กนัดีขึน้ รู้สกึดีขึน้มาก 

  

และนกัศกึษาอีกคนกลา่ววา่ “บางคนเรียน ๆ ๆ ไป แตถ้่าไมเ่ห็นคณุคา่ของมนัก็ไมไ่ด้เอาไปใช้ประโยชน์ 

หนวูา่ก็ไมมี่ประโยชน์ที่จะต้องเรียน”  

 นอกจากนีน้กัศกึษายงัได้พฒันาด้านจิตใจ อารมณ์ สงัคม และจติวิญญาณรวมทัง้การมี

ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและสิ่งตา่งๆรอบตวัขึน้มากจากการฝึกปฏิบตัใินการพยาบาลผู้ ป่วยโดยเข้าใจ  

ถึงคณุคา่ของการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ไมใ่ชม่องเห็นแตเ่พียงเฉพาะสิ่งท่ีเป็นวตัถหุรือเงินทอง ดงัท่ีนกัศกึษา

พยาบาลชายคนหนึง่ท่ีมกัแสดงออกถึงความออ่นโยน นุม่นวลในขณะให้การพยาบาลผู้ ป่วยกลา่ววา่ 

“จากท่ีเราปฏิบตักิบัผู้ ป่วยครับ สิ่งท่ีเราได้คือคําขอบคณุ มนัเป็นกําลงัใจ สงัคมยคุนี ้ทําอะไรให้มีแต่  

สตงัค์ใชไ่หมครับอาจารย์ คือต้องมีคา่จ้างคา่แรง แตคื่อแคคํ่าขอบคณุคําเดียวมีสว่นท่ีเป็นกําลงัใจ  

ให้เราได้นะครับ ผมคดิวา่ตรงนัน้ก็ดีนะครับ เราก็ได้รับผลดี คือกําลงัใจท่ีสําคญั ” และนกัศกึษายงั

กลา่วถึง “คะแนน” วา่เป็นสิง่ภายนอกจงึไมมี่คา่เทียบได้กบัความรู้สกึทางด้านจติใจ  ดงัคําพดูของ

นกัศกึษาคนเดมิท่ีกลา่ววา่ “คะแนนมนัเป็นของภายนอก เป็นวตัถภุายนอก เหมือนกบัเงินเหมือนกบั

อะไรอยา่งนีค้รับ แตส่ิ่งสําคญัคือทําจิตใจเราให้มีความสขุ  เรียนอยา่งมีความสขุ ” จะเห็นได้วา่

นกัศกึษาสามารถสมัผสัได้ถึงความเป็นวิชาชีพพยาบาลได้ชดัเจนขึน้จากการฝึกปฏิบตับินหอผู้ ป่วย

หรือแหลง่เรียนรู้นอกสถานท่ี ในขณะท่ีการเรียนในลกัษณะท่ียดึคะแนนเป็นสําคญัยงัไมส่ามารถเข้าถึง
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อารมณ์ จติใจ หรือ จติวิญญาณของนกัศกึษาได้  ผู้จดัการศกึษาจงึควรต้องตระหนกัถึงการพฒันา

ผู้ เรียนให้สามารถสมัผสัด้วยใจถึง “คณุคา่ของการเรียนรู้ ” หรือกา รศกึษาอยา่งแท้จริงมากกวา่  

ใช้การศกึษาเป็นเพียงเคร่ืองมือในการบง่บอกถึงคา่นยิม  ความเก่ง  ความเป็นเลศิทางวิชาการ  และ

การได้รับการยอมรับในสงัคมเทา่นัน้ 

 จงึอาจกลา่วได้วา่เม่ือนกัศกึษาเข้ามาเรียนในสาขาการพยาบาลทําให้นกัศกึษามกัมีมมุมอง

ท่ีขยายออกไปมากขึน้จากการเรียนรู้จากบคุคลตา่งๆรอบตวัเชน่ ครู อาจารย์ เพ่ือน ๆ  และคนอ่ืนๆ 

รวมทัง้เรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบตังิานบนคลินิกและชมุชน การเรียนรู้ในสาขาพยาบาลจงึให้ 

ทัง้ความรู้  ทกัษะปฏิบตั ิ ความมีระเบียบวินยั  คณุธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบ ความเอือ้อาทร 

การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ฯลฯ ซึง่ซมึซบัเข้าสูต่วัตนของนกัศกึษาโดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษา

โดยอาศยัการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงตนเองเข้ากับสิ่งตา่งๆรอบตวัได้อยา่งสมดลุ ในปัจจบุนันกัศกึษา

หลายคน จงึมองโลกกว้าง  มีเมตตาและใสใ่จตอ่ผู้ อ่ืนมากขึน้ รวมทัง้มีฐานคดิในการตดัสิ นใจท่ี

เปล่ียนไป ตดัสนิคนโดยไมไ่ด้มองเฉพาะภายนอกแตใ่ช้ความรู้สกึภายใน และความจริงใจร่วมด้วย   

การเรียนในสาขา การพยาบาลจงึทําให้นกัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองทัง้ในด้านความรู้  

ความคดิ ภาวะจิตใจ อารมณ์โดยมีความมัน่คง เข้มแข็ง มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลและสิ่งแวดล้อม  

ให้ความสําคญักบัความรู้สกึควบคูไ่ปกบัเหตผุลซึง่สง่ผลให้เข้าใจผู้ อ่ืน  เข้าใจชีวิตและเข้าใจโลกมากขึน้  

 สว่นการได้คดิทบทวนไตร่ตรองและเข้าใจถึงข้อดีและข้อบกพร่องในตวันกัศกึษาเองก็เป็นสิง่

สําคญัท่ีชว่ยให้นกัศกึษายอมรับและพยายามปรับปรุงตนเอง  โดยนกัศกึษามกัมีความเช่ือวา่ทกุอยา่ง

ขึน้อยูก่บัตวัเองเป็นสําคญั ต้องแก้ไขปรับปรุงและปรับตวัอยูเ่สมอเพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้

อยา่งมีความสขุ  อีกทัง้ความเข้มแข็งภายในตนโดยสามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผู้ อ่ืนได้ สามารถให้

กําลงัใจ ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ  รวมทัง้การเป็นความภาคภมูิใจของพอ่ แม ่ก็นบัวา่

เป็นความภาคภมูิใจอนัย่ิงใหญ่ของนกัศกึษา 

 ในมมุมองของนกัศกึษา หลายคนมองวา่ การปรับสมดลุภายในตนสามารถทําได้หลายวิธี  

เชน่ การมองโลกในแงบ่วกโดยเฉพาะเม่ือเกิดปัญหา ความเครียด หรือท้อแท้  การใช้เวลาอยูก่บัตนเอง  

เพ่ือทบทวน ไตร่ตรอง การทําจิตใจให้สงบ พกัผอ่น ทําสิ่งท่ีชอบ พดูคยุหรือทํากิจกรรมตา่งๆ กบัเพ่ือนๆ

และบคุคลรอบข้าง รวมทัง้การยอมรับข้อดี ข้อเสียของตนแล้วพยายามปรับปรุงตวัเองมากกวา่ ท่ีจะพยายาม

ไปปรับเปล่ียนคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของตน ฯลฯ ทัง้นีห้ากนกัศกึษาเกิดปัญหาก็จะพยายาม

หาทางแก้ไขปัญหาด้วยสตแิละรับฟังความคดิเห็นอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาอยา่งรอบด้าน หรือขอคําปรึกษา

จากผู้ อ่ืนเชน่ เพ่ือนๆ ครู อาจารย์ พอ่ แม ่ฯลฯ ซึง่จะชว่ยให้คลายเครียดและหาทางคล่ีคลายปัญหา

ตา่งๆ ได้ 
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 สําหรับนกัศกึษาพยาบาลแล้วอาจกลา่วได้วา่การพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาล

เกิดจากการมีภาวะสมดลุในตนเอง  ทําให้นกัศกึษาเข้าใจตนเองสามารถแก้ไขจดัการความขดัแย้งท่ี

เกิดขึน้ได้ และมีเจตคตท่ีิดีตอ่การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและบริบทแวดล้อม สง่ผลให้นกัศกึษารักวิชาชีพ 

สามารถปฏิบตักิารพยาบาลโดยต้องการชว่ยเหลือผู้ ป่วยหรือผู้ใช้บริการด้วยความจริงใจมากกวา่ทําไป

เพราะถกูครู อาจารย์บงัคบั หรือต้องจําใจทําเพ่ือให้สอบผา่นตามหลกัสตูรเทา่นัน้ นกัศกึษาจงึมีความรู้สกึ

อ่ิมใจ มีความสขุ มีกําลงัใจและรับรู้ถึงคณุคา่ภายในตนเองและวิชาชีพพร้อมชว่ยเหลือเสมอแม้ผู้ ป่วย

ไมไ่ด้ร้องขอ  กระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาและสร้างความรู้เพ่ือท่ีจะนําความรู้นัน้มาชว่ยเหลือผู้ ป่วยหรือ

ผู้ใช้บริการมากกวา่จะใฝ่หาความรู้เฉพาะท่ีจะใช้ในการสอบเทา่นัน้ ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ท่ีมีภมูิลําเนา

อยูห่า่งไกล และครอบครัวมีเศรษฐานะไมดี่นกัซึง่เคยรู้สกึวา่ตนเองด้อยคา่ ไมเ่ทา่เทียมกบัคนอ่ืนกลา่ววา่ 

“มาเรียนพยาบาล ทําให้ได้เรียนรู้วา่จริงๆ แล้วเรามีคณุคา่ได้ชว่ยคนไข้แล้วก็ญาตเิพียงแตว่า่เราอยา่ไป

มองวา่คนอ่ืนจะให้คณุคา่เราไหมอยา่งเดียว  เราต้องให้คณุคา่ตวัเราเองด้วยเพราะเราต้องมองวา่เราดี

ก่อน คือถ้าเราทําดี คดิดี ทกุอยา่งก็จะดี หนก็ูคิดอยา่งนัน้ ก็ภมูใิจแล้วก็มีความสขุ” 

 ทัง้นีส้ิง่ท่ีนกัศกึษาพยาบาล มกัรู้สกึวา่ตนเองเกิดการพฒันาขึน้อยา่งชดัเจน คือ สามารถ

ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีแปรเปล่ียนได้คอ่นข้างดี  ควบคุมจดัการกบัอารมณ์ตนเองได้ดีขึน้  

เอือ้อาทรมากขึน้ รู้จกัให้คนอ่ืนหรือมีนํา้ใจกบัผู้ อ่ืนมากขึน้ มีความรับผดิชอบ รู้วา่อะไรควร  อะไรไมค่วร 

และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลอ่ืนและสรรพสิ่ง อีกทัง้นกัศกึษายงัรู้สกึวา่ตนเองสามารถปรับสมดลุ  

ในตนเอง และเข้าใจชีวิตได้ดีกวา่เพ่ือนในวยัเดียวกนัท่ีไมไ่ด้เรียนพยาบาล ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ซึง่เคย

เรียนในมหาวิทยาลยัอ่ืนมาก่อนเข้ามาเรียนในสาขาการพยาบาลและมีเพ่ือนๆ เรียนในสาขาตา่งๆ

ทั่วๆ ไปได้ให้สมัภาษณ์วา่ “เพ่ือนหนบูางคนท่ีไมไ่ด้เรียนพยาบาลเขาก็ยงัไมเ่ข้าใจชีวิต ใช้ชีวิตไปวนัๆ

คะ่เพราะเขาไมไ่ด้สมัผสักบั การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนหน ูเขายงัมีความสขุกบัภาวะท่ีเขาเผชิญอยู ่  

ยงัหลงสี เสียง หรือวตัถใุนสิ่งตรงนัน้คะ่ อาจเป็นเพราะเขาอาจไมเ่คยเห็นความทกุข์ในชีวิตของคน  

มนัเป็นยงัไง” 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเหน็วา่เม่ือนกัศกึษาเข้ามาเรียนพยาบาล กระบวนการเรียนรู้ในสาขา  

การพยาบาลทําให้นกัศกึษาหลายคนเข้าใจชีวิตมากขึน้และมองเห็นคณุคา่ของตน เม่ือนกัศกึษาได้

สมัผสักบัชีวิตจริงของบคุคลท่ีมีความแตกตา่งหลากหลายจงึได้คดิทบทวนไตร่ตรองชีวิตของตนและ

บคุคลรอบข้างทําให้นกัศกึษามีมมุมองท่ีตา่งจากเดมิและเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองในทางบวก 

กลา่วคือกลบัไปดแูล พอ่ แม ่ครอบครัวท่ีบ้าน มีปฏิสมั พนัธ์ท่ีดีภายในครอบครัว แม้กระทัง่พอ่ แม ่  

ของนกัศกึษาเองยงัรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลงของนกัศกึษาอยา่งชดัเจน  ทําให้นกัศกึษาเกิดความ

ภาคภมูใิจทัง้ในตนเอง สถาบนัการศกึษาพยาบาล และวิชาชีพ ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่เลา่วา่แตเ่ดมิ

ตนเองไมไ่ด้แสดงออกถึงความรู้สกึรักใคร่ ผูกพนักบับคุคลในครอบครัวมากนกั แตเ่ม่ือมาเรียนในสาขา
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การพยาบาลทําให้ได้สะท้อนสูภ่ายในตนโดยกลา่ววา่   “พอได้มาสมัผสัทําให้รู้สกึวา่ชีวิตไมไ่ด้อยูแ่คนี่ ้

มนัไมแ่นไ่มน่อนนะ อะไรก็เกิดขึน้ได้ แล้วถ้าเราไมไ่ด้ทําตรงนี ้ทําไมเราทําให้คนอ่ืนได้ แล้วกบัพอ่กบัแม่

ละ่ เวลากลบับ้านหนูก็เลยจะล้างเท้าหรือสระผมกนั  ท่ีบ้านก็ถามเป็นอะไรหนก็ูตอบวา่อยากทําให้” 

และนกัศกึษาอีกคนหนึง่ ท่ีในอดีตเป็นคนท่ีพอ่ แมย่งัต้องดแูลและหว่งใยมาตลอด แต ่ณ เวลานี ้

สามารถรับผิดชอบตนเองได้มากขึน้ เข้าใจคนอ่ืนมากขึน้ได้เลา่วา่ “แมบ่อกวา่หนเูปล่ียนไปมาก  ทําไม

เรียนพยาบาลสอนให้คนได้ดีขนาดนี ้ แมบ่อกวา่เลีย้งลกูจากคนเลก็กลายเป็นคนโตได้  หนก็ูวา่อยูท่ี่น่ี

มนัก็เปล่ียนไป  สอนให้เราเข้าใจคนอ่ืน มองจากมมุของคนอ่ืนบ้าง” 

 อีกทัง้นกัศกึษามกัใช้วิธีปรับความคดิและมมุมองของตนเองให้เป็นแง่บวกเพ่ือชว่ยให้ปรับ

สมดลุในตนเองได้เพราะนกัศกึษาเช่ือวา่การมองโลกอยา่งเข้าใจทําให้มีความสขุในการดําเนินชีวิต

แม้วา่จะต้องเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรคบ้างก็ตาม ถึงแม้นกัศกึษาต้องรับรู้ปัญหาของบคุคลรอบข้าง

มากมายทัง้ผู้ ป่วย  ญาตผิู้ ป่วย และคนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องแตน่กัศกึษาก็สามารถรับฟังด้วยความเข้าใจว่ า

ทกุคนล้วนมีปัญหาตา่งๆกนัไป และนกัศกึษายงัมีความมัน่คงทางอารมณ์ รวมทัง้สามารถให้กําลงัใจ

แก่ผู้ ท่ีกําลงัเผชิญปัญหาให้มีความเข้มแข็งขึน้ได้อีกด้วย 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สู่การพฒันาตน  

 ในกระบวนการเรียนรู้สูก่ารพฒันาตวัตนของนกัศกึษาพยาบาลมีสิง่สนบัสนนุอยูห่ลายประการ

ทัง้จากตวันกัศกึษาเอง  บคุคลรอบข้างและบริบทแวดล้อม  สิง่ท่ีเป็นกําลงัใจ และความเช่ือความศรัทธา

ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 

 ตัวนักศึกษาพยาบาล 

 ตวันกัศกึษาพยาบาลเอง นบัวา่เป็นสิง่สําคญัท่ีสดุเน่ืองจากการพฒันาตวัตนของนกัศกึษา  

จะไมส่ามารถเกิดขึน้ได้หากตวันั กศกึษาเองไมเ่หน็ความสําคญั  ไมเ่ป็นผู้สร้างให้เกิดขึน้หรือกระทํา  

ด้วยตนเอง ซึง่นกัศกึษา หลายคนมกั มองวา่ตนเองเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุท่ีเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้  

เน่ืองจากตนเอง เป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้และการพฒันาตน  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้โดยผา่น

มมุมองของตนและจากมมุมองของผู้ อ่ืน  สามารถแก้ไขจดัการความขดัแย้งตา่งๆ ได้ด้วยความอดทน 

มีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจ หรือการปฏิบตัใินเร่ืองตา่งๆ  โดยอาศยัการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและ 

สิ่งตา่งๆ  รอบข้าง รวมทัง้ประสบการณ์เดมิท่ีสัง่สมมาซึง่อาจเรียกได้วา่เป็น “ความรู้ในตน ” ดงันัน้

นกัศกึษาจงึสามารถเป็นผู้สร้างตวัตนของตนเองได้อยูต่ลอดเวลาจากประสบการณ์ชีวิตและการมีปฏิสมัพนัธ์ 

โดยหากนกัศกึษามีความสมดลุและความเข้มแขง็ภายในตน นกัศกึษาก็จะมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้  

และสามารถสร้างและดํารงสมัพนัธภาพท่ีดีและพฒันาตนไปสูภ่าวะท่ีสขุสมบรูณ์ได้ ดงันัน้สิ่งสําคญัท่ี
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ผู้จดัการศกึษาจะต้องตระหนกัก็คือ ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองได้จากภายในตนและจากการมีปฏิสมัพนัธ์

กบับคุคลและบริบทแวดล้อม ผู้ เรียนจงึไมใ่ชส่ิ่งท่ีผู้สอนจะกําหนดหรือจดักระทําให้ออกมาเป็นผลผลิต

ท่ีมีรูปแบบเดียวกนัได้ เน่ืองจากผู้ เรียนแตล่ะคนยอ่มมีลกัษณะเฉพาะตนท่ีแตกตา่งหลากหลาย และมี

ปฏิสมัพนัธ์กบับริบทท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย 

 ทัง้นีเ้ร่ืองของความรู้สกึของนกัศกึษาในขณะเรียนรู้ถือวา่มีผลอยา่งมากเน่ืองจากนกัศกึษาท่ี

ให้สมัภาษณ์ทกุคนกลา่วถึงเร่ืองนีว้า่เป็นประเดน็สําคญัเพราะหากนกัศกึษาไมช่อบหรือไมมี่ความสขุ 

ท่ีจะเรียนรู้ในเร่ืองนัน้ๆ ก็จะไมอ่ยากเรียนรู้ จงึควรต้องมีสิ่งจงูใจให้ต้องการเรียนรู้ได้แก่ วิธีการสอน  

ท่ีนา่สนใจบรรยากาศการเรียนรู้ดีไมต่งึเครียดจนเกินไป  สิ่งท่ีเรียนรู้มีคณุคา่หรือมีความสําคญั เป็นต้น  

แตถ้่านกัศกึษาสนใจ  ชอบ  เห็นถึงประโยชน์หรือมีความสขุในการเรียนรู้ นกัศกึษาก็จะสามารถเรียนรู้

ได้ดี ดงัท่ีนกัศกึษา คนหนึง่ กลา่ววา่ “ความรู้สกึของตวัเราเองเป็นสิ่งสําคญั  ถ้าเราสนใจในเร่ืองนี ้  

ชอบท่ีจะเรียนในด้านนี ้เราก็ได้ใช้ศกัยภาพของเราอยา่งเตม็ท่ี แต่ถ้าความรู้สกึเราไมดี่ตอ่เร่ืองนี ้  

ให้ทํายงัไงมนัก็ไมไ่ด้คะ่” 

 ความรู้สกึท่ีดีตอ่การเรียนรู้นบัวา่เป็นเง่ือนไขสําคญัประการหนึง่ท่ีจะนํานกัศกึษาไปสู่ การ

พฒันาตนเองได้ ซึง่อาจเป็นความรู้สกึดีตอ่เนือ้หาวิชาท่ีเรียน  ความรู้สกึชอบครู หรือวิธีการสอนของครู   

การได้ดแูลผู้ ป่วยให้สขุสบายขึน้  ความรู้สกึถึงความรัก ความผกูพนัตอ่ครอ บครัวและวิชาชีพ  และ

ความรู้สกึในทางบวกอ่ืนๆ ล้วนสง่ผลตอ่เจตคตท่ีิดีในการเรียนรู้ทัง้สิน้  ดงัเชน่ท่ีนกัศกึษา หลายคน มี

ความสขุท่ีได้ฝึกปฏิบตักิารพยาบาลเพราะรู้สกึดีท่ีสามารถชว่ยเหลือผู้ ป่วยให้คลายทกุข์ ทรมานได้  

รู้สกึมีพลงั หายเหน่ือยทกุครัง้ท่ีผู้ ป่วยยิม้ได้ แ ละมีความสขุเพราะรับรู้ถึงความรักและความหวงัดี  

จากบคุคลรอบข้างท่ีมีตอ่นกัศกึษา ซึง่ความรู้สกึดีๆ เหลา่นีจ้ะชว่ยหลอ่เลีย้งจติใจนกัศกึษาให้แชม่ช่ืน 

รู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่ ไมท้่อแท้ สิน้หวงั และสามารถลกุขึน้สู้ เม่ือรู้สกึเหน่ือยหนกั และเรียนรู้ตอ่ไป

อยา่งมีกําลงัใจท่ีเข้มแข็ง 

 ในประเดน็ของความรู้สกึของนกัศกึษาในขณะเรียนรู้นีอ้าจารย์พยาบาลหลายคนมีมมุมองวา่

ความรู้สกึในการเรียนรู้ของนกัศกึษามีความสําคญั  อาจารย์จงึมกัสนใจและให้ความสําคญักบัจิตใจ  

อารมณ์ของนกัศกึษาในขณะเรียนรู้  และพยายาม สร้าง เสริมให้นกัศกึษามี เจตคตท่ีิ ดีตอ่การเรียนรู้   

โดยเอือ้ให้นกัศกึษาเรียนรู้อยา่งมีความสขุ  ไมเ่ครียดมากเกินไป  ต้องการให้ผู้ เรียนรู้สกึอบอุน่  ปลอดภยั

โดยอาจารย์พยายามสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง  รับฟังความคดิเห็นหรือปัญหาของนกัศกึษา และ

พร้อมชว่ยเหลือ ให้คําแนะนํา ฯลฯ ซึง่นําไปสูก่ารเอือ้ให้นกัศกึษาเกิดการพฒันาตนแบบองค์รวม ดงัท่ี

อาจารย์พยาบาลคนหนึง่กลา่ววา่ “ถ้านกัศกึษาชอบหรือมีความรู้สกึท่ีดีตอ่วิชานีน้ะ ตอ่ให้ยากเย็นแสนเข็ญ

ยงัไงนกัศกึษาก็อยากท่ีจะเรียนรู้  อยากท่ีจะสมัผสัความรู้เพิม่เตมิ ไปศกึษา เองอยา่งนี ้ แล้วรู้สกึดีน่ี

อาจจะรู้สกึกบัวิช าหรือกบัผู้สอน ก็ได้”  เชน่เดียวกบัอาจารย์อีกคนหนึง่ท่ีกลา่วในทํานองเดียวกนัวา่  
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“ครูต้องทําให้ทศันคตขิองเดก็ดีตอ่การท่ีจะนําความรู้ไปปฏิบตัก็ิจะทําให้เดก็คนนัน้เรียนอยา่งมีความสขุ  

คะแนนเขาก็จะได้ดีตามไปด้วย คืออยา่ทําให้ทศันคตเิขาไมดี่ ถึงเรียนไมเ่ก่ง  ปฏิบตัไิมเ่ก่ง ถ้าทศันคตดีิ

เน่ียนะมนัสู้ตายเลยนะ” และอาจารย์อีกคนหนึง่กลา่ววา่  

 

ความสขุในการเรียนรู้นา่จะสาํคญัที่สดุเพราะวา่ในห้องเรียนก็เหมือนถกูบงัคบั จะมีความสุ ข

หรือไมม่ีความสขุไมรู้่ละ่ ยงัไงก็ต้องได้รับความรู้ที่เรากําลงัจะให้สว่นในวอร์ดความสขุในการเรียนรู้ของ

เด็กก็ยิ่งต้องสาํคญักวา่เพราะวา่ถ้าเด็กไมช่อบวอร์ด รู้สกึเป็นทกุข์กบัการขึน้วอร์ด ตอ่ให้เราสอนให้ตาย

เด็กก็ไมค่อ่ยรับรู้หรอก แตถ้่าเขาสขุใจถึงจะเป็นเร่ืองเลก็ ๆ น้อย ๆ เขาก็เก็บได้เขาจะเรียนรู้ได้และจําได้ 

 

 นอกจากนีค้วามตัง้ใจ ความมุง่มัน่ หรือเป้าหมายในชีวิตของตวันกัศกึษาเองและการถกูคาดหวงั

จากพอ่ แม ่และครอบครัว สง่ผลให้นกัศกึษาต้องตัง้ใจเรียนให้จบเพ่ือทดแทนพระคณุก็เป็นสว่นสําคญั

ท่ีเป็นพลงัภายในตนเพ่ือก้าวไปสูค่วามสําเร็จ ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ท่ีพอ่ แมต้่องทุม่เทกําลงัเพ่ือสง่เสีย

ให้ลกูได้เรียนสงูๆ ได้ให้สมัภาษณ์วา่ “ถ้าอยากมีชีวิตท่ีดีคือต้องเรียน และพฒันาตวัเราเอง  ย้อนดชีูวิต

พอ่กบัแมเ่ขาทําทกุอยา่งให้เรา  เราก็ต้องทําให้ได้ซ ิ หนก็ูเลยมีกําลงัใจ เวลามีปัญหาอะไรพอ่แมก็่คอย

ให้กําลงัใจ บางครัง้พอ่แมก็่บอกวา่มนัทําไมไ่ด้ก็ไมเ่ป็นไร  ทําให้ดีเทา่ท่ีลกูทําได้ พอ่กบัแมก็่พอใจแล้ว  

เราก็วา่ทําให้ดีเทา่ท่ีเราจะทําได้ก็เพียงพอ” 

 บุคคลรอบข้าง และบริบทแวดล้อม  

 สําหรับบคุคลรอบข้าง และบริบทแวดล้อม ท่ีชว่ยเอือ้ให้นกัศกึษาพยาบาลเกิดกา รเรียนรู้  

มีทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน รวมถึง ในสงัคมแวดล้อม  ในมมุมองของนกัศกึษา ท่ีให้สมัภาษณ์  

มองวา่ ผู้สอนหรือผู้ ท่ีเอือ้ให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ มีความหมาย รวมทัง้ ครูผู้สอนในชัน้เรียนและ  

แหลง่ฝึกปฏิบตัติา่งๆ  พยาบาลท่ีปฏิบตัอิยูท่ี่แหลง่ฝึก เพ่ือนๆ  รุ่นพ่ี  รุ่นน้อง   ผู้ ป่วย  ญาตผิู้ ป่วย   

ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ พอ่ แม ่บคุคลในครอบครัว ฯลฯ โดยอาจสรุปได้วา่ ทกุๆ  คนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบั

นกัศกึษาล้วนแล้วแตเ่ป็นผู้ ท่ีชว่ยเอือ้ให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ได้ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ 

ท่ีแตกตา่งและเป็นประโยชน์  ซึง่บคุคลเหลา่นีมี้ความสําคญัท่ีจะชว่ยสนบัสนนุให้นกัศกึษาสามารถ

พฒันาตนเองได้ โดยผู้สอนในความหมายท่ีกลา่วมานีไ้มใ่ชเ่ป็นเพียงผู้ ถ่ายทอดเนือ้หา สาระแตเ่พียง

อยา่งเดียว  แตผู่้สอนเป็นทัง้ผู้ ให้ความรู้ ให้กําลงัใจ เป็นท่ีพึง่ เป็นผู้ชว่ยประคบัประคองให้ ผา่นพ้น

อปุสรรคตา่งๆ ผู้สอนจงึมีบทบาทของผู้สนบัสนนุคนสําคญัท่ีทําให้นกัศกึษาเกิดการพฒันาตนขึน้ได้ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงครู อาจารย์ท่ีทุม่เททัง้แรงกาย แรงใจและเวลาให้แก่นกัศกึษาเพียงเพ่ือหวงัให้ศษิย์

ประสบความสําเร็จสูก่ารเป็นพยาบาลท่ีดี มีความรู้ควบคูก่บัคณุธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้

อยา่งมีความสขุ และนัน่คือความสขุท่ีแท้จริงของผู้สอน 
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 ทัง้นีค้รู อาจารย์นบัวา่เป็นผู้สอนท่ีมีบทบาทชดัเจนในการ เสริมแรงเพ่ือชว่ยให้นกัศกึษา  

เกิดพลงัในการเรียนรู้หรือแรงใจท่ีจะตอ่สู้กบัอปุสรรคและเพียรพยายามมากขึน้  โดยผู้สอนบางคน  

อาจเข้มงวด กวดขนั  ตกัเตือนในข้อบกพร่อง ซึง่แม้วา่นกัศกึษาเองจะต้องการให้ครู อาจารย์เข้าใจ  

ในตวันกัศกึษา ไมตํ่าหนหิรือวา่กลา่ว แตเ่ม่ือถกูตกัเตือนหรือชีแ้นะนกัศกึษาก็ มกัมีมมุมองในแง่บวกวา่

ครู อาจารย์มีความหวงัดีและต้องการให้ลกูศษิย์ได้ดี นกัศกึษาจงึสามารถยอม รับได้และมองย้อน

พิจารณาตนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  ทัง้นีส้ิง่ท่ีทําให้นกัศกึษามีความรู้สกึในทางบวกดงักลา่วได้นัน้

เน่ืองมาจากนกัศกึษารับรู้และสมัผสัได้ด้วยใจถึงใจครูวา่ครู อาจารย์ตัง้ใจ ดแูล เอาใจใสน่กัศกึษา  

อยา่งใกล้ชดิด้วยความเมตตา เอือ้อาทร เสียสละ อดทน และทุม่เทในการสอนนกัศกึษาอยา่งไมรู้่จกั

เหน็ดเหน่ือย ทําให้นกัศกึษารู้สกึอบอุน่ ปลอดภยั มัน่ใจเม่ือมีครู อาจารย์อยูใ่กล้ๆ เชน่ท่ีนกัศกึษา

พยาบาลคนหนึง่ให้สมัภาษณ์วา่ “อาจารย์อาจจะดเุป็นธรรมดา อาจารย์บางคนก็จะเงียบ ๆ แตก็่ได้

เรียนรู้วา่ไมมี่อาจารย์คนไหนหรอกไมห่วงัดีแต่วา่สไตล์ตา่งกนั  เพราะวตัถปุระสงค์คืออยากให้นกัเรียน

ได้ แล้วแตก่ารสอนของใครก็ไมเ่หมือนกนั  แตย่งัไงก็รู้สกึอุน่ใจท่ีมีอาจารย์อยูใ่กล้ๆ โดยเฉพาะเวลา  

ฝึกปฎิบตัิ ” และนกัศกึษาอีกคนหนึง่กลา่ววา่ “อาจารย์ก็ให้กําลงัใจทกุอยา่งวา่ทําได้ วา่หนทํูาได้  

วนันีห้นยูงัทําได้เลย  มนัเลยทําให้หนมีูกําลงัใจ  หนก็ูเปล่ียนความคดิตวัหนเูอง มัน่ใจตนเองมากขึน้ ” 

เชน่เดียวกบันกัศกึษาอีกคนหนึง่ท่ีกลา่ววา่ “ปลืม้ใจอาจารย์คะ่ คือพยายามท่ีจะสอน  เหน่ือยก็จะสอน

คะ่ คือความอดทน หรือวา่นอกเวลาก็พยายามสอน” 

 นอกจากนีค้รู  อาจารย์ยงัมีบทบาทสําคญัท่ีชว่ยประคบัประคองให้นกัศกึษาสามารถเผชิญ 

ความทกุข์ในขณะท่ีเรียนรู้ได้ นัน่คือครู อาจารย์ท่ีเข้าใจความรู้สกึของนกัศกึษารับฟังเม่ือนกัศกึษา

ต้องการระบายความทกุข์  และให้กําลงัใจ รวมทัง้ให้การดแูลเอาใจใสอ่ยา่งจริงใจ ดงัท่ีนกัศกึษา  

คนหนึง่ท่ียงัต้องปรับตวัคอ่นข้างมาก เน่ืองจากมีปัจจยัหลายประการสง่ผลตอ่การดําเนนิชีวิตในขณะ

เรียนรู้ของนกัศกึษาทัง้ปัญหาในเร่ืองของการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน และบคุคลในครอบครัวของตนเอง

ซึง่นกัศกึษาเลา่วา่ “หนเูคยร้องไห้บนหอผู้ ป่วยด้วย มนัมีเร่ืองหลายเร่ืองเข้ามาแล้วแบบเราแยกแยะ

ไมไ่ด้  ร้องไห้ตอ่หน้าอาจารย์ก็เลา่ให้อาจารย์ฟัง อาจารย์ก็เข้าใจสภาพวา่ คือ ภายนอกดเูราจะเป็นคน

เข้มแข็งก็จริง แตภ่ายในไมใ่ช ่ เราออ่นไหว อาจารย์ก็ให้กําลงัใจ” และนกัศกึษาอีกคนกลา่วถึงอาจารย์

ในทํานองเดียวกนัวา่ “ผมวา่มีความสขุครับ เพราะวา่อาจารย์เอาใจใสม่ากกวา่ท่ีเราเรียนมธัยมเยอะ  

คือเหมือนกบัแมด่แูลลกู สดุยอดครับ  อาจารย์ท่ีโรงเรียนเดมิเขาจะปลอ่ยหลงัส่ีโมงแล้วก็เลิกกนั แตท่ี่น่ี  

อยูใ่นนีค้อยดแูลปรึกษากนัได้ทกุเร่ือง” อีกทัง้ครู อาจารย์ยงัเอือ้ให้นกัศกึษาได้มีโอกาสสร้างปฏิสมัพนัธ์

กบับคุคล ชมุชนและบริบทแวดล้อมจากการเรียนรู้ นอกชัน้เรียนซึง่นบัวา่เป็นประสบการณ์ชีวิตท่ีมี

ความหมายและมีคณุคา่ย่ิงสําหรับนกัศกึษา และครู อาจารย์ยงัเป็นแบบอยา่งท่ีดีทัง้ในด้านการปฏิบตัติวั 

ปฏิบตังิานและการดําเนินชีวิต เชน่ในเร่ืองของความรับผิดชอบ คณุธรรม จริยธรรม และอ่ืนๆ  อีกด้วย 
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 สว่นในมมุมองของ อาจาร ย์พยาบาลท่ีให้สมัภาษณ์มองวา่ “บทบาทครู ผู้สอน” ก็คือสอน   

และถ่ายทอด ความรู้  เอือ้ให้ นกัศกึษา แสวงหาความรู้ และมีประสบการณ์ตรง กระตุ้นให้ นกัศกึษา

ต้องการเรียนรู้ หรือสนใจใฝ่รู้ และมีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ในบางโอกาส อีกทัง้ชว่ย จดุประกาย

ความคดิ  เสริมสร้างเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนรู้และวิชาชีพ  สง่เสริมกําลงัใจและความเข้มแข็งภายในตน 

รับฟังอยา่งเข้าใจ เป็นต้นแบบท่ีดี  พร้อมชว่ยเหลือเม่ือเกิดปัญหาและสนบัสนนุให้มีปฏิสมัพนัธ์กบั

บคุคล  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาตน เองได้ในทกุๆด้าน  อาจารย์หลายคนจงึ

พยายามกระตุ้นให้นกัศกึษาเกิดความต้องการเรียนรู้ด้วยตวันกัศกึษาเอง และเปิดโอกาสให้นกัศกึษา  

มีสว่นร่วมในการเรียนรู้ ดงัท่ีอาจารย์คนหนึง่กลา่ววา่ “จดัการเรียนรู้ตามความต้องการของนกัศกึษา  

ก็ให้เดก็เขียนวา่เขาอยากเรียนรู้อะไร  ให้เขาเลือกแล้วเราก็พยายามจดัให้ตรงตามนัน้เพราะเราคดิวา่

ถ้าเขาทําในสิ่งท่ีเขารัก เขาก็นําสิ่งท่ีเขาเรียนรู้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบัตวัเองได้” 

 สําหรับคําวา่ “ผู้สอน” อาจารย์พยาบาลยอมรับวา่ผู้สอนอาจมีได้นอกเหนือจากครู อาจารย์   

พยาบาล นกัวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญตา่งๆ โดยผู้สอนอาจเป็นผู้ ป่วย  ญาตผิู้ ป่ว ย เพ่ือนๆ รุ่นพ่ี  รุ่นน้อง 

ครอบครัว ฯลฯ  แตอ่ยา่งไรก็ตามอาจารย์พยาบาลมกัยงัคงมองวา่ครู  อาจารย์เป็นผู้ มีบทบาทสําคญั 

ในการสอนให้นกัศกึษามีความรู้ทางการพยาบาลและสามารถปฏิบตักิารพยาบาลได้อยา่งมีคณุภาพ  

โดยเอือ้ให้นกัศกึษามีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนให้มากจงึจะเกิดการเรียนรู้ได้มากตามไปด้วย และครู 

อาจารย์มกัจะรักและเมตตา หว่งใยศษิย์ เน่ืองจากมีความรู้สกึท่ีดีตอ่กนัและมีสมัพนัธภาพท่ีคอ่นข้าง

ลกึซึง้มากกวา่สอนไปตามหน้าท่ีรับผดิชอบของตนเทา่นัน้  ความสมัพนัธ์แบบแนวราบระหวา่งครู 

อาจารย์กบันกัศกึษา จงึมีความ สําคญัท่ีจะชว่ยให้ นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ได้ดี  มีความรู้สกึอบอุน่   

รับรู้ถึงความเมตตา  เอือ้อาทรซึง่จะชว่ยสนบัสนนุให้นกัศกึษาสามารถปรับสมดลุในตนเองได้ในท่ีสดุ   

 จะเห็นได้วา่การเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลมีอาจารย์พยาบาลจํานวนไมน้่อยท่ีให้ความสําคญั

กบัการยดึผู้ เรียนเป็นหลกัโดยคํานงึถึงประโยขน์สงูสดุท่ีนกัศกึษาจะได้รับเป็นสําคญั เข้าใจความแตกตา่ง

ของนกัศกึษาและสนใจ ใสใ่จท่ีจะมุง่พฒันานกัศกึษาในทกุๆ ด้านเป็นรายบคุคล และพยายามเอือ้ให้

เกิดเรียนรู้อยา่งมีความสขุ อีกทัง้พยาบาลท่ีปฏิบตังิานอยูใ่นแหลง่ฝึกของนกัศกึษาก็มีบทบาทสําคญัท่ี

ให้กําลงัใจนกัศกึษาด้วยการให้การต้อนรับท่ีเป็นมติรและดแูลนกัศกึษาด้วยความอ บอุน่ฉนัท์พ่ีน้อง 

และในสว่นของผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นแหลง่ฝึกก็นบัวา่เป็นผู้สอนวิชาชีวิตให้แก่นกัศกึษาด้วย โดยผู้ ป่วยมกัจะ

เลา่ประสบการณ์ชีวิตของตนให้นกัศกึษาฟัง และสําหรับการฝึกในภาคปฏิบตัเิพียงแคผู่้ ป่วยเปิดโอกาส

ให้นกัศกึษาพยาบาลได้ให้การพยาบาลกบัผู้ ป่วยก็ถือได้วา่ผู้ ป่วยเป็นผู้ ท่ีชว่ยเอือ้ให้นกัศกึษาเกิดการ

เรียนรู้แล้วเพราะหากผู้ ป่วยไมยิ่นยอมนกัศกึษาก็จะไมมี่โอกาสได้ปฏิบตักิารพยาบาลในสถานการณ์

จริงได้เลย  
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นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีมีความสําคญัในลําดบัต้นๆ ท่ี เอือ้ให้นกัศกึษาเกิดการพฒันาตนก็คือ   

พอ่ แม่  และครอบครัวซึง่มีบทบาทสําคญัในการประคบัประคอง ให้ความชว่ยเหลือด้วยความท่ีมี

ประสบการณ์ชีวิตและมีความผกูพนัทางใจท่ีลกึซึง้ และสิ่งท่ีนกัศกึษาได้เรียนรู้จากบคุคลในครอบครัว  

ก็คือได้มมุมองท่ีแตกตา่งและการเป็นแบบอยา่ งท่ีดี เชน่การไมย่ดึตดิกบัวตัถ ุมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง  

มีความรักใคร่ผกูพนัในครอบครัว การเสียสละให้แก่กนั โดยมีวิธีการสอนด้วยประสบการณ์ชีวิตจริง

และนกัศกึษามกัยดึเอาคําสอนของพอ่ แม ่มาเป็นสิ่งท่ียดึถือปฏิบตัิ  อนัถือเป็นมงคลแหง่ชีวิต 

 “ครอบครัว” นบัเป็นแหลง่ความหวงัและกําลงัใจสําคญัสําหรับนกัศกึษาโดยชว่ยทําให้นกัศกึษา

สามารถฟันฝ่าอปุสรรคตา่งๆ และประสบความสําเร็จในการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตได้โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงครอบครัวท่ีมีสมัพนัธภาพของบคุคลในครอบครัวคอ่นข้างดี มีความรักใคร่ ผกูพนักนั  มีกิจกรรม

ร่วมกนั เข้าใจกนั รับรู้ความทกุข์และแบง่ปันความสขุร่วมกนั ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ กลา่ววา่ “พอ่ แม ่เป็น

ทกุอยา่งในชีวิต คือสิ่งท่ีมีความหมายมากท่ีสดุในชีวิต” และนกัศกึษาอีกคนกลา่วถึงแมว่า่ “รู้สกึอบอุน่

ใจเม่ือคยุกบัแม่  ไว้วางใจแมม่ากท่ีสดุ  รู้สกึปลอดภยัท่ีสดุเม่ือเลา่ให้แมฟั่งทุกเร่ือง” อีกทัง้เม่ือนกัศกึษา

รับรู้วา่ตนเองมีคณุคา่กบับคุคลในครอบครัว  นกัศกึษาก็จะภาคภมูใิจในตนเองเม่ือได้ทําให้บคุคลใน

ครอบครัวภมูใิจ และมีความสขุ ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่กลา่ววา่ “หนคูดิวา่หนมีูคา่กบัพอ่ แม ่ครอบครัว 

แล้วก็กบัสงัคมด้วย  เพราะวา่หนคูดิวา่หนูเป็นคนดีคนหนึง่ พอ่ แมก็่ภมูิใจในตวัหน ู หนเูลยภมูิใจใน

ตวัเองมากขึน้”  

 สําหรับคําวา่ “เพ่ือน” ในสถาบนัการพยาบาล นกัศกึษารู้สกึได้ถึงสิง่ดีๆท่ีได้จากเพ่ือนทําให้ 

มองโลกในแง่ดี ถ้ามีปัญหาทัง้เร่ืองการเรียนและเร่ืองสว่นตวันกัศกึษามกัจะปรึกษาเพ่ือนสนทิ  และเม่ือ

ได้ระบายความทกุข์แล้วมีคนรับฟังก็จะรู้สกึดีขึน้ โดยในบางครัง้เพ่ือนก็ให้คําแนะนํา และชว่ยเหลือกนั

อีกด้วย ดงัเชน่ท่ีนกัศกึษาคนหนึง่เลา่ถึงเพ่ือนซึง่อยูห่อพกัร่วมกนัวา่ “หนรูู้สกึอบอุน่ทกุครัง้ท่ีอยูก่บัเพ่ือน

ในนีค้ะ่ ถ้าหนเูห็นเขาอยา่งน้อยก็เขาน่ีแหละท่ีรู้จกั เรา คนท่ีเรารู้จกัอยูด้่วยแล้วอบอุน่ อยูด้่วยกนัก็

ชว่ยเหลือกนัหลาย  ๆเร่ือง” และนกัศกึษาอีกคนกลา่ววา่ “ข้อดีของเพ่ือนหน ูคือเขายิม้คะ่ เขาฟังหนทูกุอยา่ง  

มีเร่ืองอะไรก็ระบายให้เขาฟังได้ ได้ระบายแล้วก็สบายใจขึน้ บางทีเพ่ือนก็แนะนําดีๆ เลยอยูด้่วยกนัได้

จนถึงทกุวนันี”้อีกทัง้เพ่ือนยงัมีบทบาทในสว่นของการเรียนรู้นอกชัน้เรียนคอ่นข้างมากเน่ืองจากนกัศกึษา

มกัจะเรียนรู้จากเพ่ือนท่ีขึน้ฝึกปฏิบตัด้ิวยกนับนหอผู้ ป่วยทัง้ในแง่ของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั และดเูพ่ือนเป็นต้นแบบ เชน่ สงัเกตวา่เพ่ือนสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ ป่วยอยา่งไร

แล้วนําไปปฏิบตับ้ิาง  ชวนเพ่ือนไปด้วยเม่ือต้องสร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืน  ชว่ยเหลือกนัและกนัใน

การดแูลผู้ ป่วย  พดูคยุแลกเปล่ียนเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยท่ีนกัศกึษาได้รับมอบหมายให้ดแูลหรือเลา่สู่

กนัฟังในเร่ืองท่ีนกัศกึษาและเพ่ือนๆ สนใจ  ฯลฯ  
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 ในสว่นของบริบทแวดล้อมถือได้วา่ทกุๆท่ีคือแหลง่สง่เสริมการพฒันาตนของนกัศกึษาพยาบาล

ได้ทัง้สิน้ทัง้ในชัน้เรียน และนอกชัน้เรียน  เชน่ แหลง่ฝึกงานตา่งๆ  ครอบครัว หอพกั ท่ีนกัศกึษาอาศยัอยู ่

สถานท่ีตา่งๆ หรือการใช้อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีทอ่งไปในโลกกว้าง ฯลฯ  เน่ืองจากทกุๆ ท่ีในวิถีชีวิต

ล้วนเป็นประสบการณ์ท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์ในการอยูร่่วมกนักบัผู้ อ่ืนท่ีมีความแตกตา่งกนั การเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาตนของนกัศกึษาจงึไร้ขีดจํากดัและนกัศกึษาสามารถสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ขึน้ได้ด้วยตนเอง   

การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้าง และบริบทแวดล้อมจงึถือเป็นกญุแจสําคญัในการเปิดเข้าสูก่าร

เปล่ียนแปลงหรือการพฒันาตนของนกัศกึษาพยาบาล และการได้ลงมือปฏิบตัจิริงด้วยตนเอง รวมทัง้

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับคุคลท่ีมีประสบการณ์ก็ถือได้วา่เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสําคญั

จําเป็น ดงันัน้โอกาสท่ีนกัศึกษาจะได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการดงักลา่วจงึเป็นสิง่ท่ีผู้สอนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ควรตระหนกัถึงในการจดัการเรียนรู้หรือการจดัการศกึษา  

  สิ่งท่ีเป็นกาํลังใจ ความเช่ือ  และความศรัทธา  

 สําหรับกระบวนการเรียนรู้ในสาขาพยาบาลซึง่มีทัง้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบตัิจงึเป็นการเรียนรู้ท่ี

คอ่นข้างหนกัในความรู้สกึของนกัศกึษาพยาบาลและต้องเผชญิกบัการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

นกัศกึษาหลายคนกลา่ววา่ต้องมีความอดทน และเพียรพยายามจงึจะสามารถเรียนรู้ให้ประสบผลสําเร็จ 

แม้บางครัง้จะรู้สกึท้อแท้ เหน็ดเหน่ือย แตก็่สามารถยืนหยดัและก้าวตอ่ไปสูเ่ป้าหมายของตนได้ด้วย

กําลงัใจทัง้จากภายในตนเอง  บคุคลรอบข้างและสิ่งเกือ้หนนุทางจิตใจ เชน่สิ่งท่ียดึถือ ศรัทธา ความหวงั 

ความเช่ือ ศาสนา พระเจ้า สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ฯลฯ  ซึง่ชว่ยให้นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ได้อยา่ง มีพลงัใจท่ี

เข้มแข็งและเข้าใจถึงความเป็นองค์รวมของชีวิต ดงันัน้การสนบัสนนุแหลง่ความหวงั กําลงัใจของ

นกัศกึษา การให้นกัศกึษาได้ปฏิบตัติามคําสอนในศาสนาท่ีตนนบัถือ ศรัทธา ปฏิบตักิิจกรรมท่ีชว่ยให้

ผอ่นคลาย หรือเกิดความสขุทางใจ รวมทัง้ได้มีเวลาสงบใจเพ่ือคดิไตร่ตรองก็จะนํามาซึง่ความเข้าใจ

โลก และการเปล่ียนแปลงของชีวิตซึง่จะชว่ยทําให้นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีความมัน่คงทาง

จติใจ อารมณ์มากขึน้ 

 ทัง้นีใ้นขณะท่ีนกัศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาพยาบาล  นกัศกึษาจะได้มีโอกาสปฏิบตักิิจกรรม

ทางศาสนา  เชน่ สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ทําบญุ ตกับาตร  รวมถึงสวดมนต์เย็น และร่วมปฏิบตัิ

พิธีกรรมในวนัสําคญัทางศาสนา ซึง่สิง่เหลา่นีช้ว่ยให้นกัศกึษารู้สกึได้ถึงความสขุทางใจ โดยในบางครัง้

นกัศกึษาก็ต้องการพลงัใจจากสิ่งท่ียดึถือ ศรัทธา เพ่ือสนบัสนนุกําลงัใจของตนให้เข้มแข็งขึน้ เชน่เวลา

ทกุข์ใจ ไร้ท่ีพึง่  ท้อแท้ ฯลฯ  ดงัเชน่ท่ีนกัศกึษา คนหนึง่ ท่ีมกัปฏิบตักิิจกรรมทางศาส นาอยูเ่สมอๆ      

ให้สมัภาษณ์วา่ “ถ้าหนรูู้สกึไมดี่ ไมว่า่จะทกุข์เร่ืองเรียน หรือเร่ืองเพ่ือน เร่ืองอ่ืนๆ หนจูะสวดมนต์      

หนก็ูจะบอกวา่เหมือนถ้าหนทํูาอะไรไมดี่ให้ใคร  หนก็ูขอให้เขายกโทษให้หน ู อโหสิให้หน ู ขอขมา  

สวดมนต์ทกุวนัแล้วมนัจะทําให้หนรูู้สกึดี” 
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 ในสว่นของการสนบัสนนุด้านขวญักําลงัใจ ความเช่ือถือศรัทธาของนกัศกึษา ในมมุมอง 

ของอาจารย์พยาบาลมกัมองวา่ความเข้มแข็งทางใจเป็นสิ่งสําคญัท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของนกัศกึษา 

โดยนกัศกึษามกัได้กําลงัใจจากทัง้บคุคลรอบข้างและสิง่ท่ีนกัศกึษายดึถือ  ศรัทธา  เม่ือนกัศกึษา

ต้องการปฏิบตัติามความเช่ือของตนเพ่ือชว่ยให้เกิดกําลงัใจท่ีเข้มแข็งหรือ ต้องการ ท่ีพึง่ทางใจ  

อาจารย์จงึ มกัเข้าใจ   ยอมรับได้ และไมข่ดัแย้ง อีกทัง้อาจารย์ หลายคนได้เช่ือมโยงความเช่ือทาง

ศาสนาสูก่ารสง่เสริมให้นกัศกึษามีคณุธรรม จริยธรรม คดิและปฏิบตัดีิปฏิบตัชิอบอีกด้วย 

 จงึอาจกลา่วได้วา่หากนกัศกึษาพยาบาลท่ีมีความสมดลุภายในตน มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลอ่ืน

และสิ่งอ่ืนๆ หรือมีแหลง่สนบัสนนุท่ีดี ทัง้ในด้านของบคุคลรอบข้างและสิ่งตา่งๆ  ท่ีเป็นกําลงัใจเม่ือ

ต้องพบกบัปัญหาและอปุสรรคในระหวา่งการเรียนรู้ นกัศกึษาก็จะสามารถก้าวผา่นพ้นอุ ปสรรค

ตา่งๆไปได้ แตใ่นทางกลบักนัหากนกัศกึษาขาดซึง่ภาวะสมดลุภายในตน เกิดความขดัแย้ง  ไมมี่

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริบทแวดล้อม ขาดสิ่งสนบัสนนุและไมส่ามารถแก้ไขปัญหาตา่งๆ ก็อาจเป็นเร่ือง

ยากท่ีจะหาทางออกได้  ในท่ีนีจ้งึจะกลา่วถึงปัญหาและอปุสรรคในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล 

ดงันี ้

 

อุปสรรคในการเรียนรู้สู่การพฒันาตน 

 ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ท่ีดําเนนิไปในชว่งชีวิตแหง่การเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาลไมไ่ด้

ราบเรียบไร้อปุสรรค เพราะในบางครัง้นกัศกึษาก็ประสบพบเจอกบัอปุสรรคท่ีต้องฟันฝ่าเพ่ือไปสู่

เป้าหมายท่ีวางไว้ซึง่ปัญหาและอปุสรรคเกิดขึน้ได้ทัง้จากตวันกัศกึษาเองและบริบทรอบข้างดงักลา่วได้

ดงันี ้

 ความคาดหวังในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ปัญหาและอปุสรรคท่ีสําคญัประการหนึง่สําหรับการเรียนรู้ของนกัศกึษาคือ ความคาดหวงั 

ในผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาเอง เชน่ นกัศกึษาวิตกกงัวลวา่ผลการเรียนท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ี

ตนเอง  ครู อาจารย์ หรือครอบครัวคาดหวงัซึง่อาจทําให้บคุคลรอบข้างเหลา่นัน้เสียใจ และเป็นหว่ง  

จนในบางครัง้นกัศกึษาก็รู้สกึท้อแท้  ด้อยคา่   ผิดหวงั และทกุข์ใจ  โดยนกัศกึษาหลายคนกลา่วถึง  

การเรียนรู้ในชัน้เรียนท่ีมีนกัศกึษาจํานวนมากวา่เป็นอปุสรรคทําให้มีโอกาสได้แลกเปล่ียนความคดิเห็น

กนัน้อย และเนือ้หาในสาขาพยาบาลก็คอ่นข้างมาก อาจารย์จงึเข้มงวดในการสอนและการสอบทําให้

นกัศกึษารู้สกึเครียด กลวัสอบไมผ่า่น กลวัพอ่ แมผ่ิดหวงั สว่นการเรียนรู้นอกชัน้เรียนท่ีมีทัง้การฝึก

ปฏิบตัใินคลินิกและชมุชน  โดยเฉพาะในชว่งปีการศกึษาต้นๆ เชน่ ชัน้ปีท่ี 2 ท่ีเพิ่งเร่ิมฝึกปฏิบตังิานใหม่ๆ  

นกัศกึษาจะรู้สกึเครียด กลวั ขาดความมัน่ใจ และเม่ือถกูอาจารย์ตําหนหิรือผู้ ป่วยปฏิเสธ นกัศกึษาก็จะ

รู้สกึเสียใจ  ท้อแท้  หมดกําลงัใจ และปรับตวัได้ยาก ซึง่ความรู้สกึในเชงิลบตา่งๆ เหลา่นีอ้าจทําให้

นกัศกึษาเกิดความทกุข์ในขณะเรียนรู้ได้ 
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 นอกจากนีก้ารเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะของการวา่กลา่วเม่ือนกัศกึษาไมส่ามารถตอบคําถามได้ 

หรือไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ตามท่ีผู้สอนมุง่หวงัก็จะทําให้นกัศกึษาขาดความมัน่ใจในการปฏิบตั ิและ  

การแสดงความคดิเหน็ตา่งๆ  รวมทัง้ หลีกเล่ียงการมีปฏิสมั พนัธ์กบับคุคลอ่ืนๆ  รอบข้าง และหาก

นกัศกึษา ถกูกีดกัน้ควบคมุ ไมไ่ด้รับการสง่เสริมให้แสดงความคดิเห็นของตนออกไปในวงกว้าง  

หรือวงสนทนาไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมโดยนกัศกึษาเป็นเพียงผู้ ฟังอยา่งเดียว นกัศกึษา 

ก็จะขาดโอกาสในการท่ีจะเปิดมมุมองของตนเอง และปิดโอกาสท่ีผู้ อ่ืนจะได้รับฟังความคดิเห็นของ

นกัศกึษา การสร้างสิง่ใหมจ่งึไมอ่าจเกิดขึน้ได้  ความรู้ ความจริงก็จะไมข่ยายออกไปสูก่ารเปล่ียนแปลง

แตย่งัคงตดิอยูก่บัท่ีในทศิทางเดมิ ไมส่ามารถก้าวผา่นกรอบออกมาได้เลย   ดงัเชน่ท่ีนกัศกึษาพยาบาล

คนหนึง่ ได้ให้สมัภาษณ์ถึงการไมก่ล้าแส ดงความคดิเหน็ของตน เพราะคดิวา่ตนเองทําได้ไมดี่วา่   

“หนเูครียดมาก ถกูตําหนิวา่หนพูดูไมช่ดัให้ไปหดัพดูมาใหม ่บางครัง้หนก็ูถกูวา่ตอ่หน้า คนอ่ืน   

หนเูลยพดูน้อยลงตัง้แตน่ัน้มา ไมก่ล้าพดูและพยายามเล่ียงคําท่ีหนพูดูไมช่ดัเลยเหมือนบลอ็คความคดิ

เราไปเลย” 

 นอกจากนีใ้นเร่ื องของการตดัสินผู้ เรียนโดยใช้คะแนนเป็นเกณฑ์นบัเป็นอีกปัจจยัหนึง่  

ท่ีสง่ผลให้นกัศกึษาเกิดทกุข์ในขณะเรียนรู้  เครียดเก่ียวกบัเร่ืองเรียน กลวัได้เกรดไมดี่ หรือสอบตก  

ซึง่นกัศกึษาคนหนึง่ได้ตัง้คําถามท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมมุมองของตนเก่ียวกบัการใช้เกรดมาเป็นเคร่ืองมื อ 

ในการตดัสินผู้ เรียนวา่ “เกรดบอกศกัยภาพของแตล่ะคนได้จริงหรือ จะมีสกัก่ีคนท่ีเข้าใจ” และนกัศกึษา 

คนนีย้งัสะท้อนความรู้สกึวา่ สว่นใหญ่ครู อาจารย์มุง่เน้นให้นกัศกึษามีความรู้เพ่ือสอบให้ผา่นเกณฑ์

ของสถาบนัหลกั จนบางครัง้อาจหลงลืมหรือมองข้ามคณุคา่ของการพฒันาในด้านอ่ืนๆ และความ

แตกตา่ง หลากหลายของนกัศกึษาไป ดงัท่ีนกัศกึษากลา่ววา่ “หนก็ูคดิขดัแย้งวา่ท่ีอาจารย์เขาบอกวา่

ต้องสอบให้ได้  ต้องเป็นท่ีหนึง่แตอ่าจารย์ทําไมไมม่องถึงรากฐานของความเป็นจริงวา่เดก็แตล่ะคน  

เป็นยงัไง  ทําไมไมม่าใสใ่จตรงพืน้ฐานมากกวา่แทนท่ีจะไปมองเป้าหมายวา่คณุทําสําเร็จแล้วอยา่งนี ้

คือสงัคมไทยไมไ่ด้มองวา่คณุจะเก่งมาได้ยงัไงแตข่อแคค่ณุได้คะแนนดีก็พอแล้ว”จงึสะท้อนให้เห็นถึง

มมุมองของนกัศกึษาวา่ผู้ เรียนแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนั มีพืน้ฐานตา่งกนัซึง่ครูหรือผู้จดัการศกึษา

ควรให้ความสําคญัในความแตกตา่งหลากหลายนัน้  และชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาโดยผา่น

กระบวนการท่ีอาจแตกตา่งกนัมากกวา่การมุง่สูเ่ป้าหมายเดียวกนัและตดัสนิผู้ เรียนด้วยคะแนน  

แตเ่พียงอยา่งเดียว 

 สัมพันธภาพแบบแนวดิ่งจากบุคคลรอบข้าง 

 สมัพนัธภาพระหวา่งนกัศกึษากบับคุคลรอบข้างท่ีไมร่าบร่ืนนกัก็นบัวา่เป็นอปุสรรคในการ

เรียนรู้ของนกัศกึษาด้วยเชน่กนั โดยบางครัง้นกัศกึษาอาจมีปัญหาเก่ียวกบับคุคลในครอบครัวตนเอง  

การปรับตวัเข้ากบัเพ่ือนๆ ท่ีมีความแตกตา่งหลากหลาย  ความเข้มงวดของอาจารย์ทําให้นกัศกึษาไม่
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กล้าแสดงความเป็นตวัตน นกัศกึษากบัอาจารย์มีระยะหา่งในการพดูคยุ ปรึกษาปัญหาต่ างๆ หรือ

ผู้ ป่วยท่ีนกัศกึษาได้รับมอบหมายให้ดแูลมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีไมค่อ่ยดีเชน่ ผู้ ป่วยมีอารมณ์ หงดุหงิด ฉนุเฉียว  

ปฏิเสธท่ีจะให้นกัศกึษาดแูล ฯลฯ ซึง่อาจทําให้นกัศกึษาเกิดความรู้สกึท้อแท้หมดกําลงัใจในการเรียนรู้ได้ 

 นอกจากนีก้ฎระเบียบในสถาบนัการศกึษาพยาบาลท่ีมี ลกัษณะของรุ่นพ่ีปกครองรุ่นน้อง

ภายใต้บรรยากาศท่ีตงึเครียดก็สง่ผลให้นกัศกึษาจํานวนไมน้่อยเกิดความเครียดจากกฏระเบียบท่ีเป็น

กรอบบงัคบั การต้องปรับตวัจนรู้สกึอดึอดั กลวั ไมก่ล้าทําอะไร ไมก่ล้าตดัสนิใจ  ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่

ได้เลา่ย้อนไปถึงขณะท่ียงัเรียนอยูใ่นชัน้ปีท่ี 1 วา่ไมส่ามารถปรับตวัให้เข้ากบัระบบการดแูลของรุ่นพ่ี 

ในสถาบนัได้เน่ืองจากการตําหนติเิตียนเก่ียวกบัการกระทําผดิระเบียบ กฎเกณฑ์ภายในสถาบนัของ  

รุ่นน้องซึง่รุ่นพ่ีฝ่ายปกครองใช้วิธีเรียกประชมุน้องใหมท่กุคน  ทําให้เกิดความเครียด ความกดดนั   

และรู้สกึขดัแย้ง  ฯลฯ  โดยกลา่ววา่ “โดนสภาพกดดนัจากพ่ีฝ่ายปกครอง เราไมเ่ข้าใจวา่ทําไมต้องเรียก

เราทกุเย็น  ทัง้ ท่ีมนัไมใ่ชค่วามผิดของเราเลย  มนัเป็นความผิดของเพ่ือนบางคนท่ีเขาแตง่ตวัไมดี่  

ไมมี่สมัมาคารวะหรืออะไรตา่งๆ   พอเรียกไปวา่ทกุวนัเราก็เร่ิมกดดนั  ๆ  มาเร่ือย ๆ  คือแบบห ลดุจาก

ความเป็นจริงไปเลย” เชน่เดียวกบันกัศกึษาอีกคนหนึง่ท่ีกลา่ววา่ “เห็นพ่ีแล้วกลวัมาก เพราะธรรมเนียม

ปกครองตัง้แตปี่ 1 จะทําอะไรก็แข็งเกร็งไปหมดเลย” 

 จากสภาวะการณ์ข้างต้นจงึมีนกัศกึษาบางคนท่ีต้องการจะร่วมคดิกบัครู อาจารย์เพ่ือหาทาง

แก้ไขความรู้สกึทางลบของนกัศกึษาท่ีเกิดจากกฎระเบียบดงักลา่วโดยการเอาใจเขามาใสใ่จเรา เข้าใจรุ่น

พ่ี รุ่นน้อง และนกัศกึษาเหน็วา่การเข้าใจความรู้สกึซึง่กนัและกนั การได้พดูคยุกนัหรือมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี

ตอ่กนัจะชว่ยทําให้นกัศกึษากล้าแสดงออกมากขึน้  กล้ารับผดิชอบ กล้าระบายความรู้สกึ และกล้าท่ีจะ

ปรึกษาปัญหาตา่งๆ ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงไปสูว่ฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีดี  ซึง่เป็นสิ่งท่ีนกัศกึษาเรียนรู้ได้

ด้วยตนเอง เชน่ท่ีนกัศกึษาคนหนึง่เลา่วา่ 

 

          คือตัง้แตก่่อนมาระบบของคณะเรามนัมีบงัคบั ไมก่ล้าทําอะไรเลย หนรูู้สกึอดึอดัมากแล้วหนก็ูคิด

วา่หนจูะทํายงัไงให้มนัไมใ่ชแ่บบนี ้  ก็เลยมานัง่คยุกนักบัอาจารย์วา่จะทํายงัไง ก็ความคดิเห็นตรงกนั คอื

เราไมอ่ยากได้อะไร  เราก็จะไมทํ่าแบบนัน้ รู้สกึวา่สิง่ท่ีเปลีย่นแปลง กล้าแสดงออกมากขึน้ และก็สิง่ไหนท่ี

เขาผิด เขากล้ายกมือบอกวา่เขาผิด เขาทําอะไร ท่ีไหน อยา่งไร เขาก็บอกเราอยา่งนีค้ะ่ หนวูา่คนเรามนัคยุ

กนัดีๆ  รู้เร่ือง 

     

 นอกจากนีน้กัศกึษาท่ีจากบ้านมาอยูห่อพกัยงัต้องการกําลงัใจจากเพ่ือน ครูอาจารย์ รุ่นพ่ีท่ี

เอือ้อาทร เข้าใจในความรู้สกึเหงาและคดิถึงบ้านมากกวา่การเข้มงวดกวดขนัจนเกินพอดี โดยแม้วา่

นกัศกึษาท่ีให้สมัภาษณ์หลายคนจะบอกวา่รู้สกึอบอุน่ มัน่ใจเม่ืออาจารย์อยูใ่กล้ๆ  แตน่กัศกึษาบางคน

ก็กลา่ววา่ เม่ืออาจารย์อยูใ่กล้ๆจะขาดความมัน่ใจเพราะกลวัอาจารย์ด ุ 
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กลวัปฏิบตัผิิดพลาด ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ในแนวดิง่ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน และนกัศกึษา

บางคนยงักลา่ววา่ตนเองคงไมเ่ด่นสําหรับอาจารย์ รู้สกึวา่ตนเองไมน่า่สนใจ ไมอ่ยูใ่นความทรงจําหรือ

สายตาของอาจารย์อีกด้วย ซึง่สะท้อนให้เหน็วา่นกัศกึษารู้สกึวา่ตนเอง  ไม่มีความสําคญัหรือไมมี่

ความหมายอะไรสําหรับอาจารย์จงึทําให้เกิดชอ่งวา่งของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารย์กบันกัศกึษา

มากขึน้   

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นครู อาจารย์จงึควรต้องให้ความสนใจ เอาใจใสต่อ่นกัศกึษาอยา่งทัว่ถึง  

เพ่ือชว่ยสง่เสริมให้นกัศกึษารู้สกึถึงความมีคณุคา่ภายในตนอนัสง่ผลตอ่การมีกําลงัใจในการเรียนรู้  

และสําหรับการแก้ไขจดัการกบัปัญหาและอปุสรรคหรือความเครียด  ความทกุข์ที่เกิดขึน้กบันกัศกึษา

พยาบาลนัน้ นอกจากความเข้มแขง็ภายในตนของนกัศกึษาท่ีสามารถแก้ไขจดัการความเครียดของ

ตนเองได้ด้วยวิธีการตา่งๆ เชน่การคดิไตร่ตรอง มองโลกแงบ่วก แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตวัเองแล้ว 

บคุคลรอบข้างและสิ่งท่ีนกัศกึษายดึถือศรัทธาก็มีความสําคญัท่ีมีสว่นชว่ยสร้างความเข้มแข็งให้แก่

นกัศกึษาด้วยเชน่ พอ่ แม่  เพ่ือนๆ  ครู  อาจารย์ท่ีรับฟังปัญหา  อยูเ่คียงข้าง  ให้กําลงัใจและพร้อม 

ให้ความชว่ยเหลือซึง่ทําให้นกัศกึษามีพลงัใจลกุขึน้มาสู้ตอ่กบัปัญหาท่ีกําลงัเผชญิอยูแ่ละมองเห็นถึง

เป้าหมายท่ีแท้จริงของตนได้  

 ในเร่ืองของอปุสรรคในการเรียนรู้ของนกัศกึษาในมมุมองของอาจารย์พยาบาลหลายคนมอง

วา่ สิง่สําคญัคือเจตคตติอ่การเรียนรู้ของตวันกัศกึษาเอง และพืน้ฐานหรือภมูิหลงัของนกัศกึษาเชน่ 

สตปัิญญา  การอบรมเลีย้งด ู ประสบการณ์เดมิ เศรษฐานะ  ฯลฯ  ซึง่อาจสง่ผลตอ่ความพร้อม  

ในการเรียนรู้  ความสนใจและใสใ่จตอ่การเรียนรู้ รวมถึงความสขุในการเรียนรู้ ซึง่หากนกัศกึษามีแหลง่

สนบัสนนุท่ีดีก็จะสามารถเรียนรู้จนจบการศกึษาได้อยา่งราบร่ืน  และอาจารย์มกัมองวา่การได้สนทนา 

พดูคยุกบันกัศกึษาในบรรยากาศท่ีเปิดกว้าง และเป็นกนัเองเป็นสิ่งสําคญัท่ีครู อาจารย์ควรต้องปฏิบตัิ

เพ่ือให้รู้วา่นกัศกึษาเรียนรู้อะไร  อยา่งไร  มีปัญหาและอปุสรรคอะไรบ้าง  และพร้อมรับฟังความคดิเห็น

ตามมมุมองของนกัศกึษาซึง่อาจแตกตา่งกนัออกไป ซึง่อาจารย์แตล่ะคนเองก็มีความแตกตา่งหลากหลาย

เชน่เดียวกนั  นกัศกึษาจงึพยายามปรับตวัและเรียนรู้ตามรูปแบบของอาจารย์แตล่ะคน  จนบางครัง้อาจ

เป็นอปุสรรคตอ่การสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษาเน่ืองจากอาจารย์เป็นผู้ มีบทบาท มีอํานาจ 

และมีอิทธิพลคอ่นข้างมากตอ่การเรียนรู้ของนกัศกึษา 

 ระบบการศกึษาพยาบาลซึง่มีความเป็นวิชาชีพเฉพาะท่ีต้องให้การดแูลมนษุย์จงึต้องตระหนกั

ถึงความเป็นมนษุย์ของนกัศกึษาพยาบาลซึง่มีลกัษณะของความเป็นองค์รวมท่ีมีแตกตา่งหลากหลาย

และสามารถพฒันาเตบิโตได้จากความเช่ือมโยงภายในตน รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและ

สรรพสิง่อยา่งสมดลุ อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาลตอ่ไป  และ

นอกจากนีน้กัศกึษายงัมีกระบวนทศัน์ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิโดยมีมมุมองในการมองความจริง   

ความรู้ท่ีขยายกว้างออกไปและหลากหลายมากขึน้ รวมทัง้มองความจริง ความรู้วา่มีความเป็นพลวตั  

อีกด้วย 



บทที่ 7 

กระบวนทัศน์ของนักศึกษาพยาบาล 

  
 การศกึษาในบทนีเ้ป็นการนําเสนอถึงกระบวนทศัน์ของนกัศกึษาพยาบาลทัง้ในเร่ืองของ

มมุมองของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ความจริง ความรู้  ความสมัพนัธ์ของนกัศกึษากบัเพ่ือนมนษุย์และสรรพสิ่ง 

การสรรค์สร้างความรู้ของนกัศกึษา และกระบวนทศัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของนกัศกึษาซึง่นําไปสูค่วามสขุ

ในการเรียนรู้ ซึง่ “กระบวนทศัน์” ในท่ีนีห้มายถึง มมุมองในการมองโลก ความคดิ ความเช่ือ การรับรู้ 

และการให้คณุคา่ท่ีมนษุย์มีตอ่สิ่งตา่งๆ กระบวนทศัน์จงึเป็นสิ่งสําคญัท่ีสง่ผลตอ่วิธีคดิ ความรู้สกึนกึคดิ

และการแสดงทา่ทีของมนษุย์ตอ่บริบทแวดล้อม   มมุมองเก่ียวกบัความจริง ความรู้หรือกระบวนทศัน์

ของนกัศกึษาพยาบาลจงึมีท่ีมาจากกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมของนกัศกึษา  ซึ่ งมีเป้าหมายใน

การพฒันาตนเองแบบองค์รวม มีการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและสิ่งอ่ืนๆ รอบตวั และได้

ย้อนคดิอยา่งใคร่ครวญเพ่ือปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ การนําเสนอในสว่นนี  ้จงึเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง

มมุมองของนกัศกึษาในการมองความรู้ ความจริงดงันี  ้

 

มุมมองของนักศึกษาพยาบาลกับโลกแห่งความจริง 

 นกัศกึษาพยาบาลรับรู้วา่ความจริงหรือสิ่งตา่งๆในโลก มีทัง้สว่นท่ีเป็นรูปธรรม เชน่ สามารถ

มองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รับรส หรือสมัผสัได้ และสว่นท่ีเป็นนามธรรม  ไมส่ามารถใช้ประสาทสมัผสั

ตามปกตวิิสยัได้แตต้่องอาศยัภาวะจติท่ีมีความศรัทธา ความเช่ือ ความยดึมัน่นบัถือ หรือความผกูพนั  

แนน่แฟ้นท่ีอยูใ่นจิตใจมนษุย์โดยยากจะพิสจูน์ หรือไมส่ามารถพิสจูน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

ซึง่สามารถกลา่วได้ดงันี ้

 ความจริงในโลกวิทยาศาสตร์และองค์รวม 

 สําหรับนกัศกึษาพยาบาลมกัมีมมุมองในการมองความจริงทัง้ในเชงิวิทยาศาสตร์วา่

ความจริงบางอยา่งสามารถพสิจูน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ ความจริงคือสิ่งท่ีเป็นไปได้ มีเหตมีุผล ความจริง 

คือสิ่งท่ีมนษุย์ค้นพบแล้วบนัทกึไว้สืบตอ่กนัมา หากเป็นความเช่ือหรือความจริงจากประสบการณ์ก็อาจ

ต้องมีผลสรุปท่ีสามารถพิสจูน์ได้  และในแงข่องการมองความจริงอยา่งเป็นองค์รวม นกัศกึษาพยาบาล

ยอมรับวา่ความจริงบางอยา่งไมจํ่าเป็นต้องมีหลกัฐาน หรือมีเหตผุลสนบัสนนุ ทัง้นีใ้นเร่ืองของความเช่ือ 

ความศรัทธา สิ่งท่ีเป็นคณุคา่ทางจิตใจและประสบการณ์ในชีวิตก็ถือวา่เป็นความจริงได้ หรือแม้แต่

ประเพณีท่ีปฏิบตัิ สืบตอ่กนัมาจนเป็นความเช่ือตามวฒันธรรมของตน  การปฏิบตัเิพ่ือชีวิตรอด หรือ 

ความเช่ือท่ีเป็นพืน้ฐานในการดํารงชีวิต เชน่คําสอนของพอ่ แม ่หรือบรรพบรุุษก็ล้วนแล้วแตเ่ป็นความจริง  

ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่มีความจริงบางอยา่งท่ีคนสนใจจะพิสจูน์ แตใ่นทางกลบักนัความจริงบางอยา่ง

คนก็ไมส่นใจท่ีจะพิสจูน์หรือไมจํ่าเป็นต้องพิสจูน์ บทพิสจูน์จงึไมใ่ชส่ิ่งสําคญัสําหรับความจริงเสมอไป 
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 ความจริงในโลกของนกัศกึษาพยาบาลจึงมีทัง้มิตท่ีิสมัผสัได้โดยประสาทสมัผสั และมิตท่ีิ

เข้าถึงได้ด้วยความคดิ ความรู้สกึและจติวิญญาณ ทัง้นีน้กัศกึษาหลายคนตระหนกัได้ถึงความเช่ือมโยง

สมัพนัธ์กนัระหวา่งความจริงทัง้สองมติดิงักลา่ววา่ไมอ่าจแยกออกมาโดดๆ  ได้ เน่ืองจากนกัศกึษาเช่ือ

วา่มนษุย์เราทกุคนล้วน รับรู้ความจริงจากมติติา่งๆ  ภายในตนของมนษุย์อยา่งเป็นองค์รวม แม้วา่

นกัศกึษาพยาบาลจะต้องเรียนรู้องค์ความรู้ในเชงิวิทยาศาสตร์เป็นสว่นใหญ่ แตอ่ยา่งไรก็ตามนกัศกึษา

จํานวนไมน้่อยยงัคงมีการประพฤต ิปฏิบตัติามความเช่ือ และศาสนา โดยสวดมนต์ ไหว้พระก่อนนอน 

ทําบญุ เข้าวดั ซึง่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ ความศรัทธา ความต้องการกําลงัใจในการดําเนิน

ชีวิตท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีอยูเ่หนือสามญัวิสยั ดงัเชน่ นกัศกึษาคนหนึง่ท่ีมีพืน้เพเป็นคน

ตา่งจงัหวดัและมกัปฏิบตักิิจกรรมทางศาสนากบัครอบครัวของตนอยูเ่ป็นประจํากลา่ววา่ “เป็นคนชอบ

ทําบญุ ไหว้พระพรหม  พระพิฆเนศ แล้วก็จะชวนแมไ่ปถวายสงัฆทานเป็นประจํา ก็จะชวนเพ่ือนไปไหว้

พระหลวงพอ่โสธรกนับอ่ย  ชอบนะ แมพ่าไปตัง้แตเ่ดก็อยา่งไหว้ศาลหลกัเมืองชว่งปิดเทอมชวนเพ่ือน

ไปตลอดเลย  รู้สกึอ่ิมเอมใจ  เวลาเราได้ขอพรแล้วเรารู้สกึดีใจนะ  เขาบอกวา่บญุได้ทนัทีท่ีเราทํานะคือ

อ่ิมใจ” และภายในบริเวณของคณะพยาบาลศาสตร์เอง ก็มีหอพระประจําคณะพยาบาลฯ  ศาลพระภมูิ

เก่าแก่  ห้องพระ และพระพทุธรูปเพ่ือการสกัการะบชูาหรือเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจสําหรับทกุๆ คน รวมทัง้

มีพธีิกรรมทางศาสนาในวนัสําคญัตา่งๆ ซึง่นกัศกึษา ครู อาจารย์ แ ละเจ้าหน้าท่ีล้วนยินดีเข้าร่วม

กิจกรรมด้วยความเตม็ใจภายใต้ความเช่ือวา่เป็นศริิมงคลตอ่การดําเนินชีวิตของตน  

 ความจริง ความรู้ท่ีมีความเป็นพลวัต 

 นกัศกึษาพยาบาลมองวา่ความจริง ความรู้มีทัง้ท่ีดํารงอยู ่มีอยู ่ตามธรรมชาตจิะเปล่ียนแปลง

ก็ตอ่เม่ือมีการค้นพบใหม่หรือสามารถพิสจูน์ยืนยนัได้ดงัเชน่ความรู้ในเชงิวิทยาศาสตร์ และความจริง 

ความรู้ท่ีไมมี่กฏเกณฑ์ตายตวั สามารถเปล่ียนแปลงได้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และสิ่งตา่งๆ

รอบตวั นอกจากนีน้กัศกึษายงัมองวา่ความจริงสามารถถกูสร้างขึน้โดยมนษุย์  มนษุย์จะรับรู้หรือเช่ือ

วา่ความจริงเป็นอยา่งไรนัน้ขึน้อยูก่บัฐานความคดิ ความเช่ือของตน  ทัง้นีน้กัศกึษามองวา่มนษุย์เรามกั

รับรู้เก่ียวกบัความจริง ความรู้จากการฟัง ถาม แสวงหาคําตอบและอาจใช้ความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ 

และการให้คณุคา่ร่วมด้วยเพราะมนษุย์มไิด้มีแตเ่พียงร่างกาย แตมี่ชีวิตและจิตใจ รวมทัง้องค์ประกอบ

อ่ืนๆ ความจริง ความรู้ของแตล่ะคนจงึมีความแตกตา่ง หลากหลาย เปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา และ

บริบทท่ีแปรเปล่ียนไปอยา่งตอ่เน่ือง 

 สว่นมมุมองของอาจารย์พยาบาลจากการสมัภาษณ์พบวา่ อาจารย์หลายคนมีมมุมอง

เก่ียวกบัความจริง ความรู้วา่  ความจริงมีทัง้ท่ีเป็นสากลและเปล่ียนแปลงได้ตามบริบท และความจริง 

ความรู้ มีความสมัพนัธ์กบัผู้ รู้ขึน้อยูก่บัวา่ใครจะรับรู้อยา่งไรและความรู้สามารถสร้างขึน้ได้ภายใน 

ตวัมนษุย์เองจากประสบการณ์และการบรูณาการความรู้ขึน้มาเพ่ือสามารถปรับตวัในการดํารงชีวิตได้
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อยา่งมีความสมดลุ  ทัง้นีก้ารบรูณาการความรู้ในเชงิทฤษฎีและปฏิบตั ิหรือประสบการณ์เข้าด้วยกนันัน้

เป็นสิ่งจําเป็นเพราะหากขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไปอาจสง่ผลให้มนษุย์เรามีมมุมองท่ีแคบ ไมร่อบด้าน 

และไมล่กึซึง้ รวมถึงไมส่ามารถนําไปปฏิบตัไิด้  ดงัท่ีอาจารย์คนหนึง่เปรียบเทียบการเรียนรู้ เพ่ือเป็น

พยาบาลท่ีมีคณุภาพไว้อยา่งนา่สนใจวา่ “พ่ีคดิวา่จะทําให้พยาบาลเก่งได้คือ คณุต้องเป็นทัง้ผู้อา่นและ

ก็เป็นทัง้ผู้ปฏิบตั ิอา่นอยา่งเดียวเหมือนคนตาบอดไมรู้่จริง  ถ้าทํางานอยา่งเดียวโงเ่หมือนควาย   

เพราะฉะนัน้ถ้าเผ่ือไมทํ่างานด้วย ไมเ่รียน ไมอ่า่นด้วย ก็คือเหมือนควายตาบอด ”  

 นอกจากนีอ้าจารย์พยาบาลมกัมองวา่มีความรู้หลากหลายประเภทท่ีมีความสําคญั 

ตอ่สาขาวิชาชีพพยาบาลทัง้ความรู้ในด้านของศาสตร์ทางการพยาบาล  ด้านการศกึษา ประสบการณ์  

ความเช่ือ ภมูปัิญญา ฯลฯ และ แหลง่ความรู้ ก็มีอยู่หลายแหลง่ ทัง้ในชัน้เรียน และ นอกชัน้เรียน  

โดยความรู้มกัได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และประสบการณ์ตา่งๆ แม้แตก่ารแก้ปัญหาในการทํางาน

และชีวิตประจําวนัก็เป็นการเรียนรู้ เน่ืองจากมีการ สร้างความรู้ขึน้มาแก้ปัญหา ตา่งๆ ทีเ่กิดขึน้ และ

สามารถนําความรู้นัน้ ไปใช้ในครัง้ตอ่ ๆ ไปได้อีกด้วย และเน่ืองจากประสบการณ์ตรงของความเป็น  

ครูพยาบาลจงึสง่ผลให้ครู อาจารย์มกัมีมมุมองวา่ ความรู้ทกุประเภทล้วนสําคญัและสามารถนําไป

ประยกุต์ใช้ เพ่ือสามารถให้การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีความหลากหลายได้อยา่งเป็นองค์รวม ความรู้มีอยู่  

ทกุแหง่หนมนษุย์เราจงึสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และความรู้จากประสบการณ์อาจมีความแตกตา่ง

จากความรู้ในตํารา ดงัท่ีอาจารย์พยาบาลคนหนึง่กลา่วถึงประสบการณ์ตรงของตนวา่ “บางทีในตํารา

ไมมี่ หรือบอกไมล่ะเอียด แตด้่วยวา่เราทํามาบอ่ยๆ ประสบการณ์ท่ีเหน็มาบอ่ยๆ เราจะบอกได้เลยวา่

กรณีนี ้จะเป็นอยา่งไร คือความรู้ ท่ีเกิดขึน้เองจากการเรียนรู้ ” ความรู้จงึมีการเ ปล่ียนแปลงไปตาม

ประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล 

 ความแตกต่างของบุคคลกับความจริง ความรู้ท่ีหลากหลาย 

 ภายใต้ความเช่ือท่ีวา่แตล่ะบคุคลมีความแตกตา่งกนันบัวา่เป็นฐานคดิสําคญัท่ีสง่ผล  

ให้นกัศกึษาพยาบาลมองวา่ความจริง ความรู้ไมใ่ชมี่เพียงสิง่เดียว แบบเดียวท่ีเป็นสากลในทกุเวลา 

และทกุบริบท แตค่วามจริง ความรู้มีอยูห่ลากหลายขึน้อยูก่บัการรับรู้ของแตล่ะบคุคล ซึง่ภายใต้การ

รับรู้นัน้ๆ เป็นผลมาจากความแตกตา่งของพืน้ฐานครอบครัว การได้รับการเลีย้งด ูการอบรมสัง่สอน

จากบ้าน โรงเรียน ศาสนา ความเช่ือ พืน้ท่ีอาศยั วฒันธรรมท้องถ่ิน ประเพณีปฏิบตั ิคําสอนท่ีสืบทอด

กนัมา ความสนใจสว่นตวั พืน้ฐานองค์ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิ เหตผุลของแตล่ะคน ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ  
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 จากมมุมองเก่ียวกบัความจริง ความรู้ของนกัศกึษาพยาบาลสะท้อนให้เหน็ถึงการมอง

ความจริง ความรู้ในมมุมองท่ีเปิดกว้างยอมรับในความแตกตา่ง  ทัง้นีอ้าจเน่ื องจากภมูิหลงัของ

นกัศกึษา และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กบันกัศกึษาพยาบาลทําให้นกัศกึษามีความเข้าใจผู้ อ่ืน 

รอบข้างท่ีมีความแตกตา่งกบัตน ความจริง ความรู้สําหรับนกัศกึษาพยาบาลมไิด้แยกขาดออกไป

หากแตมี่ความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ของนกัศกึษา การให้ความหมายของคําวา่ “ความรู้” ในมมุมอง 

ของนกัศกึษาพยาบาลจงึรวมทัง้ความรู้จากการเรียนและประสบการณ์ชีวิต  โดยนกัศกึษามกัมองวา่

ความรู้ไมส่ามารถวดัได้ด้วยเพียงระดบัการศกึษาเทา่นัน้  ประสบการณ์ชีวิตก็นบัวา่เป็นความรู้อีก

ประเภทหนึง่ท่ีมีความสําคญัและมีลกัษณะของความรู้ท่ีเกิดจากความเช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ รู้ 

กบัความรู้ ทัง้นีน้กัศกึษาหลายคนยงัมีความเช่ือวา่มีความรู้อยูอ่ยา่งกว้างขวางไร้ซึง่ขอบเขต โดยความรู้

ท่ีอยูใ่นตําราก็คือความรู้จํานวนหนึง่ท่ีมนษุย์รับรู้จากภายนอกหรือมนษุย์สร้างขึน้แล้วจดบนัทกึไว้นัน่เอง 

 ในทศันะของนกัศกึษาพยาบาลท่ีให้สมัภาษณ์มองวา่ความรู้มีหลายประเภท ทัง้ในตํารา 

นอกตํารา  ภมูิปัญญา ประสบการณ์การปฏิบตั ิและประสบการณ์ชีวิตเชน่การดแูลพอ่ แม ่ ปู่  ยา่ ตา 

ยาย ฯลฯ ซึง่ความรู้ในตํารามีลกัษณะเป็นแบบแผนตายตวั หากแตก่ารปฏิบตัจิริงแตกตา่งจากในตํารา

ซึง่เปล่ียนไปตามบริบท ความรู้จากทกุๆ ท่ีล้วนสามารถเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัสูก่ารสร้างความรู้ใหมไ่ด้  

นอกจากนีน้กัศกึษาหลายคนยงัมองวา่ ความรู้ในชัน้เรียนมี ขอบเขตจํากดั เฉพาะวิชาการ  หากขาด

ความรู้นอกชัน้เรียนหรือประสบการณ์ชีวิตจะสง่ผลให้ รู้ไมเ่ทา่ทนัคนอ่ืนในการใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคม  

ความรู้นอกชัน้เรียนจงึมีความสําคญัในการดําเนินชีวิต ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ให้สมัภาษณ์วา่ “ความรู้

ไมใ่ชมี่แคใ่นห้องเรียน เวลาเราเจอคนอ่ืน เขามีประสบการณ์เป็นภมูิปัญญาของเขา นัน่คือเป็นความรู้ท่ี

เราได้มาซึง่เราอาจจะเลือกมาปฏิบตั ิ หรือวา่นํามาใช้ก็ได้ ซึง่ไมมี่ในห้องเรียนอยูแ่ล้ว ในห้องเรียนเรา

จะใช้แควิ่ชาการเทา่นัน้  แตเ่วลาออกข้างนอกเราจะรู้สกึเหมือนเราไมฉ่ลาด  เหมือนเราไมท่นัคนอ่ืนเขา”   

 นอกจากนีน้กัศกึษายงัมองวา่การศกึษามีความหมายกว้างทัง้ในชัน้เรียน ตํารา หนงัสือ 

และนอกชัน้เรียน เชน่ การฝึกปฏิบตั ิประสบการณ์ ซึง่รวมไปถึงการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้างด้วย  

ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่กลา่ววา่ “ทกุอยา่งเป็นการศกึษา เชน่การศกึษาในห้องเรียนก็ศกึษาในสิ่งท่ีเรา

ต้องทําเป็นอาชีพ  วิชาชีพ  แตถ้่าปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนมนัเป็นการศกึษาใจคน ศกึษาการใช้ชีวิต   

ถ้าสมมตุวิา่เราอยูก่บัคนอ่ืนโดยท่ีไมรู้่ ใจเขาใจเรา มนัก็คือตา่งคนตา่งอยู ่ก็ไมรู้่วา่จะอยูไ่ปทําไม  

เราอยูไ่มไ่ด้ด้วยตวัเองอยา่งเดียวคะ่ ทกุอยา่งมนัเป็นการศกึษา” 
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นักศึกษาพยาบาลศูนย์กลางแห่งความสัมพันธ์ 

 เน่ืองจากนกัศกึษาพยาบาลมีฐานคดิในเร่ืองของการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งตา่งๆ รอบตวัวา่ 

การดํารงชีวิตของมนษุย์มีความเช่ือมโยงกบับริบทแวดล้อม นกัศกึษาจงึมกัมองวา่การมีปฏิสมัพนัธ์ 

บคุคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนๆ นบัวา่เป็นการเรียนรู้ชีวิต  มนษุย์เราไมส่ามารถดํารงชีวิตอยูไ่ด้โดยไมมี่ปฏิสมัพนัธ์ 

การอยูค่นเดียวหรืออยูอ่ยา่งไมมี่ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนเป็นการอยู่อยา่งไร้ความหมาย ทัง้นี ้

นกัศกึษาพยาบาลหลายคนสมัผสัได้ด้วยใจวา่ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนทําให้มีความสขุ เพราะได้

แบง่ปันความสขุและรอยยิม้ มีความผกูพนั รักใคร่กนั ชว่ยเหลือกนัยามทกุข์ยาก และรู้สกึประทบัใจ 

กบัสมัพนัธภาพท่ีดี รู้สกึอบอุน่และสมัผสัได้ถึงความเอือ้อาทรท่ีได้รับจากบคุคลรอบข้าง  

 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ 

 ภายใต้ฐานคดิท่ีเช่ือวา่การมีปฎิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและสิ่งอ่ืนๆ  เป็นสิ่งสําคญัในชีวิต

นกัศกึษาพยาบาลจงึมกัสนใจท่ีจะสร้างปฏิสมัพนัธ์ กบับคุคลรอบข้าง ทัง้กบัเพ่ือนๆ ครู อาจารย์  

และบคุคลอ่ืนๆ ด้วยการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้ในชัน้เรียน นอกชัน้เรียน และการใช้ชีวิตประจําวนั รวมทัง้มี

สมัพนัธภาพกบัผู้ ป่วยและญาตผิู้ ป่วยผา่นการดแูลอยา่งเข้าอก เข้าใจ และเอือ้อาทร รวมถึงการมี

สายใยผกูพนักบับคุคลในครอบครัวท่ีรับฟังความทกุข์และพร้อมเป็นกําลงัใจให้กนัและกนัเสมอ 

 นกัศกึษาพยาบาลหลายคนสะท้อนวา่เม่ือ อยู่ในสถาบนัมกัจะมีความรู้สกึวา่อบอุน่ 

ปลอดภยั โดยอาจารย์ให้การดแูล เอาใจใสท่ัง้ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  ทุม่เทเสียสละ   

ดแูลชว่ยเหลือนกัศกึษา โดยเฉพาะอยา่งย่ิงนกัศกึษาท่ีเรียนออ่นจะไมถ่กูปลอ่ยทิง้ไว้ข้างหลงั    

อีกทัง้เจ้าหน้าท่ี คนงานภายในสถาบนัก็มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่นกัศกึษาและครูอาจารย์ แม้ในบางครัง้

อาจจะมีความขดัแย้งกนับ้างก็ให้อภยักนั และอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ ดงัท่ีนกัศกึษาชายคนหนึง่เลา่ถึง

ความรู้สกึของตนวา่  “ผมชอบในความเป็น สถาบนัพยาบาล ตรงท่ีทกุอยา่งเป็นความสั มพนัธ์ท่ีดี 

อาจารย์ท่ีน่ีเขาดแูลเราดีมาก ดแูลดีจริงๆ นะ ขึน้วอร์ดก็ดแูลดี  เวลาลงวอร์ดมาก็ประชมุปรึกษากนั

นอกเวลา  สนใจ  ทัง้ๆ ท่ีมนัหมดเวลาราชการไปแล้ว  อยา่งเพ่ือนท่ี สอบตกอาจารย์เขาก็ดแูลดีนะ  

พยายามชว่ยสอนเสริมให้  ผมวา่มนัดี แล้วอยา่งคนงานผมก็วา่เขาก็นิสยัดีนะ มีมารยาท” เชน่เดียวกบั

นกัศกึษาอีกคนหนึง่ท่ีกลา่ววา่ “หนรูู้สกึอบอุน่ทกุครัง้ท่ีอยูก่บัเพ่ือนในสถาบนัแหง่นีค้ะ่ หนอูอกไปข้างนอก 

พอกลบัเข้ามาแคเ่ห็นรัว้สถาบนั หนก็ูรู้สกึปลอดภยัแล้ว เหมือนเป็นท่ีของเรา เรารู้จกัทกุคนในนี ”้ 

 สว่นสมัพนัธภาพกบัผู้ ป่วยและญาตผิู้ ป่วย นกัศกึษามกัมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลเหลา่นัน้ 

โดยแม้วา่การเร่ิมต้นสร้างสมัพนัธภาพในระยะแรกนกัศกึษาอาจรู้สกึไมม่ัน่ใจ แตเ่พ่ือการเรียนรู้ท่ีได้รับ

มอบหมายจากครู อาจารย์ นกัศกึษาจงึต้องพยายามทําให้สําเร็จ แตเ่ม่ือความสมัพนัธ์ดําเนินไปพร้อม  ๆ

กบัการปฏิบตัิการพยาบาลด้วยความตัง้ใจ เอาใจใสด่แูล สมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งผู้ ป่วยและญาติ

ผู้ ป่วยกบันกัศกึษาจงึเกิดขึน้ได้อยา่งราบร่ืนด้วยความจริงใจท่ีมีตอ่กนั และสําหรับบคุคลอ่ืนๆ  รอบตวั

นกัศกึษาก็สามารถสร้างสมัพนัธภาพด้วยได้เป็นอยา่งดี ภาพท่ีสะท้อนให้เหน็ได้  คือนกัศกึษามั กมี 

สีหน้าท่ียิม้แย้ม แสดงถึงความสขุใจเม่ืออยูท่า่มกลางบคุคลอ่ืนๆ  แวดล้อม 
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 ด้วยความรู้สกึดงักลา่วนกัศกึษาจงึมีมมุมองในแงบ่วกเก่ียวกบัการเรียนรู้ กลา่วคือ  

การเรียนรู้ไมใ่ชมี่แตค่วามทกุข์ โดยถึงแม้จะมีความเครียดในบางชว่งจงัหวะชีวิตของการเรียนรู้บ้าง  

แตค่วามมั่ นใจ ความรู้สกึอบอุน่ปลอดภยัเหลา่นัน้ล้วนเป็นสิง่ท่ีชว่ยโอบอุ้มให้นกัศกึษาสามารถ  

ผา่นอปุสรรคตา่งๆ ไปได้โดยมีการเตบิโตท่ีมีความแข็งแกร่ง มัน่คงอยูภ่ายในตน และดําเนินชีวิตตอ่ไป

โดยก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกบัการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ขึน้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัทกุๆ  คนรอบข้าง 

 ความสัมพันธ์กับสรรพสิ่ง 

 ภายในคณะพยาบาลศาสตร์อาจพบเหน็ภาพท่ีนกัศกึษาพยาบาลหลายคนสะท้อน  

ความเช่ือของตนผา่นการปฏิบตัติา่งๆ เชน่ การไหว้พระขอพร ขอให้ดลบนัดาลสิ่งท่ีต้องการ หรือขอให้

สมหวงั  การสวดมนต์  นัง่สมาธิ ฯลฯ ทัง้นีก้ารท่ีนกัศกึษาได้มีโอกาสปฏิบตักิิจกรรมทางศาสนาชว่ยทํา

ให้นกัศกึษาสนใจศาสนามากขึน้ และมองเห็นคณุคา่ท่ีได้รับจากการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทกุคืน 

ไหว้พอ่ ไหว้แม ่ปู่  ยา่  ตา ยายกลา่วคือทําให้สบายใจ รู้สกึอบอุน่ใจและสขุสงบขึน้ สง่ผลให้นกัศกึษา

ปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง อีกทัง้การปฏิบตัติามคําสอนทางศาสนายงัชว่ยสนบัสนนุทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ

และการดําเนินชีวิตรวมทัง้การปฏิบตัวิิชาชีพของนกัศกึษาด้วย ซึง่นกัศกึษามีความรู้สกึวา่การเช่ือมโยง

กบัสิ่งเหนือสามญัวิสยั ได้ชว่ยสร้าง สมดลุภายในตนและทําให้มีจิตใจเข้มแข็ง โดยนกัศกึษา ซมึซบั

ธรรมะทัง้จากวิถีชีวิตในครอบครัวและจากการเรียนรู้ในสถาบนัการศกึษาพยาบาล ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่

ท่ียดึถือธรรมเนียมปฎิบตัอินัดีงามของครอบครัวมาตลอดกลา่ววา่ “หนไูหว้พระก่อนนอนทกุคืน ไหว้พอ่  

ไหว้แม ่ หนนูบัถือมาตัง้แตรุ่่นปู่  รุ่นยา่ ตายาย  ก็นบัถือตอ่ ๆ กนัมา ” และนกัศกึษาอีกคนกลา่วใน

ทํานองเดียวกนัวา่ “เวลาเหน่ือยมาก ๆ หรือเครียดมาก ๆ ก็ จะสวดมนต์ นัง่สมาธิตามท่ี พระอาจารย์

สอน ก็ชว่ยให้ใจเย็นลง สบายใจขึน้” 

 

นักศึกษาพยาบาลผู้สร้างสรรค์ความรู้ 

 นกัศกึษาพยาบาลมองวา่ความจริง ความรู้นัน้ไมไ่ด้ตัง้อยูโ่ดดๆ หรือมีความหมายในตวัเอง

เพียงหนึง่เดียวเสมอไป หากแตค่วามจริง ความรู้ยงัมีความสมัพนัธ์กบัผู้ ท่ีรับรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์ 

กบัสิ่งเหลา่นัน้ แตล่ะคนจงึอาจให้ความหมายแก่ความจริง ความรู้หรือสิง่ตา่งๆ แตกตา่งกนัออกไป  

ตามการรับรู้ของตน อีกทัง้ความจริง ความรู้มีทัง้ท่ีอยูภ่ายนอกและเกิดขึน้ภายในตน การสร้างสรรค์

ความรู้ของนกัศกึษาจงึเกิดขึน้ได้ทัง้จากประสบการณ์ชีวิต และการปฏิบตัหิรือลงมือทําในสถานการณ์

จริงโดยมีเป้าหมายเพ่ือการเรียนรู้สูวิ่ชาชีพและการดําเนินชีวิต  

การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้างและบริบทแวดล้อมนบัเป็นสิ่งสําคญัอยา่งย่ิงท่ีเอือ้ให้เกิด

การสร้างความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ในการดําเนนิชีวิตของนกัศกึษาพยาบาลได้อยา่งเป็นอยา่งดี โดยความรู้

ท่ีสรรค์สร้างขึน้นัน้นกัศกึษามกัได้ฐานคดิมาจากคําสอนของพอ่ แม ่ครู อาจารย์ การแสวงหาความรู้
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ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีประสบด้วยตนเองและประสบการณ์ของผู้ อ่ืนเชน่ เพ่ือนๆ 

ครู อาจารย์ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย ฯลฯ ซึง่การสร้างความรู้ดงักลา่วสามารถเกิดขึน้ได้จากการ

เรียนรู้ผา่นการเช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหวา่งกนัหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่กลา่ววา่ 

“ความรู้บางอยา่งได้จากการปฏิบตั ิดแูลคนไข้ก็ได้ความรู้วา่ทําแบบไหนถึงจะได้ผลดี บางครัง้ก็เป็น

ความรู้ใหมท่ี่ตําราไมมี่” ความรู้ในท่ีนีจ้งึไมใ่ชค่วามรู้ในความหมายของความรู้เพ่ือใช้ในการทําแบบทดสอบ 

หรือตอบคําถามได้ หากแตเ่ป็นความรู้ท่ีสามารถนํามาใช้ได้กบัชีวิตจริง ทําให้นกัศกึษารับรู้ถึงคณุคา่

ของความรู้ท่ีมีความหมายทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน  

 กระบวนทัศน์ท่ีเปล่ียนแปลงกับความสุขในชีวติ 

 จากฐานคดิเดมิของนกัศกึษาพยาบาลก่อนเข้ามาเรียนในสาขาพยาบาลเคยมองวา่  

สว่นใหญ่แล้วความรู้เป็นสิง่ตายตวัสามารถสง่ผา่นมาท่ีผู้ เรียนด้วยการเรียนในชัน้เรียนหรือสถานศกึษา  

แตใ่นปัจจบุนันกัศกึษาหลายคนได้เปล่ียนวิธีคดิมาสูก่ารมองในมมุมองท่ีแตกตา่งออกไปเชน่ ความรู้ 

มีอยูห่ลากหลายประเภท มีอยูร่อบตวั ไมแ่นน่อนตายตวั เปล่ียนแปลงได้ตามบริบท ความรู้ไมไ่ด้  

มีไว้เพียงเพ่ือสามารถสอบให้ผา่น หรือเพ่ือการแขง่ขนักบัผู้ อ่ืน แตค่วามรู้นัน้ควรมีคณุคา่ตอ่ชีวิต  

ของนกั ศกึษาในการท่ีจะอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ ความสขุในการเรียนรู้จงึเกิดขึน้ได้  

โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายมุง่การพฒันาตนของนกัศกึษาอยา่งเป็นองค์รวม 

 ความสุขในชีวิตแห่งการเรียนรู้  

ในโลกแหง่การเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาลสิง่สําคญัท่ีชว่ยให้นกัศกึษารู้สกึถึงคณุคา่

ภายในตน มีความมัน่คงทางอารมณ์  มีความเข้มแขง็ สามารถดํารงไว้ซึง่ความสมดลุภายในตน  

และผา่นพ้นอปุสรรคตา่งๆ มาได้ คือกําลงัใจ ความเมตตา ความรักและเอือ้อาทรจากบคุคลรอบข้าง  

ซึง่รวมไปถึงสิ่งท่ียดึเหน่ียวจิตใจหรือท่ีพึง่ทางใจด้วย ด้วยความรู้สกึดังกลา่วนกัศกึษาพยาบาลท่ีให้

สมัภาษณ์ทกุคนจงึมองวา่สําหรับกระบวนการเรียนรู้แล้วสิ่งสําคญั ก็คือความสขุของผู้ เรียน และคณุคา่

ท่ีได้จากการเรียนรู้ซึง่นบัวา่เป็นกระบวนทศัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิท่ีเคยมองวา่ผลสมัฤทธ์ิทาง  

การเรียนเป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุในการเรียนรู้ นอกจากนีน้กัศกึษายงัมีมมุมองความคดิในแง่บวกกลา่วคือ  

คดิวา่ตนเองต้องปรับตวัและพฒันาตนเองอยูเ่สมอทัง้ในด้านการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนักบัผู้ อ่ืน   

มีความเช่ือมัน่ในกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล และเช่ือมัน่ในประสบการณ์ของผู้สอนและรู้สกึ

พอใจท่ีได้เรียนในสาขาพยาบาลเน่ืองจากทําให้ตนเองและคนในครอบครัวมีความสขุ ดงัท่ีนกัศกึษา 

คนหนึง่กลา่ววา่ “ตัง้แตม่าเรียนพยาบาลสีหน้าแมเ่ปล่ียนไปนะ เม่ือก่อนแมจ่ะเหน่ือยเหมือนแววตากงัวล  

แตต่อนนีแ้ม้แมจ่ะเหน่ือยแตก็่อ่ิมเอม ภมูใิจท่ีลกูเรียนพยาบาล” 
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นักศึกษาพยาบาลกับนิยาม “ผู้เรียนท่ีดี” 

  สําหรับนกัศกึษาพยาบาลแล้วการเรียนเก่งหรือมีความเป็นเลศิทางวิชาการเพียงอยา่งเดียว

แตข่าดการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน หรือสงัคม ไมใ่ชค่ณุลกัษณะของผู้ เรียนท่ีดี เน่ืองจากผู้ เรียนเหลา่นัน้

มกัมองเห็นแตเ่ป้าหมายของตน ไมส่นใจท่ีจะชว่ยเหลือบคุคลรอบข้าง และไมใ่สใ่จกบัการอยูร่่วมกนั

ฉนัท์มิตรท่ีพงึปฏิบตัติอ่กนั  ดงัท่ีนกัศกึษาคนหนึง่ซึง่เคยมีประสบการณ์ผิดหวงัจากเพ่ือนท่ีเรียนมา

ด้วยกนัได้ กลา่ววา่ “คนท่ีเรียนดีเขาก็ไมไ่ด้มีนํา้ใจเสมอไป หนเูคยร้องไห้เพราะคนเรียนเก่งมาแล้ว  

คนเก่งไมไ่ด้ชว่ยอะไรคะ่อาจารย์ บางทีหนมูองวา่เรียนเก่งอยา่งเดียวไมมี่ประโยชน์คะ่ถ้าไมช่ว่ยคนอ่ืนคะ่” 

 ด้วยวิธีคดิดงักลา่วนกัศกึษาพยาบาลจงึมองวา่คณุลกัษณะผู้ เรียนท่ีดีควรเป็นผู้ เรียน 

ท่ีมีความเข้าใจตนเอง สามารถแก้ไขจดัการความขดัแย้งหรือความเครียดของตนได้ มีสมัพนัธภาพท่ีดี

กบัผู้ อ่ืนและสิ่ง อ่ืนๆ  เปิดใจ กว้างรับฟังความคดิเหน็ และเข้าใจความรู้สกึผู้ อ่ืน รวมทัง้พร้อมท่ีจะ

ชว่ยเหลือบคุคลรอบข้างตามความสามารถของตน  ทัง้นีน้กัศกึษาได้เปล่ียนกระบวนทศัน์จากการ  

ให้ความสําคญักบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นสําคญัมาเป็นการให้ความสําคญักบัการพฒันาตนเอง

ในทกุๆ ด้านเพ่ืออยูร่่วมกนักบัผู้ อ่ืนและอยูท่า่มกลางสิ่งแวดล้อมได้อยา่งเอือ้อาทรและชว่ยเหลือพึง่พา

ซึง่กนัและกนั สว่นหนึง่เกิดจากการได้เปิดโลกทศัน์สูก่ารเรียนรู้ท่ีกว้างขวางออกไปนอกเหนือจากห้องเรียน

ท่ีเป็นห้องส่ีเหล่ียมแตเ่ป็นการเรียนรู้ชีวิตจริง ได้สมัผสักบัความแตกตา่งของความรู้หลากหลายประเภท 

ผู้ ร่วมเรียนรู้ท่ีมีความแตกตา่งกนั  และการเช่ือมโยงกบัสิง่ตา่งๆ รอบตวั ซึง่เปรียบเสมือนการเปิดประตู

สูโ่ลกกว้างแหง่ความจริงท่ีตา่งออกไปจากเดมิ ผู้ เรียนท่ีดีจงึมีนยิามท่ีขยายกว้างออกไปมากกวา่เป็น

เพียงผู้ เรียนท่ีมีผลการเรียนดีเทา่นัน้แตต้่องสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนทา่มกลางสรรพสิง่ได้อยา่งชว่ยเหลือ

เกือ้กลูกนัเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีมีความสขุสมดลุ 

 

  



บทที่ 8 

ข้อเสนอเชงิทฤษฎี 
 

 การศกึษาเก่ียวกบั “กระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษา

พยาบาล” ได้ชว่ยให้ผู้ วิจยัเข้าใจถึงเง่ือนไขและกระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม

ของนกัศกึษา และสามารถสร้างข้อเสนอเชงิทฤษฎีในเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันา

ตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาลได้  โดยนกัศกึษาได้เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ทัง้ในและนอกชัน้

เรียนตามหลกัสตูรในสาขาการพยาบาลซึง่ให้ความสําคญักบัทัง้ความรู้เชงิทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัใิน

สถานการณ์จริง การศกึษานีไ้ด้ให้ข้อเสนอเชงิทฤษฎีท่ีสะท้อนถึงการเรียนรู้ของนกัศกึษาตัง้แตก่่อนเข้า

มาเรียนในสาขาการพยาบาล และเม่ือนกัศกึษาเข้ามาสูก่ารเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลซึง่มีเง่ือนไข

และกระบวนการท่ีทําให้นกัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงอนันําไปสูก่ารพฒันาตนอยา่งเป็นองค์รวมท่ี

สําคญัดงันี ้

 

การเรียนในโรงเรียนทั่วไป 

การเรียนในระบบโรงเรียนท่ีนกัศกึษาพยาบาลเคยผา่นมาก่อนเข้ามาสูก่ารศกึษาในสาขาพยาบาล

ได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทศัน์ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการจดัการศกึษาในโรงเรียนวา่เป็นแบบปฏิฐานนิยมท่ี

มีมมุมองเก่ียวกบัความจริง ความรู้วา่เป็นความจริงแท้ แนน่อน ตายตวั และเป็นสากล  โดยยอมรับ

และเช่ือถือความจริง ความรู้เฉพาะท่ีผา่นการพสิจูน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมองวา่

ความรู้ตา่งๆ สามารถแยกออกเป็นสว่นยอ่ยๆ เพ่ือศกึษาหรือพฒันาเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาได้  

กระบวนทศัน์ดงักลา่วจงึเป็นเง่ือนไขสําคญัท่ีสง่ผลตอ่การจดัการศกึษาในระบบโรงเรีย น โดยระบบ

โรงเรียนพยายามจดัการเรียนการสอนด้วยวิธีการตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ตามท่ีผู้สอนถ่ายทอด 

และมอบหมายให้ผู้ เรียนกระทําตามท่ีผู้สอนกําหนดเพ่ือไปสูเ่ป้าหมายท่ีครูผู้สอนหรือระบบโรงเรียน

ต้องการ  

การคํานงึถึงเป้าหมายของสถาบนัการศกึษามากกวา่เป้าหมายของผู้ เรียนก็นบัวา่เป็นเง่ือนไข 

อีกประการหนึง่ท่ีทําให้มีการปรับเปล่ียนวิธีสอนหรือการพยายามจดัการเรียน การสอนเพ่ือมุง่หลอ่หลอม

ให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะในมาตรฐานเดียวกนัซึง่อยูภ่ายใต้ฐานคดิของการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตเป็น  

ผู้จบการศกึษาท่ีตอบสนองความต้องการของสงัคมมากกวา่จะพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพท่ีมีความ

แตกตา่ง หลากหลายของผู้ เรียนแตล่ะคน การเรียนรู้จงึมีลกัษณะท่ีผู้ เรียนต้องปรับตวัตามเทคนคิวิธี

สอนท่ีมีการปรับเปล่ียนไปตามแตผู่้สอน และผู้จดัการศกึษาเห็นสมควร ผู้ เรียนจงึมีบทบาทเป็นผู้ รับ

และผู้ตามมากกวา่เป็นผู้กระทําหรือผู้ สร้างสรรค์ 
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การศกึษาในระบบโรงเรียนสว่นใหญ่มกัมุง่เน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้านซึง่อาจไมส่อดคล้อง

กบัการพฒันาตนของนกัศกึษาซึง่มีองค์ประกอบในตนเองหลายด้านทัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ 

สงัคม และจติวิญญาณ โดยแตล่ะองค์ประกอบมีความเช่ือมโยงสมัพนัธ์โดยไมอ่าจแยกขาดจากกัน

และมีปฏิสมัพนัธ์กนัทัง้ภายในตนเอง ระหวา่งตนเองกบับคุคลอ่ืนและสิ่งอ่ืนๆ แวดล้อม การมุง่พฒันา

เพียงด้านใด ด้านหนึง่จงึอาจสง่ผลตอ่ความไมส่มดลุภายในตนของนกัศกึษา และสง่ผลให้นกัศกึษา     

ท่ีได้รับการพฒันาแบบแยกสว่นไมส่ามารถปรับตวัให้อยูร่่วมกบับคุคลอ่ืนในสงัคมไ ด้อยา่งมีความสขุ 

 

การเรียนรู้ในสถาบนัการศึกษาพยาบาล 

การเรียนรู้ในสาขาการศกึษาพยาบาลมีลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งไปจาก

ระบบโรงเรียนโดยทัว่ๆ ไป โดยนกัศกึษาพยาบาลได้มีโอกาสเรียนรู้ทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนจาก

หอพกัและแหลง่ฝึกปฏิบตัติา่งๆ ซึง่สามารถเรียนรู้ผา่นการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและสิ่งตา่งๆ รอบข้าง   

นกัศกึษาจงึสามารถเรียนรู้และเช่ือมโยงสูก่ารปรับสมดลุภายในตนอนันําไปสูก่ารพฒันาตนเอง  

ในทกุๆ ด้านอยา่งเป็นองค์รวมเพ่ือดํารงชีวิตอยูอ่ยา่งสมัพนัธ์เป็นสว่นหนึง่ของสงัคมและสิ่งแวดล้อม  

ทัง้นีก้ระบวนการเรี ยนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาลมีเง่ือนไขและ

กระบวนการท่ีสําคญัดงันี  ้

 สถาบันการศึกษาพยาบาล 

 สถาบนัการศกึษาพยาบาลนบัได้วา่เป็นชมุชนแหง่การเรียนรู้ เน่ืองจากนกัศกึษาพยาบาล  

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาภายใต้สภาวะแวดล้อมของการศกึษาพยาบาล โดยการเรียนรู้ของนกัศกึษา

เกิดขึน้ทัง้ในสถานศกึษาท่ีมีห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร ห้องกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้หอพกัท่ีเป็นทัง้ท่ีพกั

อาศยั  แหลง่แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเป็นสถานท่ีเรียนรู้การดําเนินชีวิตประจําวนัในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน

อีกด้วย นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่ความหวงัและกําลงัใจท่ีสําคญัของนกัศกึษา โดยนกัศกึษามกัได้พลงัใจ

จากเพ่ือนและครู อาจารย์ท่ีอยูห่อพกัร่วมกนัซึง่ในขณะท่ีนกัศกึษาอยูห่อพกัมกัมีกิจกรรมท่ีชว่ยเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ของนกัศกึษาและครู อาจารย์อยูเ่สมอๆ เชน่  การทําบญุตกับาตร การออกกําลงักาย   

การร่วมงานพธีิ และกิ จกรรมในโอกาสวนัสําคญัตา่งๆ  นอกจากนีน้กัศกึษายงัสามารถเรียนรู้ได้จาก

นอกสถานศกึษา เชน่ แหลง่ฝึกภาคปฏิบตัท่ีิมีทัง้โรงพยาบาล ศนูย์สาธารณสขุ ชมุชน ฯลฯ ซึง่ทัง้หมดท่ี

กลา่วมาเป็นพืน้ท่ีในการเรียนรู้ท่ีเอือ้ให้นกัศกึษามีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและบริบทแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

เง่ือนไขเหลา่นีจ้งึชว่ยให้นกัศกึษามีการเรียนรู้ท่ีขยายกว้างออกไปจากชัน้เรียนและเปิดโอกาสให้นกัศกึษา

มีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและสิ่งตา่งๆ ได้มากขึน้จงึนําไปสูก่ระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนของ

นกัศกึษาทัง้ในด้านสตปัิญญา  จิตใจ  อารมณ์  สงัคมและจิตวิญญาณ รวมถึงการอยูร่่วมกบับคุคล

และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อยา่งสขุสมดลุ 
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 หลักสูตรและกระบวนทัศน์ในการจัดหลักสูตร 

 การศกึษาในสาขาทางการพยาบาลมีทัง้ความเป็นศาสตร์และศลิป์ภายใต้ฐานคดิของภาวะ

สขุภาพองค์รวมท่ีเน้นการมองบคุคลแบบองค์รวมและสามารถให้การพยาบาลอยา่งครอบคลมุ  

แบบองค์รวมได้  จงึนํามาสูเ่ป้าหมายของการผลติบณัฑติพยาบาลท่ีสามารถปฏิบตัพิยาบาลได้อยา่ง 

มีความรู้  มีคณุธรรม จริยธรรม และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลและสรรพสิ่ง การจดัการศกึษาพยาบาล

จงึมุง่เน้นให้นกัศกึษาเกิดการพฒันาตนในทกุ  ๆด้านนอกเหนือไปจากการพฒันาด้านความรู้เชงิวิชาการ 

เน่ืองจากเป็นวิชาชีพท่ีต้องให้การดแูลมนษุย์ท่ีมีความแตกตา่งหลากหลาย และมีความเป็นองค์รวม  

ของกาย จติ สงัคมและจติวิญญาณ 

 จากกระบวนทศัน์ดงักลา่วจงึสง่ผลให้หลกัสตูรมีเป้าหมายมุง่สูก่ารพฒันาผู้ เรียนอยา่งเป็น  

องค์รวม โดยเป้าหมายการเรียนรู้  หลกัสตูร  ความรู้  การจดัการเรียนรู้  และการประเมนิผลการเรียนรู้  

มีสว่นตา่งออกไปจากกา รเรียนในระบบโรงเรียน กลา่วคือ เป้าหมายท่ี ไม่ได้มุง่เน้นการแขง่ขนักบั

ภายนอกแตเ่พียงอยา่งเดียว หลกัสตูรและความรู้มีลกัษณะขยายกว้างออกไปโดยยอมรับความรู้  

ทัง้ในเชิงวิชาการและประสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิบตัริวมถึงประสบการณ์ชีวิต  สว่นของการเรียนรู้  

ก็ให้ความสําคญักบัทัง้การเรียนรู้ในชัน้เรียน และนอกชัน้เรียนโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการได้ลงมือทํา  

ซึง่เหน็ผลวา่สามารถนําไปใช้ได้จริง รวมทัง้ชว่ยเอือ้อํานวยให้นกัศกึษาได้มีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคล  

และบริบทตา่งๆ และในสว่นของการประเมินผลก็มุง่การพฒันาปรับปรุง และเตมิเตม็ในสว่นท่ีขาดไป

ในแตล่ะบคุคลมากกวา่จะเทียบเคียงกบัผู้ เรียนคนอ่ืนๆ 

 ในสว่นของอาจารย์พยาบาลก็มกัมีมมุมองเก่ียวกบัความรู้วา่ ความรู้มีหลากหลายประเภท  

ซึง่มีความสําคญัตอ่สาขาวิชาชีพพยาบาลทัง้ความรู้ในด้านของศาสตร์ทางการพยาบาล และความรู้ 

ในศาสตร์สาขาอ่ืนๆ แหลง่ความรู้มีอยูห่ลายแหลง่ทัง้ในชัน้เรียน และนอกชัน้เรียน ซึง่นกัศกึษาสามารถ

เรียนรู้ได้จากการค้นคว้า  แสวงหา  แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างขึน้จากประสบการณ์ ฯลฯ และอาจารย์  

ยงัมองวา่การพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาเพ่ือสามารถปฏิบตักิารพยาบาลได้อยา่งมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  สามารถปฏิบตังิานร่วมกบัทีมสขุภาพและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้เป็นอยา่งดีความสําคญั

กวา่การพฒันาเพียงความเป็นเลศิทางวิชาการแตข่าดความเมตตา กรุณา เอือ้อาทร ฯลฯ  

 ตัวนักศึกษาพยาบาล 

 สําหรับการพฒันาตนของนกัศึกษาพยาบาลยงัมีเง่ือนไขสําคญัท่ีชว่ยสนบัสนนุให้นกัศกึษา  

เกิดการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมได้ก็คือ ตวันกัศกึษาเองท่ีเป็น บคุคลสําคญัท่ีเป็น

ผู้สร้างให้เกิดการพฒันาขึน้ทัง้จากความรู้ภายในตน  จากการเช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืนๆ และสิ่งอ่ืนๆ รอบข้าง 

รวมถึงความเช่ือ ความศรัทธาและสิ่งยดึเหน่ียวจิตใจ  ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนขยายมมุมองของตนให้เปิดกว้าง 

พร้อมรับฟังผู้ อ่ืน  และสะท้อนย้อนคดิสูภ่ายในตน  นกัศกึษาจงึเรียนรู้ทัง้จากมมุมองของตน และจาก

มมุมองของผู้ อ่ืนทําให้สามารถแก้ไขจดัการปัญหาตา่งๆให้ผา่นพ้นไปได้ด้วยดี  และสามารถพฒันาตน
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ได้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา และในสว่นของความรู้สกึในทางบวกท่ีมีตอ่การเรียนรู้ เชน่ ชอบเนือ้หาวิชา 

ชอบครูผู้สอน มองเห็นถึงคณุคา่ของการเรียนรู้นัน้  ๆวา่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ฯลฯ ก็นบัวา่เป็นสิง่สําคญั

ท่ีชว่ยให้นกัศกึษาไปสูก่ารพฒันาตนเองได้  

  บุคคลรอบข้างและบริบทแวดล้อม 

 ในสว่นบคุคลรอบข้างท่ีชว่ยเอือ้ให้นกัศกึษาพยาบาลเกิดการเรียนรู้ท่ีสําคญัคือ ผู้สอนซึง่รวมถึง 

ครูผู้สอนในชัน้เรียนและแหลง่ฝึกปฏิบตัติา่งๆ พยาบาลท่ีปฏิบตัอิยูใ่นแหลง่ฝึก  เพ่ือนๆ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง   

ผู้ ป่วย  ญาตผิู้ ป่วย  พอ่ แม ่บคุคลในครอบครัว  ฯลฯ เน่ืองจากบคุคลเหลา่นีล้้วนเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์

แตกตา่งกนัไปซึง่ล้วนแตมี่ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้และการพฒันาตนของนกัศกึษาและนอกจากผู้สอน

จะให้ความรู้กบันกัศกึษาแล้วยงัให้กําลงัใจ และให้ความชว่ยเหลือตา่งๆ  เพ่ือให้นกัศกึษาก้าวไปสู่

เป้าหมายได้สําเร็จ  

 ทัง้นีค้รู อาจารย์มีบทบาทสําคญัดงันี ้คือ ชว่ยเสริมแรงให้นกัศกึษาเกิดความกระตือรือร้น  

ท่ีจะเรียนรู้และมีความเพียรพยายามมากขึน้   ชว่ยประคบัประคองให้นกัศกึษาสามารถแก้ไขจดัการ 

ปัญหาตา่งๆ ในขณะเรียนรู้โดยเข้าใจความรู้สกึของนกัศกึษา  รับฟัง และให้กําลงัใจ รวมทัง้ใ ห้การดแูล 

เอาใจใส ่อีกทัง้ครู อาจารย์ยงัเอือ้ให้นกัศกึษาได้มีโอกาสสร้างปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนๆ แวดล้อม

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขยายมมุมองในการมองโลกของนกัศกึษา และครู อาจารย์ยงัเป็นต้นแบบท่ีดี

เพ่ือให้นกัศกึษาเห็นสิ่งดีงามเป็นแบบอยา่งอีกด้วย  

 นอกจากนีย้งัมี “ครอบครัว” ของนกัศกึษาท่ีคอยให้ความชว่ยเหลือในทกุๆด้าน ทัง้ในเร่ืองของ

การเงิน สิ่งสนบัสนนุการศกึษา เป็นท่ีปรึกษาปัญหาตา่งๆ และเป็นท่ีพึง่ทางใจ  สว่น “เพ่ือน” ในสถาบนั 

การศกึษาพยาบาล  นกัศกึษามองวา่เป็นบคุคลท่ีมีความหมาย นกัศกึษามกัระลกึได้ถึงความรู้สกึดีๆ  

ท่ีมีให้แก่เพ่ือนซึง่ร่วมทกุข์ ร่วมสขุ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและชว่ยเหลือกนัทัง้ในด้านการเรียนรู้และ

การดําเนินชีวิต 

 ในสว่นของสิ่งแวดล้อมถือได้วา่ทกุๆท่ีคือแหลง่สง่เสริมการพฒันาตนของนกัศกึษาพยาบาล  

ทัง้ในชัน้เรียน  นอกชัน้เรียน  แหลง่ฝึกงานตา่งๆ หอพกัท่ีนกัศกึษาอาศยัอยู ่ฯลฯ เน่ืองจากการดําเนนิ

ชีวิตในแตล่ะวนัเป็นประสบการณ์ท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนรอบตวัการเรียนรู้จงึเกิดขึน้ได้อยูเ่สมอ  

  สิ่งท่ีเป็นกาํลังใจ ความเช่ือ  และความศรัทธา  

 สิ่งท่ีเป็นกําลงัใจ และความเช่ือถือ ศรัทธาของนกัศกึษาพยาบาล เชน่สิ่งท่ียดึเหน่ียวจิตใจ 

ความหวงั ความเช่ือ ศาสนา พระเจ้า สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ ฯลฯ เป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ยเอือ้ตอ่การเรียนรู้ กลา่วคือ

ชว่ยให้นกัศกึษามี ความมั่นคง สมดลุ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงทางด้านจิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ  

เม่ือนกัศกึษาต้องประสบกบัความทุกข์และปัญหาตา่งๆ นกัศกึษาอาจต้องการท่ีพึง่ทางใจ หรือปฏิบตัิ

ตามความเช่ือของตนเพ่ือชว่ยให้เกิด พลงัใจท่ีเข้มแขง็ ซึง่บคุคลแวดล้อมตวันกัศกึษามีความเข้าใจ  

ยอมรับได้และไมข่ดัแย้งจงึชว่ยสง่เสริมให้นกัศกึษาเข้าใจถึงความเป็นองค์รวมของชีวิต และเกิดความสขุ

ทางใจได้ 
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 ทัง้นีห้ากมีเง่ือนไขดงักลา่วข้างต้นแล้วมีกระบวนการท่ีนําไปสูก่ารเรียนรู้แบบองค์รวม  ก็จะทํา

ให้นกัศกึษาเกิดการพฒันาตนแบบองค์รวมได้ ซึง่พอสรุปกระบวนการท่ีสําคญัได้ดงันี  ้

 `กระบวนการท่ีนําไปสู่การเรียนรู้ 

  การเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลมีกระบวนการท่ีเกิดขึน้ทัง้ในชั ้ นเรียนและนอกชัน้เรียน  

รวมถึงการใช้ชีวิตในหอพกัและประสบการณ์ชีวิตซึง่นําไปสูก่ารเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนอยา่งเป็นองค์รวม 

สรุปได้ดงันีคื้อ 

 การฝึกปฏิบัติ: การสัมผัสสถานการณ์จริง 

 การฝึกปฎิบตับินหอผู้ ป่วยและแหลง่ฝึกงานตา่งๆถกูให้ความสําคญัอยา่งมากสําหรับ

การศกึษาพยาบาล เน่ืองจากการฝึกปฏิบตัชิว่ยให้นกัศกึษาได้มีประสบการณ์ตรงท่ีสามารถสมัผสัถึง

จติใจ อารมณ์ ความรู้สกึของนกัศกึษาเพ่ือพฒันาไปสูก่ารเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีเข้าถึงความเป็นมนษุย์

และสามารถให้การดแูลผู้ ป่วยหรือผู้ใช้บริการได้อยา่งเป็นองค์รวม การฝึกปฏบตัจิงึเป็นกระบวนการท่ี

ชว่ยให้นกัศกึษาได้เปิดมมุมองในการมองโลกท่ีกว้างขึน้ จากการมีโอกาสได้สมัผสัชีวิตจริงทัง้ของ

ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วยหรือผู้ ท่ีดแูลผู้ ป่วยและบคุคลอ่ืนๆ ทําให้นกัศกึษาเข้าใจถึงธรรมชาตชีิวิตมนษุย์ท่ีมีทัง้

ทกุข์ และสขุ  มีเกิด แก่ เจบ็ ตาย มีความเช่ือ ความศรัทธา ฯลฯ ทําให้นกัศกึษาเกิดความเข้าใจตนเอง  

และผู้ อ่ืน นกัศกึษาจงึมีความเมตตา กรุณาและเอือ้อาทรตอ่เพ่ือนมนษุย์ด้วยความเคารพในศกัดิศ์รี

ของแตล่ะบคุคล 

  การบูรณาการความรู้จากในตาํราและชีวิตจริง 

 ในสว่นการสร้างสรรค์ความรู้ของนกัศกึษาพยาบาลมกัเกิดขึน้จากการเช่ือมโยงบรูณาการ

ความรู้อนัหลากหลายทัง้จากในตํารา นอกตํารา และการดําเนนิชีวิตสูก่ารสร้างความรู้ใหมท่ัง้จากการ  

รับมาแล้วนําไปปฏิบตัโิดยปรับให้เหมาะสมกบับริบทจนกระทัง่สามารถนําไปสูก่ารตอ่ยอด ขยายผล  

หรือนําไปใช้ในครัง้ตอ่ๆ  ไป ผลของกระบวนการดงักลา่วให้ผลท่ีปรากฏให้เห็นได้จริ งทําให้นกัศกึษา  

เหน็คณุคา่ของความรู้ และการเรียนรู้นัน้  นกัศกึษาจงึมีเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนรู้สง่ผลให้นกัศกึษาเกิด

ความสนใจ ใฝ่รู้ และมีกําลงัใจท่ีจะพฒันาตนเองให้ดีย่ิงขึน้ 

 การคิดนอกเหนือเหตุผลเพ่ือเข้าใจคน เข้าใจตน 

 นกัศกึษาพยาบาลมกัตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆโดยคดิพิจารณา ทบทวน ไตร่ตรองด้วยตนเอง

และคํานงึถึง ความคดิเห็น ของผู้ อ่ืน ด้วย เน่ืองจากในการเรียนรู้สาขา การพยาบาล นกัศกึษา ต้องมี

ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและบริบทแวดล้อมอยูต่ลอดเวลา ทัง้การเรียนรู้ในชัน้เรียน  การเรียนกลุม่ยอ่ย  

การฝึกปฏิบตัท่ีิต้องเก่ียวข้องกบัทัง้ผู้ ร่วมวิชาชีพ ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย ฯลฯ รวมถึงการอาศยัอยูใ่นหอพกั

ร่วมกนั  และนกัศกึษามกัมีมมุมองวา่ทกุความคดิ เห็นล้วนเป็นประโยชน์   นกัศกึษาจงึ ตดัสินใจหรือ

หาทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ทัง้เหตผุลและอารมณ์ความรู้สกึของทกุคนท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นในการ

ตดัสินใจ การตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ จงึไมส่ามารถกําหนดความถกู ผดิ ได้อยา่งแนน่อนตายตวัเสมอไป 



 127 

เน่ืองจากแตล่ะเร่ืองราวยอ่มมีบริบทท่ีตา่งกนั การคดิในลกัษณะนอกเหนือเหตผุลดงักลา่วจงึชว่ยให้

นกัศกึษาเกิดความเช่ือมโยงมติติา่งๆ ภายในตน เช่ือมโยงกบัผู้ อ่ืน และสิ่งอ่ืนๆ อนัจะนําไปสูก่ารเข้าใจ

ตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืนได้ 

 การปฏสัิมพันธ์กับคนรอบข้างเพ่ือการเรียนรู้ 

 สําหรับนกัศกึษาพยาบาลการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้าง เชน่ เพ่ือนๆ ครู อาจารย์ 

ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วยและคนอ่ืนๆ เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในทกุๆ  แหลง่เรียนรู้ ทัง้ในชัน้เรียน นอกชัน้เรียน 

แหลง่ฝึกตา่งๆ รวมทัง้หอพกัอาศยั และการดําเนินชีวิตประจําวนัของนกัศกึษาซึง่การมีปฏิสมัพนัธ์  

ในแนวราบโดยเปิดมมุมองให้กว้างออกไปทา่มกลางบรรยากาศของความเข้าใจระหวา่งกนัชว่ยสง่เสริม

การมีปฏิสมัพนัธ์และการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนได้เป็นอยา่งดี  นอกจากนีก้ระบวนการท่ีชว่ยให้นกัศกึษา

พยาบาลเกิดการเปล่ียนแปลงความคดิ ความเช่ือท่ีเสมือนการเปิดประตอูอกนอกกรอบสูม่มุมองหรือ

โลกทศัน์ใหมซ่ึง่แตกตา่งไปจากเดมิ ก็คือกระบวนการของการเรียนรู้ท่ีนกัศกึษาร่วมมือ ร่วมใจกนั  

เพ่ือไปสูเ่ป้าหมายร่วมกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสะท้อนความคดิ ความรู้สกึ ซึง่ชว่ยให้เกิด 

การคดิท่ีขยายออกไปทัง้ในแนวกว้างและแนวลกึโดยมีฐานคดิทัง้ในแง่ของเหตผุล อารมณ์ ความรู้สกึ

ทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืนมามีสว่นเก่ียวข้องในการตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ซึง่ทําให้นกัศกึษาตระหนกัถึง

ความสําคญัหรือปัญหาของผู้ อ่ืน และปัญหาของสงัคมในวงกว้างมากกวา่การมองเหน็เพียงปัญหา 

หรือความต้องการของตนเอง 

 การสะท้อนย้อนคิดเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

 ในการศกึษาพยาบาลมีการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีมีการรับฟังความคดิเหน็ระหวา่งกนั   

คดิร่วมกนั ปฏิบตัร่ิวมกนั มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัแบบแนวราบในบรรยากาศท่ีเป็นกนั เอง เปิดโอกาส

ให้นกัศกึษาได้ทบทวนความคดิ การปฏิบตัแิละประสบการณ์ท่ีผา่นมาจงึสง่ผลให้นกัศกึษาเกิดการ

สะท้อนคดิ ทบทวน ไตร่ตรองภายในตนจงึสามารถมองเห็นข้อดี ข้อด้อยของตนและวางแผนในการ

พฒันาตนตอ่ไปได้  ทัง้นีก้ารท่ีนกัศกึษาสามารถแสดงความคดิของตนและรับฟังความคดิเห็ นของผู้ อ่ืน 

โดยไมเ่กิดความขดัแย้ง แตเ่หน็ประโยชน์ของความคดิหรือมมุมองท่ีแตกตา่งจะชว่ยให้นกัศกึษาเปิดใจ

ตนเองออกไปสูก่ารมีมมุมองท่ีหลากหลาย  ลุม่ลกึและรอบด้านมากขึน้ซึง่จะนําไปสูก่ารเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้มา

จากภายในตนเองได้ 

 

กระบวนทศัน์ของนักศึกษาพยาบาล  

 สําหรับกระบวนทศัน์หรือมมุมองในการมองโลกของนกัศกึษาพยาบาลก็เปล่ียนแปลงไป 

กลา่วคือ นกัศกึษามองความจริง  ความรู้ตา่งไปจากเดมิ โดยมองความจริง  ความรู้วา่เป็นสิ่งท่ี  

ไมแ่นน่อน ตายตวั แตส่ามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาซึง่การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ของ



 128 

นกัศกึษาเกิดขึน้จากการเรียนรู้ผา่นการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและสิง่ตา่งๆ นกัศกึษาพยาบาลมกัมี

มมุมองในการมองความจริง ความรู้ทัง้ในแง่ท่ีวา่ บางอยา่งสามารถพสิจูน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ และ

บางอยา่งไมจํ่าเป็นต้องมีหลกัฐาน หรือมีเหตผุลสนบัสนนุ เชน่ในเร่ืองของความเช่ือ ความศรัทธา สิ่งท่ี

เป็นคณุคา่ทางจิตใจและประสบการณ์ชีวิต ความจริง ความรู้มีทัง้ท่ีดํารงอยู ่มีอยูต่ามธรรมชาตแิละท่ี

มนษุย์เป็นผู้สร้างขึน้ นอกจากนีน้กัศกึษายงัมีความเช่ือวา่แตล่ะบคุคลมีความแตกตา่งกนั  จากพืน้ฐาน

ทางครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ความเช่ือ พืน้ท่ีอาศยั วฒันธรรมท้องถ่ิน  ประเพณีปฏิบตั ิความสนใจ

สว่นตวั พืน้ฐานองค์ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิ ฯลฯ จงึทําให้นกัศกึษามองความจริง  ความรู้ ในมมุมองท่ีเปิดกว้าง

และยอมรับในความแตกตา่ง หลากหลายของบคุคลและสรรพสิ่งรอบตวั  

 

การพัฒนาตนแบบองค์รวม  

 จากเง่ือนไขและกระบวนการท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนอยา่งเป็นองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาล

ดงักลา่วจงึสง่ผลให้นกัศกึษาเกิดการพฒันาตนแบบองค์รวมในท่ีสดุ โดยการพฒันาตนแบบองค์รวม 

หมายถึงการท่ีนกัศกึษาเกิดการเช่ือมโยงมติติา่งๆ ภายในตน เช่ือมโยงกบับคุคลอ่ืน และสิ่งอ่ืน  ๆซึ่งนํามา

สูก่ารสร้างสมดลุในตนเองทําให้มีความเข้มแข็ง มัน่คงภายในตนในทกุ  ๆมิติ นกัศกึษาจงึเกิดการพฒันา

ทัง้ในด้านร่างกาย สตปัิญญา ความรู้  ความคดิ จติใจ อารมณ์ สงัคม จติวิญญาณ รวมทัง้การมี

ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและบริบทแวดล้อม การพฒันาตนดงักลา่วจงึมีความเป็นองค์รวมท่ีไมห่ยดุนิ่ง

และยงัคงมีการพฒันาไปอยา่งตอ่เน่ือง  เน่ืองจากนกัศกึษายงัคงเรียนรู้ทา่มกลางสรรพสิง่ท่ีเปล่ียนแปลง

ไปอยูต่ลอดเวลา  

 ในสว่นของนกัศกึษาพยาบาลท่ีมีการพฒันาตนแบบองค์รวมได้เปล่ียนวิธีคดิจากการมอง  

สิ่งตา่งๆ ตายตวัหรืออยูใ่นกรอบท่ีถกูกําหนดไว้ไปสูก่ารมองในมมุมองท่ีแตกตา่งออกไป  และขยาย

มมุมองออกไปมากขึน้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและสิ่งแวดล้อม ทําให้เข้าใจผู้ อ่ืน 

เข้าใจโลกและเข้าใจชีวิตมากขึน้  นกัศกึษาจงึสามารถเรียนรู้และอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  

อีกทัง้สิง่สําคญัท่ีชว่ยให้นกัศกึษารู้สกึถึงความสขุในชีวิตแหง่การเรียนรู้ของตนก็คือ รู้สกึ วา่ตนเองมี

คณุคา่ มีกําลงัใจ ได้รับความรัก ความเมตตา และเอือ้อาทรจากบคุคลรอบข้าง ซึง่รวมไปถึงสิง่ท่ียดึ

เหน่ียวจิตใจหรือท่ีพึง่ทางใจด้วย และในมมุมองของนกัศกึษามองวา่ตนเองสามารถพฒันาไปสูก่ารเป็น

ผู้ เรียนรู้ท่ีดีได้โดยมีความเข้าใจตนเอง  สามารถแก้ไขจดัการความขดัแย้งหรือความเครียดของตนได้   

มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน และสิ่งอ่ืนๆ  เปิดใจกว้างรับฟังความคดิเห็น และยอมรับผู้ อ่ืน รวมทัง้พร้อม  

ท่ีจะชว่ยเหลือบคุคลรอบข้างตามความสามารถของตน นกัศกึษาจงึสามารถดําเนนิชีวิตทา่มกลาง  

การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลาและอยูร่่วมกับผู้ อ่ืนและบริบทแวดล้อมได้เป็นอยา่งดี 



บทที่ 9 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้วิธีวิทยาการวิจยัโดยการสร้างทฤษฎีฐานรากตามแนวสร้างสรรค์

นิยม เน่ืองจากเป็นวิธีวิทยาท่ีเปิดโอกาสให้กบัการตีความและการให้ความหมายกบัข้อมลูท่ีมีลกัษณะ

เป็นความจริง ความรู้ท่ีถกูสร้างขึน้โดยตระหนกัวา่การสร้างทฤษฎีนัน้ทัง้ผู้ วิจยัและผู้ให้ข้อมลูตา่งก็มี

สว่นร่วมในการให้ความหมายและการตีความข้อมลูหรือความจริงร่วมกนั ซึง่ชว่ยให้ผู้ วิจยัสามารถ  

สร้างข้อเสนอเชิงทฤษฎีในเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของ

นกัศกึษาพยาบาลได้ โดยพบวา่มีเง่ือนไขและกระบวนการบางสว่นท่ีตา่งออกไปจากทฤษฎีท่ีผู้ วิจยั

นํามาใช้เป็นกรอบในการศกึษา การนําเสนอในสว่นนีจ้งึกลา่วถึง ความรู้ท่ีสรรค์สร้างจากผลการศกึษา 

และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 

ความรู้ที่สรรค์สร้างจากผลการศึกษา 

 จากผลการศกึษาเร่ือง “กระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษา

พยาบาล” แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีอยูภ่ายใต้ฐานคดิของการมองมนษุย์อยา่งเป็นองค์รวม  

ท่ีมีความเช่ือมโยงกบับคุคลอ่ืนและสิง่ตา่งๆอยา่งพึง่พาอาศยักนั อยูร่่วมกนัอยา่งผาสกุหรือร่วมมือกนั

พฒันาทัง้ภายในตนและสงัคมในวงกว้าง โดยมีเง่ือนไขและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องอยูห่ลายประการ 

ซึง่เง่ือนไขสําคญั คือสถาบนัการศกึษา พยาบาล ท่ีมีลกัษณะของชมุชนแหง่การเรียนรู้  หลกัสตูรและ

กระบวนทศัน์ในการจดัหลกัสตูรท่ีมีฐานคดิแบบองค์รวม  ตวันกัศกึษาท่ีมีความรู้ภายในตนและมีความ

เข้มแข็งในตนเอง บคุคลรอบข้างและบริบทแวดล้อม รวมทัง้สิ่งท่ีเป็นกําลงัใจ ความเช่ือ และความศรัทธา

ท่ีสนบัสนนุให้นกัศกึษามีความมัน่คงทางภาวะจติใจ  อารมณ์  สงัคม จติวิญญาณ และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ี

ดีกบับคุคลรอบข้างและสิ่งอ่ืนๆ แวดล้อม   

 สว่นกระบวนการสําคญัท่ีนําไปสูก่ารเรียนรู้ คือ การฝึกปฎิบตัใินสถานการณ์จริง การบรูณาการ

ความรู้จากในตําราและชีวิตจริง การคดินอกเหนือเหตผุลเพ่ือเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน การมีปฏิสมัพนัธ์

กบัคนรอบข้างเพ่ือการเรียนรู้ การสะท้อนย้อนคดิเพ่ือการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ซึง่เง่ือนไขและกระบวนการ

ดงักลา่วทําให้นกัศกึษาพยาบาลเกิดการเปล่ียนแปลง  คือ เกิดการพฒันาตนในทกุๆมิตอิยา่งเป็นองค์

รวมทัง้ในด้านสตปัิญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สงัคม จิตวิญญาณ และการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน 

และสิ่งอ่ืนๆ นอกจากนีน้กัศกึษายงัมีกระบวนทศัน์ในการมองความจริง ความรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไปสูก่าร

มองความจริง ความรู้วา่มีหลากหลาย ไมใ่ชส่ิ่งเดียวท่ีตายตวั แตมี่ความเป็นพลวตัท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตามบริบทได้ตลอดเวลา และจากกระบวนการเรียนรู้ท่ีสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงดงักลา่วมีความหมาย
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ตอ่นกัศกึษาคือ นกัศกึษาเกิดความสขุในการเรียนรู้รวมทัง้ความสขุในชีวิต  เหน็คณุคา่ของสิง่ท่ีเรียนรู้  

เห็นคณุคา่ในตนเอง และเข้าใจถึงเป็นการเป็นผู้ เรียนท่ีดี ซึง่สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งชว่ยเหลือ

ซึง่กนัและกนัเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีมีความสขุสมดลุ 

 ทัง้นีเ้ง่ือนไขและกระบวนการจากผลการศกึษาของผู้ วิจยัดงักลา่วข้างต้นมีสว่นท่ีตา่งออกไป

จากทฤษฎีของซินนอทท์ซึง่ผู้ วิจยั นํามาใช้เป็นกรอบในการศกึษา กลา่วคือ กระบวนการท่ีนําไปสู่  

การเรียนรู้ของซินนอทท์ ท่ีสําคญัคือ การคดิแบบหลงัการใช้เหตผุลเชิงรูปแบบ และการปฏิสมัพนัธ์    

เพ่ือการเรียนรู้ซึง่ประกอบไปด้วย การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้การสนทนา และการสะท้อน

ความคดิ ความรู้สกึ โดยกระบวนการเหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่กิดขึน้ในกระบวนการเรียนรู้ของสาขาการพยาบาล 

แตผ่ลการศกึษาจากข้อมลูของนกัศกึษาพยาบาล และอาจารย์พยาบาล ท่ีเป็นให้ข้อมลูหลกัพบวา่       

ยงัมีกระบวนการสําคญัท่ีทฤษฎีของซนินอทท์ไมไ่ด้กลา่วถึงคือ การฝึกปฎิบตัใินสถานการณ์จริง และ

การบรูณาการความรู้จากในตํารา  และชีวิตจริงซึง่นบัวา่เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการ

เรียนรู้ของสาขาการพยาบาลเน่ืองจากมีการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบตัทิัง้ในชัน้เรียนนอกชัน้เรียน  

แหลง่ฝึกปฏิบตัติา่งๆ รวมทัง้การอาศยัอยูใ่นหอพกัและการดําเนินชีวิตประจําวนั ซึง่สามารถนําไปสู่

การพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาล ได้ กลา่วคือ นกัศกึษามี ความมัน่ใจในตนเอง  

มีความเข้มแข็งทางอารมณ์และการแสดงออกท่ีเหมาะสม   สามารถจดัการแก้ไขปัญหาตา่งๆ  ได้   

มีมมุมองที่กว้างขึน้  สนใจท่ีจะมีปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสิ่งตา่งๆแวดล้อม  เป็นต้น 

 นอกจากนีป้ระสบการณ์ ท่ีมีคณุคา่ย่ิงสําหรับผู้ วิจยัประการหนึง่ คือ ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้  

ขณะดําเนนิการวิจยัในชว่งท่ีได้สมัภาษณ์เชงิลกึกบันกัศกึษาพยาบาลทําให้ผู้ วิจยัได้เปิดโลกทศัน์  

ของตนเองมองนกัศกึษาอยา่งเข้าใจในความคดิ ความรู้สกึของนกัศกึษามากขึน้ โดยแม้วา่ผู้ วิจยัจะมี

ประสบการณ์ในการสอนมานานปีก็ยงัไมส่ามารถสมัผสัถึงจติใจและจติวิญญาณของนกัศกึษาได้  

หากไมไ่ด้มีการพดูคยุกนัอยา่งมีความไว้เนือ้เช่ือใจ มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั เข้าใจกนัท่ามกลางบรรยากาศ 

ท่ีเป็นกนัเองไมมี่การแยกบทบาทของผู้สอนกบัผู้ เรียนแตเ่ป็นการเลา่สูก่นัฟังมากกวา่ ผู้ วิจยัจงึรู้สกึมี

ความสขุ อ่ิมใจทกุครัง้ท่ีได้พดูคยุหรือสมัภาษณ์นกัศกึษา จากกระบวนการวิจยัครัง้นี  ้จงึไมเ่พียงแตไ่ด้

ข้อมลูเชงิลกึเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาล 

แตย่งัทําให้ความจริงในมมุมองเดมิของผู้ วิจยัเกิดการเปล่ียนแปลงไปอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะ  

 ผลจากการศกึษากระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของนกัศกึษาพยาบาล

ซึง่มองผา่นประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาล สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทศัน์ของ

การจดัการศกึษาทัง้ในแบบปฏิฐานนิยมและแบบองค์รวม  เง่ือนไขและกระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่าร

พฒันาตนแบบองค์รวม  และการพฒันาตนของนกัศกึษาซึง่ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะในประเดน็ดงันี  ้

 1.  ผู้จดัการศกึษาและผู้สอนควรเข้าใจในความแตกตา่งของผู้ เรียน  เข้าใจความรู้สกึผู้ เรียน   

สง่เสริมให้ผู้ เรียนคดิอยา่งอิสระ และเปิดโอกาสหรือสนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคล  

และสิ่งตา่งๆ  รอบข้างเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางอยา่งแท้จริง เน่ืองจากแม้วา่  

ในปัจจบุนัระบบการจดัก ารศกึษาจะพยายามจดัการเรียนการสอนให้มีลกัษณะท่ียดึผู้ เรียนเป็น

ศนูย์กลาง  แตอ่ยา่งไรก็ตามมกัเป็นการปรับเปล่ียนเทคนิควิธีสอนหรือวิธีเรียนมากกวา่ปรับเปล่ียนวิธี

คดิ โดยผู้สอนยงัคงมีอํานาจและบทบาทในการจดัการเรียนการสอน  แยกบทบาทระหวา่งผู้สอนกบั

ผู้ เรียนคอ่นข้างชดัเ จนมากกวา่จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัโดยมีปฏิสมัพนัธ์แบบแนวราบท่ีเปิดกว้างใน

การรับฟัง ยอมรับในความแตกตา่งหลากหลายของมมุมองและความคดิของแตล่ะบคุคล  

 2.  กระบวนการเรียนรู้ทัง้ในและนอกชัน้เรียนควรได้รับการให้คณุคา่หรือความสําคญั  โดยไม่

ถกูบดบงัด้วยการยอมรับเพียงการเ รียนรู้ความรู้ในเชงิวิชาการเทา่นัน้ เน่ืองจากมีความรู้หลากหลาย

ประเภทท่ีเป็นองค์ประกอบสําคญัซึง่ชว่ยสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาตนแบบองค์รวม เน่ืองจาก

กระบวนการเรียนรู้มีความหมายกว้างออกไปสูก่ารเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและสรรพสิ่ง 

การเรียนรู้จงึไมไ่ด้หมายถึงเพียงวิธีการเรียน การสอนท่ีจดัขึน้ในห้องเรียน แตเ่ป็นกระบวนการท่ีมีความสําคญั

ในการชว่ยเปิดโลกกว้างให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบคุคลอ่ืนและสิง่อ่ืนๆ  ท่ีอยูร่อบตวัด้วย 

 3.  ผู้จดัการศกึษาควรปรับเปล่ียนจากการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ในเพียงมิ ตเิดียว เชน่  

ด้านสตปัิญญา หรือเพ่ือการมีอาชีพท่ีตอบสนองตอ่สงัคมมาสูก่ารให้ความสําคญักบัการพฒันามนษุย์

ในทกุๆ มิตอิยา่งเป็นองค์รวม ทัง้ในด้านสตปัิญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณ  

และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสรรพสิ่งเพ่ือสามารถดํารงชีวิตอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ   

 4.  จากผลการศกึษาสามารถนําไ ปเป็นแนวทางในการสนบัสนนุเง่ือนไ ข คือ ในแง่ของ  

สถาบนัการศกึษาควรสนบัสนนุให้สถาบนัการศกึษามีลกัษณะของชมุชนแหง่การเรียนรู้  มีหลกัสตูร

และกระบวนทศัน์ในการจัดหลกัสตูรท่ีมีฐานคดิแบบองค์รวม  ในสว่นของผู้สอนควรสนบัสนนุให้ผู้ เรียน

มีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้างและบริบทแวดล้อม รวมทัง้สิ่งท่ีเป็นกําลงัใจ ความเช่ือ และความศรัทธา

ซึง่ชว่ยให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ และมีความมัน่คงทางภาวะจติใจ  อารมณ์  สงัคม และจิตวิญญาณ 

สง่เสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อนันําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวมของผู้ เรียน เชน่ การฝึกปฎิบตัิ

ในสถานการณ์จริง  การบรูณาการความรู้จากในตําราและชีวิตจริง  การคดินอกเหนือเหตผุลเพ่ือเข้าใจ
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ตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบข้างเพ่ือการเรียนรู้  และการสะท้อนย้อนคดิเพ่ือการ

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง  ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียน เปิดมมุมองของตน รับฟังผู้ อ่ืนอยา่งเข้าใจ พร้อมเรียนรู้จาก

บคุคลและบริบทรอบตวั ก่อให้เกิดความเข้มแข็งภายในตน สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ และเกิด

การพฒันาตนแบบองค์รวมได้ในท่ีสดุ 

 5.  ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรศกึษากระบวนการเรียนรู้ท่ีนําไปสูก่ารพฒันาตนแบบองค์รวม  

ในกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นผู้ เรียนในสาขาวิชาหรือกลุม่อ่ืนๆ ศกึษาเง่ือนไขและกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีชว่ยสนบัสนนุ

ให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาตนเพ่ือให้ได้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ในการพฒันามนษุย์อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป  
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แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การวิจัยเร่ือง กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล  

หลักสูตรปริญญาการศกึษาดษุฎีบัณฑติ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

โดย นางบุญทวิา  สู่วทิย์ 

 

 

 คําถามหลกัตอ่ไปนีผู้้ วิจยัใช้เป็ นแนวทางสําหรับการสมัภาษณ์เทา่นัน้  เน่ืองจากในการ

สมัภาษณ์จริง คําถามอาจจะต้องเปล่ียนแปลงไปตามภมูิหลงัและประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมลูหลกั  

และการสอบถามจะมีลกัษณะไมเ่ป็นทางการ  แตจ่ะเป็นในรูปของการพดูคยุธรรมดาอยา่งเป็นกนัเอง

หลงัจากท่ีได้สร้างความคุ้นเคยกนัแล้วระยะหนึง่  เพ่ือให้ได้คําตอบท่ีสามารถตอบคําถามการวิจยัได้  

ซึง่งานวิจยันีผู้้ วิจยัเป็นผู้ ทําการสมัภาษณ์ด้วยตนเองทัง้หมด 

 แนวคําถามในการสมัภาษณ์ แบง่ออกเป็น 2 ชดุ ซึง่มีความแตกตา่งกนัตามคณุลกัษณะของ  

ผู้ให้ข้อมลูหลกัซึง่เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ใน 2 กลุม่คือ 

 ชดุท่ี 1  แนวคําถามในการสมัภาษณ์นกัศกึษาพยาบาล 

 ชดุท่ี 2  แนวคําถามในการสมัภาษณ์อาจารย์พยาบาล 
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ชุดที่ 1 แนวคาํถามในการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาล 
ฐานคิด/ระบบความคิด  ความเช่ือท่ีนําไปสู่การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างไร 

 - เม่ือพดูถึงเร่ืองของความจริง นักศกึษามองวา่ความจริงต้องมีลกัษณะเป็นอยา่งไร/ 

ความจริงตา่งๆ เกิดขึน้ได้อยา่งไร/การยอมรับวา่สิง่ใดจะเป็นความจริงขึน้อยูก่บัอะไรบ้าง / เม่ือกาลเวลา

เปล่ียนแปลงไป หรือบริบทแวดล้อมเปล่ียนไป นกัศกึษาเช่ือว่าความจริงเปล่ียนแปลงได้หรือไม ่อยา่งไร   

 - นกัศกึษาคดิวา่ทกุคนมองความจริงเหมือนกนัหรือตา่งกนั อยา่งไร  เพราะเหตใุด /นกัศกึษา

มกัจะเช่ือในเร่ืองท่ีคนอ่ืนๆ เช่ือวา่จริงใชห่รือไม ่ เพราะเหตใุด  ขอให้ยกตวัอยา่ง  

 - ในมมุมองของนกัศกึษา ถ้าพดูถึงความรู้ สิง่ท่ีเรียกวา่ความรู้มีลกัษณะเป็นอยา่งไร /อะไรทํา

ให้คดิและมองเชน่นัน้/ นกัศกึษาคดิวา่มนษุย์เราได้ความรู้มาอยา่งไร  รู้มาจากไหนได้บ้าง/ในการดํารงชีวิต

ของมนษุย์เราใช้ความรู้ประเภทใดบ้าง/ คดิแบบนีต้ัง้แตเ่ม่ือไหร่  ก่อนหรือหลงัเข้ามาเรียนในสาขา  

การพยาบาล 

 - นกัศกึษามองวา่ตวันกัศกึษาเองมีความสมัพนัธ์กบัสิง่ใดบ้าง เชน่ บคุคลอ่ืน  สิ่งท่ีอยูภ่ายนอก  

บริบทแวดล้อม ฯลฯ  และสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

- นกัศกึษามีความเข้าใจเก่ียวกบัการศกึษาวา่อยา่งไร    การศกึษาคืออะไร  เหตใุดจงึคดิ 

เชน่นัน้ 

 - นกัศกึษามองวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความแตกตา่งหลากหลายกนัหรือไม ่ อยา่งไร  เพราะเหตใุด

จงึแตกตา่งกนั 

 - นกัศกึษาคดิวา่การประพฤตปิฏิบตัขิองบคุคล ขึน้อยูก่บัอะไรบ้าง  อยา่งไร / นกัศกึษามกัจะ

ปฏิบตัติามความคดิ  ความเช่ือของตนเองหรือไม ่ หรือปฏิบตัติามผู้ อ่ืนเพราะเหตใุด / นกัศกึษารู้สกึ

อยา่งไร เม่ือต้องปฏิบตัติามความคดิ  ความเช่ือของผู้ อ่ืน  เพราะเหตใุด 

 - นกัศกึษาเคยมีประสบการณ์ในการสร้างความรู้จากประสบการณ์ของตนเองบ้างหรือไม ่ 

เม่ือไหร่  อยา่งไร  ขอให้ยกตวัอยา่ง 

 

กระบวนการเรียนรู้ในสาขาการพยาบาลเป็นอย่างไร 

 - นกัศกึษาเรียนเก่ียวกบัอะไรบ้างในชัน้ปีท่ี 4 มีอะไรท่ีแตกตา่งจากท่ีเคยเรียนในชัน้ปีท่ี 1 2  

และ 3 บ้างไหม อยา่งไร/ ความรู้อะไร หรือประเภทไหนท่ีได้เรียนรู้มาแล้วสามารถนําไปใช้ในการปฎิบตัิ

การพยาบาลหรือในชีวิตประจําวนัได้  ขอให้ยกตวัอยา่ง / เม่ือนกัศกึษาได้เรียนรู้แล้วเกิดการพฒันา

อะไรในตนเองบ้างหรือไม ่แตกตา่งจากตอนท่ีอยูปี่ 1 ปี 2 และ ปี 3 อยา่งไรเพราะเหตใุด 
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 - นกัศกึษารู้สกึประทบัใจในวิชาอะไรบ้างไหม เพราะเหตใุด/ นกัศกึษามกัใช้เวลาวา่งสว่นตวั 

ทําอะไร เพราะเหตใุด / นกัศกึษามกัพดูคยุกบัใคร หรือมีปฎิสมัพนัธ์กบัใคร และมกัพดูคยุกนัเก่ียวกบั

เร่ืองอะไรบ้าง  

 - ในการเรียนรู้ของนกัศกึษาพบปัญหาและอปุสรรคอะไรบ้าง และเม่ือนกัศกึษาเกิดปัญหา 

คบัข้องใจทัง้ในด้านการเรียน และปัญหาสว่นตวัอ่ืนๆ นกัศกึษานกึถึงใครเป็นคนแรก ปรึกษาใคร  

ขอความชว่ยเหลือจากใครหรือปฏิบตัอิยา่งไร เพราะเหตใุด  

 - อาจารย์ สอนอะไรบ้าง สอนตามตําราหรือไม ่มีการยกตวัอยา่งตา่งๆ  จากประสบการณ์ 

ประกอบหรือไม ่อยา่งไร /แตกตา่งจากเม่ือตอนท่ีเรียนอยูใ่นชัน้ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่ อยา่งไร  

 - การประเมินผลการเรียนมีรูปแบบใดบ้าง ขอให้อธิบาย / ข้อสอบท่ีใช้ในการประเมินผล 

การเรียนของนกัศกึษา มกัถามความรู้ลกัษณะใด / นกัศกึษาพงึพอใจกบัวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้

ของนกัศกึษาท่ีอาจารย์หรือสถาบนัปฏิบัตอิยูปั่จจบุนัหรือไม่ และนกัศกึษาคดิวา่การประเมนิผลการ

เรียนรู้ควรมีลกัษณะอยา่งไร เพราะเหตใุด   

 - นกัศกึษาคดิวา่อะไรเป็นสิง่สําคญัท่ีชว่ยให้นกัศกึษาประสบความสําเร็จในการเรียนรู้  

จนสามารถเรียนผา่นมาจนถึงชัน้ปีท่ี 4 หรือ ณ ปัจจบุนัได้  

 - นกัศกึษาคดิวา่ ตัง้แตเ่ข้ามาเรียนในสาขาการพยาบาลนกัศกึษามีการเปล่ียนแปลงตนเอง  

อยา่งไรบ้าง  เปล่ียนแปลงเพราะเหตใุด  และอะไรทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงเหลา่นัน้  

 - อะไรคือประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีนกัศกึษารู้สกึวา่มีคณุคา่สําหรับนกัศกึษา  เพราะเหตใุด 

ขอให้อธิบาย แตกตา่งจากเม่ือตอนท่ีเรียนอยูใ่นชัน้ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่ อยา่งไร 

 - อะไรคือสิ่งยดึเหน่ียวจิตใจ สิ่งท่ีเป็นความหวงั กําลงัใจหรือสิ่งท่ีมีความหมายตอ่นกัศกึษา  

เพ่ือชว่ยให้มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอปุสรรคตา่งๆ ได้ แตกตา่งจากเม่ือตอนท่ีเรียนอยูใ่นชัน้ปี 

ท่ีผา่นมาหรือไม ่ อยา่งไร 

 การพัฒนาตนแบบองค์รวม (ความเช่ือมโยงมติต่ิางๆภายในตน  เช่ือมโยงกับผู้อ่ืน 

และสรรพสิ่ง)ของนักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างไร 

 - นกัศกึษาเคยได้คดิไตร่ตรองเก่ียวกบัสิง่ท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนหรือไม ่อยา่งไร / 

เคยมีประสบการณ์ท่ีเป็นความทรงจําของนกัศกึษาบ้างไหม   

 - นกัศกึษามีความเข้าใจตนเองมากหรือน้อยเพียงใด เชน่ รู้วา่ตนเองต้องการอะไร  /อะไรคือ

เป้าหมายในชีวิตของตน ฯลฯ/ นกัศกึษาสามารถแก้ไขปัญหาหรือจดัการกบัความเครียดของตนเองได้ดี

เพียงใด และปฏิบตัอิยา่งไร/มีความสขุในชีวิตมาก หรือน้อยเพียงใด 

 - นกัศกึษามีความเช่ือมัน่ในตนเองมากหรือน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด/ คดิวา่ตนเองมีข้อดี 

ข้อเสียหรือต้องปรับปรุงตนเองในเร่ืองใด อยา่งไร ขอให้ยกตวัอยา่ง  
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 - เม่ือมีผู้ อ่ืนบอกข้อบกพร่องของนกัศกึษา  นกัศกึษาสามารถยอมรับได้หรือไม ่ รู้สกึอยา่งไร  

และคดิวา่จะปรับปรุงตนเองไหมหรือจะปฏิบตัอิย่างไร  เพราะเหตใุด 

 - นกัศกึษาเคยประสบกบัเหตกุารณ์ท่ีทําให้รู้สกึวา่ขดัแย้งในตนเอง สบัสน ตดัสินใจไมไ่ด้  

วา่จะทําอยา่งไรดี บ้างหรือไม ่ ถ้าเคยประสบนกัศกึษาปฏิบตัอิยา่งไร  เพราะเหตใุด / นกัศกึษาเคยรู้สกึ

วา่ตนเองปรับตวัไมไ่ด้หรือมีความยากลําบากในการปรับตวัในสถานการณ์ใดบ้าง เพราะเหตใุด  

แล้วนกัศกึษาปฏิบตัอิยา่งไร 

 - นกัศกึษารู้สกึวา่ตนเองมีความเข้มแขง็มัน่คงทางจติใจ  อารมณ์ มากหรือน้อยเพียงใด  

ขอให้อธิบาย/ เคยรู้สกึเป็นทกุข์ ท้อแท้ สิน้หวงั บ้างหรือไม ่ในเร่ืองใดหรือสถานการณ์ใด เพราะเหตใุด  

และนกัศกึษาปฏิบตัอิยา่งไร 

 - นกัศกึษามกัมีปฏิสมัพนัธ์หรือทํากิจกรรมร่วมกบัใครบ้าง เพราะหตใุด  และมกัทํากิจกรรม  

เก่ียวกบัเร่ืองอะไรบ้าง ในชว่งเวลาใด / นกัศกึษามีความพร้อมท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนมากน้อย 

เพียงใด อยา่งไร/ หลงัจากนกัศกึษาได้พดูคยุ มีปฏิสมัพนัธ์ หรือร่วมทํากิจกรรมกับผู้ อ่ืนแล้ว นกัศกึษา

รู้สกึวา่ตนเองมีความเปล่ียนแปลงบ้างหรือไม ่อยา่งไร /ผู้ อ่ืนเปล่ียนแปลงหรือไม ่อยา่งไร/ นกัศกึษา 

คดิวา่ได้เรียนรู้อะไรจากผู้ อ่ืนและสิ่งตา่งๆ รอบตวับ้างไหม อยา่งไร ขอให้อธิบาย 

 - นกัศกึษาเคยคดิตา่งกบัเพ่ือน  ครู /อาจารย์ หรือผู้ อ่ืนบ้างหรือไม ่ถ้าเคยแล้วนกัศกึษา 

ปฏิบตัอิยา่งไร  เพราะเหตใุด 

 - อะไรคือสิ่งท่ีมีความหมายตอ่ชีวิตของนกัศกึษา ซึง่อาจเป็นบคุคล สิ่งของท่ีรัก สิ่งท่ีนบัถือ  

ศรัทธา ฯลฯ/ ความหวงัในชีวิตของนกัศกึษาเป็นอยา่งไร เพราะเหตใุด 

 - นกัศกึษาเคยรู้สกึวา่ตนเองด้อยคา่ ไร้ความหมาย โดดเด่ียว ไมมี่ความสําคญับ้างหรือไม ่ 

เพราะเหตใุด แล้วนกัศกึษาปฏิบตัอิยา่งไร 

 - นกัศกึษาเคยพึง่พาสิง่ท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปจากความสามารถของมนษุย์ทัว่ไปบ้างไหม เชน่  

สวดมนต์ขอสิ่งท่ีปรารถนาจากสิ่งศกัดิส์ิทธ์  บนบานกบัสิ่งท่ีนบัถือ ศรัทธา ฯลฯ   ในสถานการณ์ใด  

เพราะเหตใุด/ ปฏิบตักิิจกรรมทางศาสนาบ้างหรือไม ่เม่ือปฏิบตัแิล้วรู้สกึอยา่งไร 

 - นกัศกึษามีความใสใ่จ เอือ้อาทรตอ่ผู้ ป่วยหรือผู้ อ่ืน มากหรือน้อยเพียงใด ขอให้ยกตวัอยา่ง  

สถานการณ์ 

 การคดิแบบหลังการใช้เหตผุลเชงิรูปแบบของนักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างไร 

 - นกัศกึษามกัใช้ความคดิในเชงิเหตผุลเพียงอยา่งเดียวเก่ียวกบัสถานการณ์ตา่งๆ  หรือมีเร่ือง

ของอารมณ์ ความรู้สกึมาเก่ียวข้องด้วยบ้างไหม  อยา่งไร ขอให้ยกตวัอยา่ง  

 - เม่ือนกัศกึษาต้องเผชญิกบัสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนหรือเกิดความขดัแย้ง เชน่ ทัง้สองฝ่าย  

ตา่งก็มีเหตผุลของตนเอง นกัศกึษาปฏิบตัอิยา่งไร 
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 - เม่ือนกัศกึษาต้องตดัสนิใจเก่ียวกบัสถานการณ์ตา่งๆ นกัศกึษาใช้อะไรเป็นฐานคดิในการ

ตดัสินใจนัน้ๆ ขอให้ยกตวัอยา่ง/ ความรู้ประเภทใดหรือสิ่งใดท่ีชว่ยให้นกัศกึษามองเห็นทางออก  

ในการคล่ีคลายปัญหาตา่งๆได้/ สว่นใหญ่นกัศกึษามกัคดิคนเดียวตามลําพงั หรือปรึกษาผู้ อ่ืนบ้าง

หรือไม ่ปรึกษาใคร อยา่งไร เพราะเหตใุดจงึปรึกษาบคุคลดงักลา่ว 

 - นกัศกึษามกัมองความจริงในเร่ืองตา่งๆ ในแง่มมุของตนอยา่งเดียวหรือสนใจมมุมองของ  

คนอ่ืนด้วย  และรับฟังความคดิเห็นของคนอ่ืนมากน้อยเพียงไหน อยา่งไร / นกัศกึษาได้มีโอกาสเรียนรู้

มมุมองของผู้ อ่ืนเชน่ เพ่ือนๆ ครู/อาจารย์ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย ฯลฯ มากหรือน้อยเพียงใด 

อยา่งไร และเพราะเหตใุด 

 - ในมมุมองของนกัศกึษามองวา่ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัในแตล่ะวนัมีโทษ  

หรือมีประโยชน์อยา่งไรตอ่นกัศกึษา ขอให้อธิบาย  

 - นกัศกึษาคดิวา่ในการจดัการแก้ไขปัญหาตา่งๆ มีแนวทางในการแก้ไขท่ีดีท่ีสดุทางเดียว  

หรือ อาจมีทางออกได้หลายทาง เพราะเหตใุด 

 - เคยมีเหตกุารณ์ใดบ้างไหมท่ีทําให้นกัศกึษาเปล่ียนแปลงชีวิต หรือเกิดการเปล่ียนแปลง  

ในตนเอง  เปล่ียนแปลงอยา่งไรบ้าง ขอให้ยกตวัอยา่ง  

 การปฏิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างไร 

 - การเรียนรู้ในชัน้เรียนของนกัศกึษามีลกัษณะเป็นอยา่งไร ขอให้อธิบายและยกตวัอยา่ง 

 - การเรียนรู้นอกชัน้เรียนของนกัศกึษามีลกัษณะเป็นอยา่งไร ขอให้อธิบายและยกตวัอยา่ง 

 - นกัศกึษาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการฝึกภาคปฏิบตัทิัง้บนหอผู้ ป่วย ชมุชน แหลง่ฝึกงาน 

ตา่งๆ ขอให้อธิบาย/ แตกตา่งจากในชัน้เรียน อยา่งไร แล้วเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไรกบันกัศกึษา

บ้าง 

 - นกัศกึษามกัเรียนรู้โดยเป็นผู้ รับความรู้จากครู /อาจารย์  ผู้ อ่ืน หรือได้มีโอกาสเรียนรู้โดยเป็น

ผู้สร้าง  ผู้กระทํา บ้างหรือไม ่มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 

 - การเรียนรู้ลกัษณะใดท่ีชว่ยให้นกัศกึษาได้ย้อนมองตนเองหรือเข้าใจตนเอง ผู้ อ่ืนและ  

เข้าใจชีวิตมากขึน้ ขอให้อธิบาย 

 - นกัศกึษาเคยเรียนรู้ในลกัษณะของการทํางานกลุม่ท่ีต้องมีการชว่ยเหลือกนั  มีปฏิสมัพนัธ์  

และสนบัสนนุซึง่กนัและกนับ้างหรือไม ่ อยา่งไร และนกัศกึษาคดิวา่เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองใดบ้าง / 

นกัศกึษาคดิวา่ผลสมัฤทธ์ิจากการทํางานเป็นกลุ่มมีผลดีกวา่ตา่งคนตา่งทําหรือไม ่อยา่งไร /นกัศกึษา

ยอมรับฟังความคดิเหน็ของกลุม่มากหรือน้อยเพียงใด  เพราะเหตใุด  
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 - นกัศกึษาได้เรียนรู้สิง่ใหม่จากการได้พดูคยุหรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสรรพสิ่งรอบตวั  

บ้างหรือไม ่ อยา่งไร/ ขณะท่ีนกัศกึษามีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน นกัศกึษามกัจะรับฟังอยา่งเดียวหรือมี

โอกาสได้แสดงความคดิเหน็  สะท้อนความคดิ ความรู้สกึ แลกเปล่ียนประสบการณ์ของตนด้วยหรือไม ่  

มากหรือน้อยเพียงใด  เพราะเหตใุด  ขอให้ยกตวัอยา่ง  

 - นกัศกึษามีวิธีการเรียนรู้อยา่งไรบ้าง เชน่ การฟัง  การร่วมอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้  

สะท้อนความคดิ ความรู้สกึ  การมีปฏิสมัพนัธ์  ฯลฯ และวิธีการเรียนรู้แบบใดท่ีนกัศกึษาคดิวา่ชว่ยให้

นกัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาตนเองได้ 

 ปัจจัยเกือ้หนุนและอุปสรรคต่อกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนแบบองค์รวม 

ของนักศึกษาพยาบาลคืออะไรบ้างและเป็นอย่างไร 

 - สิ่งท่ีชว่ยสนบัสนนุให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาตนเอง 

มีอะไรบ้าง และชว่ยสนบัสนนุอยา่งไร / ผู้ ท่ีเอือ้อํานวยหรือชว่ยให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้มีใครบ้าง เชน่ 

เพ่ือนๆ ครู/อาจารย์ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย ฯลฯ และชว่ยเอือ้อํานวยอยา่งไร  

 - นกัศกึษาคดิวา่ตนเองสามารถชว่ยเหลือหรือสนบัสนนุผู้ อ่ืนได้บ้างหรือไม ่อยา่งไร / มีความ

ภาคภมูิใจในตนเองหรือไม ่ อยา่งไร  เพราะเหตใุด 

 - นกัศกึษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ทกุคนสามารถแสดง  

ความคดิเหน็ได้อยา่งเทา่เทียมกนับ้างหรือไม ่ มากหรือน้อยเพียงใด  และเกิดประโยชน์อยา่งไร  

ตอ่นกัศกึษา 

 - ขณะให้การปฏิบตักิารพยาบาลแก่ผู้ ป่วย นกัศกึษารู้สกึอยา่งไรบ้าง  และความรู้สกึเหลา่นัน้

สง่ผลอยา่งไรตอ่นกัศกึษา/ เคยรู้สกึไมม่ัน่ใจในตนเองขณะปฏิบตักิารพยาบาลหรือไม ่เพราะเหตใุด  

แล้วนกัศกึษาปฏิบตัอิยา่งไร 

 - อาจารย์เข้มงวดกบันกัศกึษามากหรือน้อย เพียงใด  ในเร่ืองใด / อาจารย์มีความยืดหยุน่ 

ในการจดัการเรียนรู้หรือไม ่อย่างไร/ อาจารย์เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้พดูคยุหรือมีปฏิสมัพนัธ์หรือ  

หาความรู้จากผู้ อ่ืนได้หรือไม ่จากใคร เชน่ เพ่ือนๆ รุ่นพ่ี พยาบาลท่ีแหลง่ฝึกปฏิบตั ิผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย 

ฯลฯ  ขอให้ยกตวัอยา่ง 

 - นกัศกึษาสามารถระบายความคดิ ความรู้สกึ ปรับทกุข์หรือแบง่ปันความสุข กบัใครได้บ้าง 

เพราะเหตใุด แล้วนกัศกึษารู้สกึอยา่งไรบ้าง / นกัศกึษาจะมีความรู้สกึ อบอุน่ ปลอดภยั เม่ืออยูใ่กล้กบั

ใคร/ ไว้วางใจใครมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด/ นกัศกึษาปรึกษาปัญหากบัครู/อาจารย์ บ้างหรือไม ่บอ่ยไหม 

ปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร และทําไมจงึเลือกท่ีจะปรึกษากบัอาจารย์ทา่นนัน้   
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 - นกัศกึษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง  และจากใครบ้างในขณะอยูห่อพกั  เพราะเหตใุด / นกัศกึษา

ได้รับความเอาใจใส ่ ความเมตตา  เอือ้อาทร จากผู้ ท่ีอยูร่อบข้างบ้างหรือไม ่เป็นใครบ้าง  เชน่ เพ่ือนๆ  

ครู/อาจารย์  บคุคลในครอบครัว ฯลฯ  แล้วนกัศกึษารู้สกึอยา่งไรท่ีได้รับการดแูล  เอาใจใส ่ ดงักลา่ว

หรือ สง่ผลตอ่นกัศกึษา อยา่งไรบ้าง/ นกัศกึษาต้องการให้ผู้ อ่ืนหรือบคุคลรอบข้าง เชน่ เพ่ือนๆ ครู /

อาจารย์ รุ่นพ่ี รุ่นน้องพยาบาลท่ีแหลง่ฝึกปฏิบตั ิ ผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย ฯลฯ ปฏิบตัติอ่นกัศกึษาอยา่งไร 

เพราะเหตใุด 

 - อะไรคือสิ่งท่ีนกัศกึษาคดิวา่เป็นอปุสรรคในการเรียนรู้ของนกัศกึษา เป็นอปุสรรคอยา่งไร/ 

นกัศกึษาเคยประสบกบัอปุสรรคในการเรียนรู้จนกระทัง่คดิจะลาออกกลางคนับ้างหรือไม่  เพราะเหตใุด  

และอะไร ใครหรือสิ่งใดท่ีชว่ยทําให้สามารถผา่นอปุสรรคเหลา่นัน้มาได้ 

 - นกัศกึษามีเป้าหมายในชีวิตอยา่งไร  คดิวา่ต้องปฏิบตัอิยา่งไร  จงึจะไปถึงเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

 - นกัศกึษาได้ปฏิบตักิิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์บ้างหรือไม ่ อยา่งไร เม่ือปฏิบตัแิล้วรู้สกึ

อยา่งไร/ นกัศกึษามีโอกาสได้เรียนรู้ความรู้ท่ีนอกเหนือจากความรู้ในเชิงวิชาการ เชน่ จินตนาการ 

ความดี  ความงาม  สนุทรียภาพ  ความคดิสร้างสรรค์  ความรู้สกึ  คณุธรรม  จริยธรรม  ฯลฯ บ้างหรือไม่  

และความรู้เหลา่นีส้ง่ผลอยา่งไรตอ่นกัศกึษา 

 - การเรียนรู้ทัง้หมดท่ีผา่นมาทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนของนกัศกึษามีประโยชน์  

ตอ่การดํารงชีวิตหรือการปฎิบตังิานในวิชาชีพของนกัศกึษา อยา่งไร  มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด  

 

การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนก่อนเข้าสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาล 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไร 

 - หากนกัศกึษามองย้อนกลบัไปเม่ือก่อนเข้ามาเรียนรู้ในสาขาการพยาบาล นกัศกึษาคดิวา่  

ระบบโรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะเหมือน หรือตา่งจากการศกึษาในสาขาการพยาบาล

อยา่งไร 

 เนือ้หา/สาระการเรียนรู้เป็นอย่างไร 

 - ครูสอนความรู้ประเภทใดบ้างให้แก่ผู้ เรียน เชน่ เนือ้หา  สาระ ตามตําราหรือท่ีหลกัสตูรกําหนด   

นอกเหนือจากหลกัสตูร  จากประสบการณ์ตรง  เร่ืองเลา่ตา่งๆ  ฯลฯ ขอให้ยกตวัอยา่ง/ ครูสอนเป็น

รายวิชาหรือไม ่ แล้วนกัศกึษาสามารถบรูณาการความรู้จากวิชาตา่งๆ เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริงได้

หรือไม ่ อยา่งไร 

 - ลกัษณะของตําราท่ีใช้เรียนมีลกัษณะอยา่งไร เป็นเนือ้หาท่ีแนน่อน ตายตวัหรือไม ่สามารถ

แสดงความคดิเหน็ท่ีแตกตา่งออกไปจากท่ีครูสอนได้หรือไม ่ 
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 - ครูแนะนําให้อา่นหนงัสืออา่นประกอบท่ีไมใ่ชเ่ชิงวิชาการนอกเหนือจากท่ีหลกัสตูรกําหนด  

ไว้บ้างหรือไม ่อยา่งไร  

 - นกัศกึษาประทบัใจวิชาอะไร  ท่ียงัสามารถจดจําได้อยู ่ เพราะเหตใุด/ ความรู้ท่ีเรียนจาก

โรงเรียน  มีอะไรบ้างท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้  

 การเรียนการสอน/การเรียนรู้เป็นอย่างไร 

 - วิธีการจดัการเรียน การสอนเป็นอยา่งไร  เชน่ ครูเป็นผู้ กําหนด หรือตามความต้องการของ  

ผู้ เรียน  ฯลฯ /ครูมกัจะสอนโดยวิธีใด เชน่ บรรยาย  อภิปรายกลุม่  แลกเปล่ียนประสบการณ์ ฯลฯ  

และอยา่งไร ขอให้ยกตวัอยา่ง 

 - นกัศกึษาได้มีโอกาสพดูคยุกบัครูแบบไมเ่ป็นทางการหรือปรึกษาปัญหากบัครูบ้างหรือไม่ 

อยา่งไร  ทําไมจงึเลือกพดูคยุหรือปรึกษากบัครูทา่นดงักลา่ว  

 - นกัศกึษามีโอกาสได้คดิสร้างสรรค์หรือใช้จนิตนาการในการสร้างสรรค์ความรู้บ้างหรือไม ่  

อยา่งไร 

 - นกัศกึษามีโอกาสได้เรียนรู้นอกชัน้เรียนบ้างหรือไม ่ อยา่งไร / นกัศกึษาคดิวา่การเรียนรู้ 

ในชัน้เรียน กบันอกชัน้เรียน มีความแตกตา่งกนัหรือไม ่ อยา่งไร   

 - การเรียนรู้ในโรงเรียนมีลกัษณะของการแขง่ขนัระหวา่งผู้ เรียนบ้างหรือไม ่ อยา่งไร  

เพราะเหตใุด 

 - ครูให้การบ้านท่ีมีลกัษณะใด เชน่ ฝึกทําซํา้ๆ  เพ่ือให้เกิดความชํานาญ  หรือสร้างสรรค์  

งานใหม ่ ให้งานกลุม่ทําร่วมกนักบัเพ่ือนๆ  ฯลฯ  

 - ใครเป็นผู้ กําหนดกฎเกณฑ์  ระเบียบตา่งๆ ในโรงเรียน  และนกัศกึษาคดิวา่เหมาะสม  

หรือไม ่เพราะเหตใุด / นกัศกึษารู้สกึพงึพอใจกบักฎเกณฑ์  ระเบียบตา่งๆ ในโรงเรียน หรือไม ่  

เพราะเหตใุด 

 - นกัศกึษาเคยมีความรู้สกึวา่ครูให้ความสนใจผู้ เรียนไมเ่ทา่เทียมกนับ้างไหม  อยา่งไร/  

ครูมกัคาดหวงัให้ผู้ เรียนเป็นอยา่งไร/ ครูมกัช่ืนชมนกัศกึษาท่ีมีลกัษณะเป็นอยา่งไร  

 - สิ่งท่ีนกัศกึษาได้เรียนรู้จากโรงเรียนทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง หรือพฒันาตนเอง อยา่งไร

บ้าง  เชน่ มีความรู้มากขึน้  จิตใจดีงามขึน้ ควบคมุอารมณ์ได้ดีขึน้ สามารถเผชิญปัญหา  และสามารถ

แก้ไขปัญหาตา่งๆได้ 

 - เม่ือนกัศกึษามีปัญหาทัง้ในด้านการเรียนและปัญหาสว่นตวั นกัศกึษาปรึกษาใคร เชน่ 

เพ่ือนร่วมชัน้เรียน  เพ่ือนข้างบ้าน  ครู  พอ่ แม ่ ผู้ปกครอง ฯลฯ เพราะเหตใุด 

 - คณุลกัษณะของผู้ เรียนท่ีดีในมมุมองของนกัศกึษาเป็นอยา่งไร เพราะเหตใุด ขอให้อธิบาย  

 - นกัศกึษามีความสขุ/หรือทกุข์ในการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนหรือไม ่ อยา่งไร ขอให้อธิบาย  
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 - นกัศกึษามีคา่นยิมเก่ียวกบัการศกึษาเลา่เรียนอยา่งไร เชน่การเรียนสูงสง่ผลให้มีชีวิตใน 

อนาคตท่ีดี  การเรียนชว่ยไมใ่ห้เสียเปรียบผู้ อ่ืน  รู้เทา่ทนัผู้ อ่ืน ฯลฯ 

 - นกัศกึษามีเป้าหมายในการเรียนรู้อยา่งไร หรือเรียนไปเพ่ืออะไร เพ่ือใคร เพราะเหตใุด 

 การประเมนิผลการเรียนรู้เป็นอย่างไร 

 - ในวิชาตา่งๆ มีการวดัผลการเรียนอยา่งไร วดัอะไรบ้าง เชน่ ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ   

การนําไปประยกุต์ใช้ ฯลฯ/ ข้อสอบมีลกัษณะอยา่งไร  ถามความรู้ประเภทไหน  มีวิธีการสอบอยา่งไร 

และนกัศกึษาเตรียมตวัอยา่งไร 

 - การตดัสินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนวา่ผา่น หรือตก มีกฏเกณฑ์ท่ีชดัเจน แนน่อนหรือไม ่  

อยา่งไร/ นกัศกึษาคดิวา่ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ในลกัษณะใด  เพราะเหตใุด  

 - ผลการเรียนของนกัศกึษาเป็นอยา่งไร นกัศกึษาพอใจไหม / นกัศกึษากงัวลเก่ียวกบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษามากหรือน้อยเพียงใด  เพราะเหตใุด 

 - เม่ือตอนท่ีนกัศกึษาเรียนจบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 นกัศกึษาคดิวา่ต้องการเรียนตอ่ 

ในสาขาใด  เพราะเหตใุด/ นกัศกึษาพอใจไหมท่ีได้เข้ามาเรียนในสาขาการพยาบาล  เพราะเหตใุด 

 - พอ่ แม ่ผู้ปกครองคดิอยา่งไรตอ่การเรียนตอ่ในสาขาการพยาบาลของนกัศกึษา   

เพราะเหตใุด 

กรอบของคาํถามท่ีใช้เป็นแนวทางในการเขียนบันทกึประจาํวันของนักศกึษาพยาบาล   

1. วนันีมี้ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองใดบ้าง  

2. การเรียนรู้ในวนันีช้ว่ยให้นกัศกึษาพฒันาตนเองในด้านใดบ้าง  

3. ภายใต้การเรียนรู้ของนกัศกึษามีสิง่ใดท่ีเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้นัน้ได้  

4. นกัศกึษาต้องการสิง่ใดในการชว่ยสนบัสนนุการเรียนรู้  

5. ในวนัถดัไปนกัศกึษามีเป้าหมายจะการพฒันาตนเองในด้านใดและอยา่งไร  
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ชุดที่ 2 แนวคาํถามในการสัมภาษณ์อาจารย์พยาบาล 
 พืน้ฐานท่ัวไปเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์เป็นอย่างไร 

 - ทา่นได้รับการศกึษาสงูสดุในระดบัใด  สาขาใด  สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัใด  

เพราะเหตใุดจงึเลือกเข้ารับการศึกษาดงักลา่ว 

 - อาจารย์สอนนกัศกึษาชัน้ปีใด/ มีประสบการณ์ในการสอนมานานก่ีปี 

 - นอกจากงานสอนท่ีคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์แล้ว มีงานหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีทําอยู่ 

บ้างหรือไม ่ทัง้ท่ีเป็นภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์  

ฐานคิด/ระบบความคิด  ความเช่ือท่ีนําไปสู่การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลเป็นอย่างไร  

 - เม่ือพดูถึงเร่ืองของความจริง อาจารย์มองวา่ความจริงมีลกัษณะเป็นอยา่งไร / อาจารย์ 

คดิวา่การยอมรับวา่สิง่ใดจะเป็นความจริงหรือไม ่ขึน้อยูก่บัอะไรบ้าง / อาจารย์คดิวา่คนอ่ืนๆ   

มองความจริงเหมือนกบัอาจารย์หรือไม ่ ทกุคนมองความจริงเหมือนกนัหรือตา่งกนั อยา่งไร   

เพราะเหตใุด 

 - อาจารย์มองวา่ ความจริงตา่งๆ เกิดขึน้ได้อยา่งไร  เชน่ เกิดขึน้เอง  มีผู้สร้างขึน้ ฯลฯ / 

เม่ือกาลเวลาเปล่ียนแปลงไป หรือบริบทแวดล้อมเปล่ียนไป  อาจารย์เช่ือวา่ความจริงเปล่ียนแปลง  

ได้หรือไม ่ อยา่งไร   

 - อาจารย์รับรู้ความจริงได้โดยวิธีใดบ้าง  อยา่งไร / อาจารย์คดิวา่มนษุย์เราได้ความรู้มา

อยา่งไร รู้มาจากไหนได้บ้าง/ ในมมุมองของอาจารย์ในการดํารงชีวิตมนษุย์เราต้องใช้ความรู้ประเภท

ใดบ้าง  

 - ในมมุมองของอาจารย์ ถ้าพดูถึงความรู้ สิง่ท่ีเรียกวา่ความรู้มีลกัษณะเป็นอยา่งไร  

และขอให้ยกตวัอยา่งความรู้มีอะไรบ้าง 

 - อาจารย์มองวา่ตวัเองมีความสมัพนัธ์กบัสิ่งใดบ้าง เชน่ บคุคลอ่ืน  สิ่งท่ีอยูภ่ายนอก   

บริบทแวดล้อม ฯลฯ  และสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

 - ในมมุมองของอาจารย์เข้าใจวา่การศกึษาคืออะไร เชน่การเรียนในระบบโรงเรียน   

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การปฏิบตั ิ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  ฯลฯ เพราะเหตใุด  

 - อาจารย์คดิวา่ในการเรียนรู้เร่ืองตา่งๆ สิ่งใดสําคญัท่ีสดุ เพราะเหตใุด  เชน่ เนือ้หา/สาระ 

กระบวนการ  วิธีท่ีจะเรียนรู้  คณุคา่ของสิง่ท่ีได้เรียนรู้   ความคดิ ความรู้สกึของนกัศกึษาตอ่การเรียนรู้

ซึง่อาจมีความสขุ หรือมีความทกุข์  ฯลฯ 
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 - อาจารย์มองวา่ผู้ เรียนทกุคนต้องมีความรู้เหมือนๆกนัไหม  และต้องมีคณุลกัษณะเป็น  

มาตรฐานเดียวกนัหรือไม ่ เพราะเหตใุด/ อาจารย์มองวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความแตกตา่งหลากหลายกนั

หรือไม ่ อยา่งไร  เพราะเหตใุดจงึแตกตา่งกนั 

 - อาจารย์คิดวา่การประพฤตปิฏิบตัขิองบคุคล ขึน้อยูก่บัอะไรบ้าง  อยา่งไร / อาจารย์มกัจะ

ปฏิบตัติามความคดิ  ความเช่ือของตนเองหรือไม ่ หรือปฏิบตัติามผู้ อ่ืนเพราะเหตใุด   

 - อาจารย์เคยมีประสบการณ์ในการสร้างความรู้จากประสบการณ์ของตนเองบ้างหรือไม ่ 

เม่ือไหร่  อยา่งไร  ขอให้ยกตวัอยา่ง 

การจัดการเรียน การสอน/การเรียนรู้เป็นอย่างไร 

 - อาจารย์ได้กําหนดเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ไว้หรือไม ่ กําหนดอยา่งไร ใช้อะไร  

เป็นฐานในการกําหนดเชน่ ความต้องการของผู้ เรียน  ความต้องการของผู้สอน  ความต้องการ  

ตามนโยบาย ฯลฯ 

 - ในสว่นของกระบวนการเรียนรู้แ ละประเมนิผลการเรียนรู้ ถ้านกัศกึษาไมเ่ข้าใจ   

อาจารย์เปิดโอกาสให้นกัศกึษาถามได้หรือไม ่ เนือ้หาของการสอนเป็นอยา่งไร ใช้ส่ือการสอนแบบใด   

ส่ือท่ีใช้ได้มาอยา่งไร  

 - อาจารย์สอนวิชาอะไร หวัข้ออะไร ในวิชาตา่งๆ อาจารย์สอนอยา่งไร สอนอะไรบ้าง  

สอนตามตําราหรือไม ่ มีอยา่งอ่ืนอีกหรือไมน่อกเหนือจากตําราท่ีใช้ในการเรียนการสอนวิชาเหลา่นี ้  

 - อาจารย์ได้ยกตวัอยา่งจากประสบการณ์ตรงบ้างหรือไม ่อยา่งไร และการยกตวัอยา่ง 

ชว่ยทําให้อาจารย์สอนเข้าใจได้ดีขึน้เพียงไหน / อาจารย์มกัจะมอบหมายงานให้แก่นกัศกึษา 

ในลกัษณะใด (งานเด่ียว/งานกลุม่) หรือสืบค้นความรู้ประเภทไหน  

 - เคยมีนกัศกึษามาปรึกษาปัญหาตา่งๆ หรือมาปรับทกุข์ทัง้เร่ืองเรียน เร่ืองสว่นตวัอ่ืนๆ  

กบัอาจารย์บ้างหรือไม ่บอ่ยไหม แล้วอาจารย์ปฏิบตัอิยา่งไร / อาจารย์มีโอกาสได้รับฟังความคดิเหน็  

ความรู้สกึของนกัศกึษามากหรือน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด/ อาจารย์เคยได้แลกเปล่ียนประสบการณ์

กบันกัศกึษาบ้างไหม อยา่งไร หลงัจากได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกนัแล้ว อาจารย์รู้สกึอยา่งไร 

 - อาจารย์ได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกบันกัศกึษาบ้างหรือไม ่ กิจกรรมใดบ้าง ขอให้

ยกตวัอยา่ง/ สถานการณ์ใดหรือกิจกรรมใดท่ีชว่ยให้อาจารย์เข้าใจความคดิ ความรู้สกึและพฤตกิรรม

ของนกัศกึษามากขึน้ หรือเหน็แงม่มุในด้านตา่งๆ ในตวันกัศกึษามากขึน้  

 - อาจารย์สง่เสริมให้นกัศกึษามีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนด้วยกนั  รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ครู /อาจารย์ 

 พยาบาลท่ีแหลง่ฝึกปฏิบตั ิผู้ ป่วย ญาตผิู้ ป่วย ฯลฯ  หรือไม ่ อยา่งไร 
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 - อาจารย์สง่เสริมให้นกัศกึษาเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเพ่ือเกิดผลสําเร็จร่วมกนับ้างหรือไม ่  

อยา่งไร/ อาจารย์เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการสะท้อนความคดิ  ความรู้สกึ  

กบัเพ่ือนๆ  หรือผู้ อ่ืนบ้างหรือไม ่อยา่งไร 

 - อาจารย์มกัควบคมุให้นกัศกึษาปฏิบตัติามกฏเกณฑ์  ระเบียบ วินยั  มากหรือน้อยเพียงใด 

ในเร่ืองใด เพราะเหตใุด / อาจารย์ให้อิสระในการเรียนรู้แก่นกัศกึษามากหรือน้อยเพียงใด อยา่งไร  

เชน่อิสระในการคดิสร้างสรรค์  การถามคําถาม  แสดงความคดิเห็น  การปฏิบตั ิฯลฯ / อาจารย์

คาดหวงัวา่นกัศกึษาควรมีคณุลกัษณะอยา่งไรบ้าง  และคาดหวงักบันกัศกึษาทกุคนหรือไม ่เพราะเหตใุด 

 - อาจารย์ เคยได้มีโอกาสพบปะ  พดูคยุกบัพอ่ แม ่ผู้ปกครอง ของ นกัศกึษา บ้างหรือไม ่  

และพดูคยุกนัในเร่ืองใด / อาจารย์ มกัแสดงถึงความหว่งใย เอาใจใส ่เอือ้อาทร หรือ ให้กําลงัใจ

นกัศกึษาโดยวิธีใด อยา่งไร ในสถานการณ์ใด ขอให้ยกตวัอยา่ง  

 - อาจารย์เอือ้อํานวยหรือชว่ยให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ทัง้ภายในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน  

อยา่งไร ขอให้อธิบาย/ อาจารย์คดิวา่ใครสามารถเป็นผู้ เอือ้อํานวยหรือชว่ยให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้

ได้บ้างเพราะเหตใุด   

 - อาจารย์คดิวา่นกัศกึษามีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาตนอยา่งไรบ้างหลงัจากเรียนในสาขา

การพยาบาล เพราะเหตใุด/ อาจารย์คดิวา่อะไรคือ สิง่ท่ีชว่ยให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้หรือการพฒันา

ตนของนกัศกึษา เพราะเหตใุด   

 - อาจารย์ คดิวา่การเรียนรู้นอกชัน้เรียน เชน่บนหอผู้ ป่วย  ศนูย์สาธารณ สขุ  ชมุชน และ  

แหลง่ฝึกปฏิบตังิานตา่งๆ รวมทัง้ในขณะท่ีนกัศกึษาอาศยัอยูใ่นหอพกั ชว่ยให้นกัศกึษาเรียนรู้เก่ียวกบั

อะไรบ้าง เพราะเหตใุด 

` - อาจารย์คดิวา่ศาสนา  ความเช่ือ  ความศรัทธา  ชว่ยในด้านจติใจหรือจติวิญญาณ  

ของนกัศกึษาได้อยา่งไรบ้าง หรือมีประโยชน์อยา่งไรต่อนกัศกึษา  เพราะเหตใุด 

 - อาจารย์คดิวา่นกัศกึษาควรเรียนรู้ความรู้ประเภทใดเชน่ เนือ้หา สาระ  ทกัษะการปฏิบตั ิ  

ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ  เพราะเหตใุด 

 - อาจารย์มีความเช่ือมัน่หรือยอมรับความสามารถของนกัศกึษา มากน้อย เพียงใด และมกัเช่ือมัน่

ในนกัศกึษาท่ีมีคณุลกัษณะอยา่งไร เพราะเหตใุด/ อาจารย์คดิวา่นกัศกึษามีความพร้อมในการเรียนรู้

สิ่งใหม ่หรือสร้างสรรค์สิ่งใหมม่ากหรือน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด/ นกัศกึษาสามารถพึง่พาตนเองได้

มากหรือน้อยเพียงใด  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้หรือไม ่ อยา่งไร  
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การประเมนิผลการเรียนรู้เป็นอย่างไร 

 - อาจารย์มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาอยา่งไร เพราะเหตใุดจงึประเมินเชน่นัน้  

 - สําหรับข้อสอบท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนของนกัศกึษา อาจารย์มกัถามความรู้

ลกัษณะใด เชน่ในตําราเรียน ประสบการณ์นอกชัน้เรียน ฯลฯ  เพราะเหตใุด  

 - การตดัสินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาวา่ผา่น หรือตก มีกฏเกณฑ์ท่ีชดัเจน แนน่อนหรือไม ่  

อยา่งไร และอาจารย์ปฏิบตัอิยา่งไร 

 - อาจารย์พงึพอใจกบัเกณฑ์การประเมินผลท่ีปฏิบตัอิยูห่รือไม ่ หรือเห็นวา่ควรเป็นอยา่งไร  

 - อาจารย์พงึพอใจกบัผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาหรือไม ่เพราะเหตใุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

 



 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 

ช่ือ  ช่ือสกลุ    นางบญุทิวา  สูวิ่ทย์ 

วนัเดือนปีเกิด    6  ธนัวาคม  2510 

สถานท่ีเกิด    กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั   99/67  หมู ่5 ต. บางศรีเมือง  อ. เมือง จ. นนทบรีุ 

     11000 โทรศพัท์ 02-8815002, 089-7454157 

ตําแหนง่หน้าท่ีการงานปัจจบุนั  อาจารย์พยาบาล 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั   คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ มหาวิทยาลยั  

กรุงเทพมหานคร  

131/5 ถ. ขาว ต. วชริะ  อ. ดสุติ จ. กรุงเทพมหานคร 

ประวตักิารศกึษา    

   พ.ศ. 2531   ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์เทียบเทา่ปริญญาตรี  

จาก วิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ 

  พ.ศ. 2539   พยาบาลศาสตร์มหาบณัฑติ (การพยาบาลศกึษา)  

จาก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   พ.ศ. 2556   การศกึษาดษุฎีบณัฑติ (การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) 

     จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

