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ABSTRACT
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The purpose of this research was to compare the critical thinking abilities of
nursing students before and after using constructivist instructional strategies.
The samples were 30 third-year nursing students at Suranaree University of
Technology selected by using single group pre-and posttests. The data collection
instruments were mind mapping demographic records and critical thinking test.
The research instrument was constructivist instructional strategies. Data were analyzed
by frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test.
The findings revealed that students’critical thinking score after learning from
the instructional model was higher at a statistically significant level of 0.01
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ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต์ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลัง
ได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตัคติวสิ ต์ กลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 จ�ำนวน 30 คน จัดการเรียน
การสอนแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท�ำ
แผนผังความคิด และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังการจัดการเรียนการสอนมากกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

บทน�ำ

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความสามารถทางสติปัญญา
ใช้กระบวนการคิด ใช้เหตุผล มีความสามารถในการแสดงพฤติกรรม รวมถึงทัศนคติและอัตมโนทัศน์
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพมาใช้
ในการด�ำเนินชีวติ อย่างสอดคล้องกับชีวติ ทีเ่ ป็นจริงและความต้องการในอนาคต กระบวนการจัดการเรียน
การสอนจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ท�ำให้สถานศึกษาต้อง
มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง (Office of the National Education Commission,
1999) จากการศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทยพบว่า มีนักเรียนร้อยละ 1.07 ที่สอบผ่านการวัดความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนไทยมีความสามารถการคิดวิเคราะห์ที่ต�่ำ สอดคล้องกับผล
คะแนนการสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อ PISA (Programme for International
Student Assessment) ของนักเรียนไทยที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ต�่ำ (Vorakamin, Rukumnuaykit and
Saifah, 2016) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงควรปลูกฝังความคิด ซึ่งทักษะการคิดที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งคือ
การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นรากฐานส�ำคัญของการเรียนรู้ บุคคลทีม่ ี
การคิดเชิงวิเคราะห์จะเหนือกว่าบุคคลอื่นทั้งในด้านระดับการพัฒนาการและการใช้สติปัญญา การคิด
เชิงวิเคราะห์เป็นการคิดเชิงลึกต้องใช้ความสามารถในการสังเกต การสืบค้น การจ�ำแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่าง ๆ การใช้เหตุผลหาความสัมพันธ์เชือ่ มโยง เพือ่ สรุป ตีความ และท�ำความเข้าใจกับสิง่ นัน้
ซึง่ จะท�ำให้เราได้ขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็นฐานความรูใ้ นการน�ำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปญ
ั หา การประเมินและ
ตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (Chareonwongsak, 2010) กระบวนการเรียนการสอนหรือรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ จึงเป็นกระบวนการส�ำคัญที่ใช้ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจในการเรียนเพียงพอที่จะสามารถน�ำไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายได้หรือไม่ ซึ่งแนวทางการศึกษาที่จะท�ำให้คนมีความรู้
อย่างแท้จริงและยั่งยืนนั้นจะต้องท�ำให้คนคิดเป็น ท�ำเป็น วิเคราะห์เป็น ให้รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
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แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Homepan, 2007)
การเรียนการสอนพยาบาลก็เช่นกัน พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพ
และอนามัยของประชาชนด้วยความเอาใจใส่อย่างเอื้ออาทร จึงจ�ำเป็นต้องใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักการและทักษะการปฏิบัติเพื่อให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการ
ที่เป็นบุคคล ครอบครัวและชุมชนในทุกภาวะสุขภาพและทุกวัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถดูแลตนเอง
ได้ทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย สามารถจัดการและตัดสินใจกับภาวะสุขภาพของตนเองได้
อย่างเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลจึงมุ่งให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้
อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้บริการ โดยค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิตและคุณค่าของชีวิต
มนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องมีความสอดคล้องกัน
จึงจะช่วยผูเ้ รียนให้สามารถน�ำความรูภ้ าคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบตั ไิ ด้ ดังนัน้ การเรียนภาคทฤษฎี การเรียน
ในห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสถานการณ์จำ� ลองและการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง จึงมีความส�ำคัญเป็น
อย่างยิ่งที่จะสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีความรับผิดชอบ และสามารถสื่อสารและ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ (Office of Higher Education Commission, 2009)
จากการทบทวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ส�ำหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์พบว่า เมื่อแจกกรณีศึกษาให้ผู้เรียน การเขียนรายงานและน�ำเสนอข้อมูลแก่ผู้สอนนั้น
ผูเ้ รียนจะระบุขอ้ วินจิ ฉัยทางการพยาบาลจากปัญหาของผูใ้ ช้บริการทีพ่ บเป็นข้อ ๆ ยังขาดวิธกี ารเชือ่ มโยง
ทฤษฎีกับกรณีศึกษา มองผู้ใช้บริการยังไม่ครอบคลุมความเป็นองค์รวม เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
ได้ไม่เต็มที่ และขาดการสรุปความคิดรวบยอด ผูเ้ รียนพยาบาลจ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการส�ำคัญในการปฏิบัติการ
พยาบาลและการตัดสินใจทางคลินิกเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(Papathanasiou, Kleisiaris, Fradelos, Kakou and Kourkouta, 2014) ซึง่ การส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์นั้นสามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ (The Opportunity Thinker,
2014) การเขียนแผนผังความคิด (Atay and Karabacak, 2012) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(Assawasowan, Makkasaman, Nowyenpon and Kanchanachatree, 2013) โดยวิธกี ารหนึง่ ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
คือ การใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมการเรียนรู้และการคิด
ที่ชัดเจน ผู้เรียนสามารถอธิบายขยายความและเขียนออกมาด้วยความคิดของตนเองได้ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนน�ำเอาความสามารถของสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยการใช้ทักษะทั้งหมดของ
สมองทั้ง 2 ซีกท�ำงานร่วมกัน โดยสมองซีกซ้ายท�ำหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล สมองซีกขวา
ท�ำหน้าที่สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะต่าง ๆ การเรียนรู้โดยใช้แผนผัง
ความคิดใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับอายุและทุกวิชา การน�ำแผนผังความคิดมาใช้ในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติจะช่วยให้สมองได้เห็นภาพความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความเป็นจริงใน
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ชีวิต การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนโดยใช้แผนผังความคิดจะสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและเกิดความรักในสิ่งที่ก�ำลังเรียนรู้ ท�ำให้ผู้เรียนมีความสุข (Phonanan, 2009)
ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการคิดวิเคราะห์ โดยน�ำ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ปญ
ั หาของผูร้ บั บริการ ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ�ำวัน และส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
เต็มความสามารถ การวิจัยในชั้นเรียนนี้ศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลหลังจากเรียน
ทฤษฎีวชิ าการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ แล้ว เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาพยาบาลมีการคิดวิเคราะห์ผรู้ บั บริการ
อย่างเป็นองค์รวม พัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในวิชาชีพพยาบาล และในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต์โดยการใช้แผนผังความคิด

วิธีการศึกษา

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (Quasi
Experimental Research) กลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 3 จ�ำนวน 30 คนทีล่ งทะเบียน
เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ขึ้นฝึกปฏิบัติที่หอผู้ป่วยเด็กเป็นระยะเวลาคนละ 2 สัปดาห์
กรอบแนวคิดในการวิจัยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองหรือทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียนโดยมาจากรากศัพท์ค�ำว่า
“Construct” แปลว่า สร้าง หมายถึงการสร้างความรู้โดยผู้เรียน ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้หรือการสร้าง
องค์ความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการน�ำ
ประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ได้รับ มาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม
สร้างเป็นความเข้าใจของตนเองหรือที่เรียกว่า “โครงสร้างทางปัญญา” (Cognitive Structure) หรือ
“ความรู”้ ซึง่ แต่ละบุคคลอาจสร้างความหมายของความรูท้ แี่ ตกต่างกันไปเนือ่ งจากมีประสบการณ์หรือ
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเดิมที่ไม่เหมือนกัน (Saunders, 1992)
จากแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์ มีความเชือ่ ว่าการเรียนรูเ้ ป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับความรู้
ดังนั้นเป้าหมายของการสอนจะมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญดังนี้
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สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) ที่มีภารกิจการเรียนรู้ที่ออกแบบตามสภาพบริบทจริง (Authentic
Learning Tasks) แหล่งข้อมูล (Resource) ฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) การสอนงาน (Coaching)
และการร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) (Chaijaroen, 2008) ส่วนการใช้แผนผังความคิด (MindMapping) เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมการเรียนรู้และการคิดที่ชัดเจน ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ขยายความ และเขียนออกมาด้วยความคิดของตนเองได้ เพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
นั่นคือส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์สามารถจ�ำแนกแยกแยะองค์ประกอบหรือเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ของข้อมูลกรณีศึกษาได้ ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยน�ำองค์ประกอบของ
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นขั้นตอนประกอบด้วยวิธีการดังนี้
1) สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) 2) แหล่งข้อมูล (Resource) 3) ฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding)
4) การสอนงาน (Coaching) และ 5) การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) โดยใช้การเขียนแผนผัง
ความคิดเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็กและวัยรุน่ ประกอบด้วยวิธกี ารดังนี้
1) สถานการณ์ปัญหา (Problem Base)
2) แหล่งข้อมูล (Resource)
3) ฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding)
4) การสอนงาน (Coaching)
5) การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration)

ผลของการเรียนการสอน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
กรณีศึกษา (ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์
กรณีศึกษา)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ได้แก่ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้
ในการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับการท�ำแผนผังความคิดจ�ำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะค�ำถามเชิงคิดวิเคราะห์เป็นค�ำถามแบบอัตนัยประกอบด้วยสถานการณ์
กรณีศกึ ษาทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนโรคไข้เลือดออกซึง่ พบได้ในหอผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้นกั ศึกษาแสดงความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยใช้แผนผังความคิด จ�ำนวน 1 ข้อ ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา โดยได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.78
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ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต์ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองคือ การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็กและวัยรุน่
โดยผ่านการทบทวนวรรณกรรมและมีผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบเนือ้ หาจากนัน้ ปรับแก้ไข ซึง่ เป็นการก�ำหนด
เนือ้ หากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวสิ ต์และน�ำแผนผังความคิดมาใช้ มีระยะ
เวลา 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 5 วัน) ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 กลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั การจัดการเรียนการสอนตามปกติ คือ มอบหมายผูร้ บั บริการเด็ก
ให้ผู้เรียน 1 คน แนะน�ำการเขียนแผนการพยาบาลรายวัน (Daily Care Plan) ประกอบด้วย ข้อมูลผู้รับ
บริการและแผนการพยาบาล จากนัน้ ให้ผเู้ รียนน�ำเสนอแผนการพยาบาลรายวันในตอนเช้าทุกวัน ผูส้ อน
ให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมตามเนือ้ หาทีผ่ เู้ รียนน�ำเสนอ วันที่ 5 ท�ำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
สัปดาห์ที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยการใช้แผนผัง
ความคิดเป็นระยะเวลา 5 วัน ตามขั้นตอนต่อไปนี้
วันที่ 1
1) ก�ำหนดสถานการณ์ปัญหา (Problem Base) โดยการมอบหมายผู้รับบริการเด็กให้ผู้เรียน 1 คน
2) แนะน�ำแหล่งข้อมูล (Resource) ให้ผเู้ รียนสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล เนือ้ หา สารสนเทศทีจ่ ะใช้
ในการแก้ปัญหาในกรณีศึกษาที่เผชิญ ได้แก่ หนังสือการพยาบาลเด็ก ฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ
เช่น งานวิจัย บทความ e-book
3) ฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) ผู้สอนแนะน�ำ ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยให้
ผู้เรียนท�ำแผนผังความคิดในการวิเคราะห์กรณีศึกษา จากข้อมูลที่ได้รับจริงเปรียบเทียบกับพยาธิสภาพ
ของโรค การดูแลทีก่ รณีศกึ ษาได้รบั จริงเปรียบเทียบกับการดูแลตามทีค่ วรได้รบั ให้ครอบคลุมการพยาบาล
แบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ให้ส่งแผนผังความคิดในวันถัดไป
วันที่ 2
1) ให้ผู้เรียนน�ำเสนอแผนผังความคิดในตอนเช้า
2) การสอนงาน (Coaching)โดยผู้สอนให้ความช่วยเหลือ สังเกตการน�ำเสนอ สอบถามข้อมูล
กระตุ้นความคิดของผู้เรียน สร้างเส้นทางเป็นเชิงการสืบสวนแก่ผู้เรียนอย่างมีเหตุมีผล และช่วยแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน
3) การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง อธิบายแผนผัง
ความคิดกรณีศึกษาของตน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนอื่น ๆ ในกลุ่ม
4) แนะน�ำแหล่งข้อมูล (Resource) ให้ผู้เรียนสืบค้นเพิ่มเติม
5) ตรวจแผนผังความคิด และให้น�ำไปแก้ไข
วันที่ 3
1) ให้ผู้เรียนน�ำเสนอแผนผังความคิดในตอนเช้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนอื่น ๆ ในกลุ่ม
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2) การสอนงาน (Coaching) โดยผูส้ อนสังเกต ประเมินความก้าวหน้า ให้ความช่วยเหลือ สอบถาม
กระตุน้ ความคิดของผูเ้ รียน สร้างเส้นทางเป็นเชิงการสืบสวนแก่ผเู้ รียนอย่างมีเหตุมผี ล ช่วยแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียน
3) แนะน�ำแหล่งข้อมูล (Resource) ให้ผู้เรียนสืบค้นเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด
4) ตรวจแผนผังความคิดให้น�ำกลับไปแก้ไข และส่งในวันถัดไป ตอนเย็นมอบหมายผู้รับบริการ
เด็กรายใหม่ให้ผู้เรียน 1 คน และให้ส่งแผนผังความคิดในวันถัดไป
วันที่ 4
1) ให้ผู้เรียนน�ำเสนอแผนผังความคิดในตอนเช้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนอื่น ๆ ในกลุ่ม
2) การสอนงาน (Coaching)โดยผู้สอนให้ความช่วยเหลือ สังเกต สอบถาม กระตุ้นความคิดของ
ผู้เรียน สร้างเส้นทางเป็นเชิงการสืบสวนแก่ผู้เรียนอย่างมีเหตุมีผล ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้เรียน
3) แนะน�ำแหล่งข้อมูล (Resource) ให้ผู้เรียนสืบค้นเพิ่มเติม
4) ตรวจแผนผังความคิดและให้น�ำไปแก้ไข
วันที่ 5
1) ให้ผู้เรียนน�ำเสนอแผนผังความคิดในตอนเช้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนอื่น ๆ ในกลุ่ม
2) การสอนงาน (Coaching) โดยผูส้ อนประเมินความก้าวหน้า ให้ความช่วยเหลือ สังเกต สอบถาม
กระตุน้ ความคิดของผูเ้ รียน สร้างเส้นทางเป็นเชิงการสืบสวนแก่ผเู้ รียนอย่างมีเหตุมผี ล ช่วยแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียน
3) แนะน�ำแหล่งข้อมูล (Resource) ให้ผู้เรียนสืบค้นเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด
4) ตรวจแผนผังความคิด ให้น�ำไปแก้ไข และรวบรวมแผนผังความคิดที่แก้ไขแล้วทั้งหมด ส่ง
ภายใน 2 วัน
5) ท�ำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท�ำแผนผังความคิด
จากการสอบถามประวัตกิ ารท�ำแผนผังความคิดพบว่า นักศึกษาเคยได้รบั การสอนเกีย่ วกับวิธกี ารท�ำ
แผนผังความคิดมาก่อนระหว่างอายุ 5-20 ปี ร้อยละ 96.67 นักศึกษาชอบเรียนรู้โดยการท�ำแผนผัง
ความคิดร้อยละ 96.67 เหตุผลที่นักศึกษาตอบมากที่สุดคือ การท�ำแผนผังความคิดท�ำให้เข้าใจมากขึ้น
สามารถเข้าใจง่ายในแผ่นเดียว นักศึกษาคิดว่าการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ผ่านมาการท�ำ
แผนผังความคิดของนักศึกษาได้เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงาน ร้อยละ 93.33 เหตุผล
ที่นักศึกษาตอบมากที่สุดคือ ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่กรณีศึกษาและต่อยอดความรู้
เป็นล�ำดับขั้นตอน สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาได้ นักศึกษาคิดว่าที่ผ่านมาการท�ำแผนผัง
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ความคิดของตนเองไม่มีความครอบคลุมการพยาบาลองค์รวมของกรณีศึกษา ร้อยละ 96.67 เหตุผลที่
นักศึกษาตอบมากทีส่ ดุ คือ มองแต่ปญ
ั หาด้านร่างกายส่วนมากจะขาดการประเมินปัญหาด้านจิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ นักศึกษาคิดว่าการเรียนการสอนโดยการท�ำแผนผังความคิดในวิชาปฏิบัติการพยาบาล
เด็กและวัยรุน่ จะช่วยให้นกั ศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเชือ่ มโยงความรูจ้ ากทฤษฎีสกู่ รณี
ศึกษา ร้อยละ 100 เหตุผลที่นักศึกษาตอบมากที่สุดคือ เชื่อมโยงจากทฤษฎีสู่กรณีศึกษาได้อย่างแท้จริง
2. คะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา
หลังจัดการเรียนการสอนตามปกติเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ แล้วท�ำการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย 17.23 (คะแนนเต็ม 32 คะแนน) หลังการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์โดยการใช้แผนผังความคิดเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์พบว่า คะแนน
เฉลี่ย 25.33 (คะแนนเต็ม 32 คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษา

**

ก่อนทดลอง (n = 30)
ค่าเฉลี่ย
SD
17.23
3.52

p–value < 0.01

หลังทดลอง (n = 30)
ค่าเฉลี่ย
SD
25.33
4.54

t
11.43**

การอภิปรายผล

การวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ ค้นพบและประเด็นในการอภิปรายดังนี้ จากผลการจัดการเรียนการสอนพบว่า
คะแนนเฉลีย่ แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์กรณีศกึ ษาของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 อธิบายได้วา่ การจัดการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ช่วยให้นักศึกษาพยาบาลที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นได้รับการกระตุ้นให้ใช้ความคิด ได้รับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด
ได้กระท�ำการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท�ำให้สร้างโครงข่ายความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นหรือขยายพื้นฐานความรู้เดิมให้
กว้างขวางขึ้น จนกระทั่งสามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาณการณ์ปัญหาของกรณีศึกษาของตนเองได้
ขณะศึกษาผู้วิจัยใช้การแนะน�ำแหล่งข้อมูล (Resource) ให้ผู้เรียนสืบค้น การเก็บรวบรวมข้อมูล เนื้อหา
แนะน�ำสารสนเทศทีจ่ ะใช้ในการแก้ปญ
ั หาในกรณีศกึ ษาทีเ่ ผชิญ ได้แก่ หนังสือการพยาบาลเด็ก หรือฐาน
ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ เช่น งานวิจัย บทความ e-book เป็นต้น และมีการสอนงาน (Coaching) โดย
ให้ความช่วยเหลือ สังเกตการน�ำเสนอของผู้เรียน สอบถามข้อมูลต่าง ๆ กระตุ้นความคิดสร้างเส้นทาง
เป็นเชิงการสืบสวนอย่างมีเหตุมผี ล และช่วยแนะน�ำหนทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท�ำให้ผเู้ รียนมีกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ เมื่อท�ำการทดสอบหลังจากการจัดการเรียนการสอนจึงพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย
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แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาหลังการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 25.33 ซึ่งสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนการสอนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 17.23 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Assawasowan, et. al.
(2013) ที่ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการโดยการจั ด ประสบการณ์ ต ามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โดยรูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาขึน้ มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการประกอบด้วย การเรียนรู้
แบบองค์รวม การส่งเสริมการคิดหรือการกระตุ้นให้ใช้ความคิด การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท�ำ การ
ท�ำงานกลุ่มและการน�ำเสนอผลงาน 2) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน 3) กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย การพัฒนาขอบเขตเนื้อหาและ
สร้างหน่วยบูรณาการกับการปฏิบตั กิ ารสอน 4) การวัดประเมินผล ซึง่ ผลวิจยั พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลีย่
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้หลักการร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนคิด
ไตร่ตรอง อธิบายแผนผังความคิดกรณีศึกษาของตน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ในกลุ่ม
การที่ผู้เรียนสามารถน�ำแผนผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมการเรียนรู้
และการคิดที่ชัดเจนมาเป็นวิธีการในการอธิบายขยายความและเขียนออกมาด้วยความคิดของตนเอง
ช่วยให้ผู้เรียนจ�ำแนกแยกแยะองค์ประกอบ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลกรณีศึกษาได้ จาก
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท�ำแผนผังความคิดพบว่า นักศึกษาเคยมีการท�ำแผนผังความคิด
มาก่อนแล้วแต่ยังไม่มีความครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวมของกรณีศึกษา หลังจากได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาสามารถวิเคราะห์กรณีศกึ ษาได้ดขี นึ้ สามารถน�ำเสนอแผนผังความคิด
กรณีศกึ ษาด้วยตนเองกับเพือ่ นในกลุม่ ได้อย่างครอบคลุมมากขึน้ และผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนพบว่า ผลคะแนนความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์รว่ มกับการท�ำแผนผังความคิด นักศึกษามีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
ร้อยละ 70 การจัดการเรียนการสอนนี้ช่วยให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
กระตุ้น ชี้แนะแนวทาง และแนะน�ำแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดของ
ตนเองกับนักศึกษาคนอื่น ๆ ในกลุ่ม นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าการท�ำแผนผังความคิด ท�ำให้มีความ
เข้าใจมากขึน้ เชือ่ มโยงความคิด ชอบวิธกี ารสรุปความรู้ วิเคราะห์กรณีศกึ ษาโดยการท�ำแผนผังความคิด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hongranai (2011) ได้ศึกษาผลของรูปแบบการเรียนการสอนวิธีบรรยาย
โดยใช้แผนผังความคิดทีม่ ตี อ่ เจตคติตอ่ หน่วยการเรียนและผลสัมฤทธิใ์ นหน่วยการเรียนวิชาการพยาบาล
พื้นฐานของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้าน
เจตคติ นักศึกษาคิดว่าการเรียนการสอนวิธีบรรยายโดยใช้แผนผังความคิด ท�ำให้มองเห็นภาพในการ
ปฏิบตั ชิ ดั เจนขึน้ จุดประกายให้สรุปใจความส�ำคัญของเรือ่ งต่าง ๆ ง่ายขึน้ ท�ำให้กระตือรือร้นต่อการเรียน
น�ำมาใช้ประโยชน์ได้กับการเรียนวิชาอื่นอยู่ในระดับมากที่สุด และบรรยากาศการเรียนการสอนโดยใช้
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แผนผังความคิดท�ำให้วิชามีความน่าสนใจ ท�ำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในการ
ทบทวนบทเรียนหลังจากการเรียนการสอนวิธบี รรยายโดยใช้แผนผังความคิด ท�ำให้เกิดความมัน่ ใจในการ
สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนภาคปฏิบัติ
และภาคทฤษฎีพบว่านักศึกษามีระดับคะแนนการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานหน่วยที่ 8 อยู่ในระดับสูง
คิดเป็นร้อยละ 100 และจากคะแนนภาคทฤษฎีพบว่า นักศึกษามีระดับคะแนนการพยาบาลพื้นฐาน
หน่วยที่ 8 อยูใ่ นระดับสูงคิดเป็น ร้อยละ 75 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Atay and Karabacak (2012)
ที่ศึกษาผลของการวางแผนการดูแลโดยใช้แผนผังความคิดต่อการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล
พบว่า หลังการจัดการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนี้
ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก่นกั ศึกษา ผูส้ อนควรจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตัคติวิสต์ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา
โดยการใช้แผนผังความคิดต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1) ด้านการเรียนการสอน ควรน�ำแนวคิดคอนสตัคติวิสต์และการท�ำแผนผังความคิดไปลองใช้
ในการสอนในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติการพยาบาลของสาขาวิชาอื่น ๆ
2) ด้านการศึกษาวิจัย ระยะเวลาในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่หอผู้ป่วยเด็กโตของนักศึกษา
แต่ละคนมีเพียง 2 สัปดาห์ ท�ำให้การวิจยั พัฒนาการจัดเรียนการสอนครัง้ นีต้ อ้ งรีบเร่งให้ทนั ตามก�ำหนด
เวลา การท�ำวิจัยในชั้นเรียนครั้งต่อไปอาจเพิ่มระยะเวลาเป็น 4-6 สัปดาห์ต่อคน โดยท�ำในหอผู้ป่วยเด็ก
ทั้งหมด 3 แหล่งฝึก คือ หอผู้ป่วยเด็กเล็ก หอผู้ป่วยเด็กโต และแผนกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี

กิตติกรรมประกาศ

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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