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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณี
ศึกษาเป็นฐานผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อทักษะการแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาพยาบาล และ 2) ศึกษาการรับรูถ้ งึ การพัฒนาการสอนของอาจารย์พยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณี
ศึกษาผ่านชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็ก จำ�นวน 5 คน และนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 หลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำ�นวน 76 คน เข้าร่วมในการวิจยั
		 การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 5 ระยะ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Analyze) 2) การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ (Plan) 3) การปฏิบตั แิ ละสังเกตการณ์ (Do and See) ผูส้ อนจัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารย์ผรู้ ว่ มชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมสังเกตการสอน โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มละ 4 คน คละเด็ก เก่ง กลาง
อ่อน ให้นกั ศึกษาทำ�แบบประเมินทักษะการแก้ปญ
ั หาก่อนการเรียน หลังจากนัน้ อาจารย์ผสู้ อนนำ�เสนอกรณีศกึ ษา 4 ราย
นักศึกษาแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ อภิปรายกรณีศึกษาและนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ อาจารย์ผ้สู อนอภิปรายเพิ่มเติมและสรุป
เนือ้ หาสำ�คัญ ใช้เวลารวม 3 ชัว่ โมง 4) การสะท้อนผล (Reflect) ผูส้ อนให้นกั ศึกษาตอบแบบประเมินทักษะการแก้ปญ
ั หา
หลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์ผู้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตอบแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 5) เรียนรู้และพัฒนา
(Redesign) ผูส้ อนนำ�ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากระยะที่ 4 ไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใ้ นปีตอ่ ไป สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา และ สถิตทิ ดสอบที (Paired dependent t-test) และการวิเคราะห์เนือ้ หา
		 ผลการศึกษาพบว่า 1) คะแนนทักษะการแก้ปัญหาการพยาบาลเด็กที่มีภาวะช็อกและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ
ของนักศึกษาภายหลังการเรียนรู้ (Mean = 10.51, SD = 1.79) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน (Mean= 8.19, SD = 2.30)
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t (75) = 7.81, p < .001) 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศกึ ษาเป็นฐานผ่านชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (Mean = 4.25, SD = 0.64) เมือ่ จำ�แนก
เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านผูเ้ รียน ด้านวิธสี อนและกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านบรรยากาศการเรียนการสอน พบว่ามี
ความพึงพอใจระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ 3 ด้าน เช่นกัน และ 3) อาจารย์ผสู้ อนมีการรับรูถ้ งึ การพัฒนาการสอนจากการสอนโดยใช้
กรณีศกึ ษาเป็นฐานผ่านชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
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		 สรุปได้วา่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษาเป็นฐานผ่านชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพมีประสิทธิผลในการพัฒนา
ทักษะการแก้ปญ
ั หาของนักศึกษาพยาบาลและพัฒนาการสอนของอาจารย์
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษาเป็นฐาน, ชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ, ทักษะการแก้ปญ
ั หา

Abstract
		 This quasi-experimental study aimed to 1) examine the effect of case-based learning (CBL)
through professional learning community (PLC) on problem solving skills (PSS) and satisfaction on
teaching management of nursing students; 2) explore the nurse instructor’s perception towards
teaching ability improvement on teaching CBL through PLC. Five pediatric nurse instructors and 76
3rd-year nursing students, Boromarajonani College of Nursing Bangkok, participated in the study.
		 The teaching and learning process comprised 5 phases: 1) Analyze; 2) Plan: Designed lesson
plan among the nurse instructors and the member of PLC; 3) Do and See: The nurse instructors’
teaching with the member of PLC observation began with allocating the students with difference
grade into 19 groups (4 per each group); Then, asking them to take a pre-test of Problem Solving Skill
questionnaire. Next, the nurse instructors proposed 4 case studies and allowed them to work in group
to discuss the case studies and prepared to present the answers to the class. Finally, the instructors
summarized main concepts. This session lasted for 3 hours. 4) Reflect: the instructors asked the
students to fill out the post- test of the Problem Solving Skill questionnaire, the satisfaction towards
teaching and learning management and teaching evaluation questionnaire. The instructors and the
member of PLC filled out teaching evaluation questionnaire and gave a feedback on teaching. 5) Redesign:
the instructors took the suggestion and comment from phase 4 to improve teaching in the next
academic year. Descriptive statistics, paired t-test, and content analysis were used to analyze the data.
		 The results showed that: 1) The PSS related to nursing care of children with shock and
multiple organ failure of the nursing students at post-test (Mean=10.51, SD=1.79) was higher than at
pre-test (Mean=8.19, SD=2.30) with statistical significance (t (75)=7.81, p<.001. 2) Overall students'
satisfaction to the teaching and learning management was at the highest level (Mean=4.25, SD=0.64)
as well as the learner subscale, teaching method and teaching activity subscale, and learning
atmosphere subscale. 3) The nurse instructors perceived effectiveness of using CBL through the PLC to
enhance their teaching competency and students’ problem solving skill.
		 In summary, teaching by using CBL through PLC process is effective to enhance the nursing
student’s problem solving skill as well as the instructor’s teaching competency.
Keywords: learning and teaching management, case- based learning, professional learning community,
problem solving skills
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บทนำ�

ปัจจุบนั ปัญหาสุขภาพของประชาชนมีความซับซ้อน
มากขึ้น จึ ง ต้ องการพยาบาลที่มีความสามารถปฏิบัติก าร
พยาบาลได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ พยาบาลจึงต้องมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับบริบทของผู้รับบริการ นอกจากนี้ ทักษะการแก้ปัญหายัง
เป็นสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่กำ�หนดไว้ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-25791 ดังนั้นสถาบัน
อุดมศึกษาด้านการพยาบาล จึงมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มสี มรรถนะตามมาตรฐานองค์กรวิชาชีพและตอบ
สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หนึ่งในทักษะของบัณฑิต
พยาบาลที่สำ�คัญ คือ ทักษะการแก้ไขปัญหา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา คือการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
(student-centered instruction)2 คือ การจัดการเรียนการ
สอนที่เ น้ น ให้ ผู้เรี ย นมี ส่ว นร่ ว มอย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น ในการ
ออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีหลายวิธี ได้แก่ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก การสอนแบบทีม
การสอนโดยใช้กรณีศึกษา และการสอนโดยใช้สถานการณ์
เสมือนจริง เป็นต้น ซึง่ ลักษณะของวิชาชีพพยาบาล พยาบาล
จะใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยรายกรณี
ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษา (case-based
learning) จึงถูกนำ�มาใช้บอ่ ยเพือ่ พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจทางคลินิกที่ถูกต้องเหมาะสม
กับบริบท โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการสอนโดยใช้กรณี
ศึกษามีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาทางคลินิก ความสามารถในการสื่อสาร3,4 และความ
สามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล5,6,7
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษาเป็นวิธกี ารสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางวิธหี นึง่ ทีม่ ฐี านมาจากทฤษฎีการสร้าง
ความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivism)8 โดยผูเ้ รียนเป็นผูส้ ร้าง
(construct) ความรูจ้ ากความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ทีพ่ บเห็นกับ
ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา
(cognitive apparatus) ของตน และผูส้ อนมีบทบาทในการ
จั ด สภาพการณ์ ท่ี ก ระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ความหมาย วิธกี ารสอนนีเ้ ป็นวิธกี ารทีท่ �ำ ให้ผเู้ รียนเกิดการนำ�

ความรู้ด้านทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติทางคลินิกได้
(transforming theory into practice) จึงเหมาะสมกับวิชาชีพ
การพยาบาลที่จะต้องตัดสินใจในสถานการณ์ทางคลินิกที่
แตกต่างหลากหลาย แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
งานวิจยั ในประเทศไทยทีศ่ กึ ษาประสิทธิผลของการสอนโดยใช้
กรณีศกึ ษาทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่นน้ั มีนอ้ ยมาก ทัง้ ทีใ่ นสภาพการณ์
จริงมีการใช้กรณีศกึ ษาในทุกสถาบันการศึกษาพยาบาล
สำ�หรับในต่างประเทศ Thistlethwaite และคณะ9
ได้ท�ำ การทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กรณีศึกษา ระหว่างปี ค.ศ. 1965-2010 พบว่ามีงาน
วิจยั ของวิชาชีพพยาบาลเพียง 9 เรือ่ งจากทัง้ หมด 104 เรือ่ ง
รูปแบบการสอนมีความแตกต่างหลากหลายอย่างมาก วิธกี ารสอน
ทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คือ การนำ�เสนอกรณีศกึ ษาให้ผเู้ รียนในห้องเรียน
แล้วให้ผ้เู รียนอภิปรายทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ร่วมกับผู้สอน
วิธีการอื่นได้แก่ การนำ�เสนอผ่านคอมพิวเตอร์ (computerbased case) สื่อออนไลน์ (web-based case) วิดีทัศน์
(video presentation) และ สถานการณ์จ�ำ ลอง (simulation)
และการนำ�เสนอกรณีศกึ ษาให้นกั ศึกษาศึกษาล่วงหน้าก่อนเรียน
แล้วให้อภิปรายเป็นกลุม่ ย่อย โดยผูส้ อนตัง้ คำ�ถามกระตุน้ ให้เกิด
การอภิปราย ระยะเวลาที่ให้ผ้เู รียนศึกษากรณีศึกษา มีต้งั แต่
ศึกษากรณีศกึ ษา 1 รายเป็นระยะเวลา 2 ชัว่ โมง จนถึงตลอด
ปีการศึกษา จำ�นวนนักศึกษาในชัน้ เรียนมีตง้ั แต่นอ้ ยกว่า 50 คน
ถึง 1,000 คน จำ�นวนนักศึกษาต่อกลุม่ มีตง้ั แต่ 1 คน จนถึง
มากกว่า 30 คน ส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 2-15 คนต่อกลุม่ สำ�หรับ
งานวิจัยที่ทำ�การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนโดยใช้กรณี
ศึกษาด้วยวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกันยังมีจ�ำ นวนน้อย
การพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา สมรรถนะของอาจารย์ผสู้ อนมีผลต่อผลลัพธ์
ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
อาจารย์ควรออกแบบการเรียนรู้ และอำ�นวยความสะดวกใน
การเรียนมากกว่าการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ภายในด้วยตนเอง10 ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงจำ�เป็นต้อง
พัฒนาให้อาจารย์มสี มรรถนะในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์การสอนน้อย
ในปัจจุบันเริ่มมีการนำ�แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC) มาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล ชุมชน
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การเรียนรูท้ างวิชาชีพเป็นการรวมกลุม่ แบบร่วมมือ รวมพลังของ
ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะของชุมชนทาง
วิชาการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอน และคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบตั ิ การถอดบทเรียน และการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
อย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือสำ�หรับพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 11 กระบวนการและกิ จ กรรมหลั ก ส่ ว นใหญ่ จ ะมี
ความคล้ายคลึงกัน11,12 โดยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขั้นวางแผน ขั้นลงมือปฏิบัติและสังเกต
ผลการปฏิบตั ิ ขัน้ สะท้อนผล และขัน้ ตอนการปรับปรุงใหม่12,13
โดยมีสมาชิกของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย
อาจารย์ผสู้ อน เพือ่ นคูค่ ดิ (buddy) เพือ่ นอาจารย์ และผูบ้ ริหาร
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน ทำ�ให้อาจารย์
พยาบาลทีเ่ ป็นสมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ กิดการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กัน
จากการทบทวนแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาและแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะนำ�แนวคิดกระบวน
การของชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
นักศึกษาพยาบาล และพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมอาจารย์ในชุมชนการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณี
ศึกษาผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อทักษะการแก้ปญ
ั หา
ของนักศึกษาพยาบาล
2. ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กรณีศกึ ษาของนักศึกษาพยาบาล
3. ศึกษาการรับรูถ้ งึ การพัฒนาการสอนของอาจารย์
พยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาผ่าน
ชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ

สมมุตฐิ านงานวิจยั

1. คะแนนทักษะในการแก้ปัญหาของนักศึกษา
พยาบาลภายหลังได้รับการสอนโดยใช้กรณีศึกษาผ่านชุมชน
การเรียนรูท้ างวิชาชีพสูงกว่าก่อนได้รบั การสอน

กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ผ้วู ิจัยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional learning community: PLC)
มาใช้ เ ป็ น กรอบของกระบวนการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย น
การสอนของอาจารย์ และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism) เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กรณีศกึ ษา (Case-based learning) รายละเอียดดังนี้
กระบวนการของชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบ
ด้วย 5 ขัน้ ตอน11 ดังนี้ 1) ขัน้ วิเคราะห์ (Analyze) เป็นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์และกำ�หนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ตามตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ยุทธวิธีการสอนที่ใช้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 2) ขั้นวางแผนการจัดการเรียนรู้
(Plan) เป็นขั้นที่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย
ผูส้ อน/ผูว้ างแผนการสอน (planner) เพือ่ นร่วมคิด (buddy)
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูป้ ระสานงานรายวิชา รวมทัง้ ตัวแทนผูบ้ ริหารของ
สถาบัน ร่วมกันวางแผนและให้การชีแ้ นะและคำ�ปรึกษาในการ
ออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วางแผน
เรือ่ งการจัดการเรียน เช่น การจัดโต๊ะเรียนแบบเรียนเป็นกลุม่
เรียนร่วมมือร่วมพลัง และการเตรียมสือ่ การเรียนรู้ 3) ขัน้ ปฏิบตั ิ
และสังเกตการณ์ (Do and See) ผูส้ อนนำ�แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่สี ร้างขึ้นไปดำ�เนินการสอนโดยมีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมสังเกตการณ์การสอน ผู้สอนเขียนบันทึกหลังการ
สอน 4) ขัน้ สะท้อนผล (Reflect) เป็นขัน้ ทีช่ มุ ชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพทำ�การสะท้อนความคิดภายหลังการสอนโดยเริ่ม
จากผู้สอนเป็นผู้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับความสำ�เร็จ จุดเด่น
จุดทีต่ อ้ งแก้ไขในการจัดการเรียนการสอน หลังจากนัน้ ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ได้แก่ เพือ่ นคูค่ ดิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูป้ ระสานงาน
รายวิชา และผูบ้ ริหาร ร่วมกันสะท้อนความคิดทัง้ จุดเด่น จุด
ด้อย ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และ 5) ขั้นเรียนรู้และพัฒนา (Redesign)
ขั้นนี้คือการนำ�ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากขั้นสะท้อนคิด
มาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูต้ อ่ ไป
ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือทฤษฎีการ
เรียนรู้ตามแนว Constructivism เป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
ปัญญานิยม (Cognitive psychology) มีรากฐานมาจาก
ผลงานของ Ausubel และ Piaget ประเด็นสำ�คัญคือ ผูเ้ รียน
เป็นผูส้ ร้าง (construct) ความรูจ้ ากความสัมพันธ์ระหว่างสิง่
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ทีพ่ บเห็นกับความรูค้ วามเข้าใจทีม่ อี ยูเ่ ดิม โดยใช้กระบวนการ
ทางปัญญา (cognitive apparatus) ของตน ผูส้ อนสามารถ
ช่วยผูเ้ รียนปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดสถานการณ์
การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนยังไม่ทราบคำ�ตอบเพื่อให้ผู้เรียนค้นหา
คำ�ตอบผ่านกระบวนการทางปัญญาต่อไป8 ในงานวิจยั นีผ้ สู้ อน
ได้ให้ความรูท้ างทฤษฏีเกีย่ วกับการพยาบาลเด็กทีม่ ภี าวะช็อก
และล้ ม เหลวหลายระบบให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา หลั ง จากนั้ น ได้
มอบหมายให้นกั ศึกษาทำ�การศึกษากรณีศกึ ษาทัง้ หมด 4 ราย
ก่อนเรียน 1 สัปดาห์ เป็นกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับภาวะช็อกจากการ
เสียเลือดและนํา้ (hypovolemic shock) ภาวะช็อกจากการ
ติดเชื้อ (septic shock) และภาวะซ็อกจากการแพ้รุนแรง
(anaphylactic shock) และ ภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ
หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 4 คน เพื่อทำ�การ
อภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน กรอบแนวคิดของการวิจัย
ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

ระเบียบวิธวี จิ ยั
design)

การวิจยั กึง่ ทดลอง (one group pretest-posttest

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร มี 2 กลุม่ คือ กลุม่ นักศึกษา และ อาจารย์
กลุม่ นักศึกษา คือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 3 ห้อง A
กระบวนการชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC) 5 ขั้นตอน
1. วิเคราะห (Analyze)
2. วางแผนการจัดการเรียนรู
(Plan)
3. ปฏิบัติและสังเกตการณ
(Do and See)
4. สะทอนผล (Reflect)
5. เรียนรูและพัฒนา
(Redesign)



และ B วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ทีล่ งทะเบียน
เรียนวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 162 คน กลุม่ อาจารย์ คือ
อาจารย์พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ จำ�นวน 8 คน
กลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ นักศึกษา คือนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 3 ห้อง B วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 76 คน โดย
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามช่วงเวลาเรียนของ
รายวิชา กลุ่มอาจารย์คือ อาจารย์ผ้รู ่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ประกอบด้วย อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็ก จำ�นวน
5 คน ทีม่ บี ทบาทเป็นอาจารย์ผสู้ อน 2 คน เพือ่ นคูค่ ดิ 1 คน
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 1 คน และผูบ้ ริหาร 1 คน
เกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่างคือ ยินดีเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครวิจัยด้วยความสมัครใจ โดยการลงนามเข้าร่วม
โครงการภายหลังที่ได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
จากผูว้ จิ ยั ส่วนเกณฑ์การคัดออกกลุม่ ตัวอย่าง คือการเจ็บป่วย
หรือพักการเรียนระหว่างการดำ�เนินการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ดำ�เนินการวิจัย ประกอบ
ด้วย

แบบแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชกรณีศึกษาตามทฤษฏี
การสรางความรู
1. นำเสนอกรณีศึกษา
2. วิเคราะหและอภิปราย
กรณีศึกษาระหวางกลุมผูเรียน
คนควาหาคำตอบดวยตนเอง
3. นำเสนอผลการอภิปราย
4. สรุปและใหขอเสนอแนะ
5. ผูเรียนเกิดการเรียนรูสิ่งใหม



แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ประสิทธิผลของแบบแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
ผานกระบวนการ PLC
ดานนักศึกษา
- ทักษะการแกปญหา
- ความพึงพอใจตอการจัด
การเรียนการสอน
ดานอาจารย
- การรับรูถึงการพัฒนาการสอน
ของอาจารยตอการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกรณีศึกษาผาน
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
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1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา หัวข้อ
การพยาบาลผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี าวะช็อกและอวัยวะล้มเหลวหลาย
ระบบ ที่ผู้สอนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสมาชิก
ของชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย ผูส้ อน เพือ่ นคูค่ ดิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูบ้ ริหาร จำ�นวน 1 คาบ 3 ชัว่ โมง สาระสำ�คัญ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง แนวคิด
สำ�คัญ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบ
ด้วย ขัน้ เตรียมการสอน ขัน้ นำ� ขัน้ สอน และขัน้ สรุป สือ่ การ
สอน การประเมินผลการเรียนรู้ และหนังสืออ่านประกอบ
2. เอกสารประกอบการสอน ที่ผู้สอนพัฒนาขึ้น
สาระสำ�คัญประกอบด้วย ความหมายของภาวะช็อก ชนิดของ
ภาวะช็อก สาเหตุ พยาธิสรีรภาพ และผลกระทบของการช็อก
แต่ละชนิด อาการและอาการแสดงของแต่ละระยะของภาวะ
ช็อก การประเมินสภาพผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะช็อก และการพยาบาล
ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกชนิดต่าง ๆ ความหมายของภาวะล้มเหลว
หลายระบบ อาการและอาการแสดงของภาวะล้มเหลวในการ
ทำ�งานของอวัยวะสำ�คัญในร่างกาย และการพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ภาวะล้มเหลวหลายระบบ เอกสารประกอบการสอนนี้ได้รับ
การพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาจากชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
3. ใบงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) คำ�ชีแ้ จงเกีย่ ว
กับกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล 2) กรณี
ศึกษาผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี าวะช็อกและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ
จำ � นวน 4 ราย แบ่ ง เป็ น สถานการณ์ ก รณี ศึก ษา 3 ราย
เป็ น กรณี ศึ ก ษาที่ มี ภ าวะช็ อ กจากการเสี ย เลื อ ดและน้ํ า
(hypovolemic shock) ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (septic
shock) และภาวะซ็อกจากการแพ้รุนแรง (anaphylactic
shock) ความยาวรายละไม่เกิน 10 บรรทัด มีขอ้ คำ�ถามกระตุน้
ความสามารถในการคิ ด แก้ ปัญ หา จำ � นวน 5 ข้ อ ได้ แ ก่
1) อะไรเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะช๊อก 2) อาการหรือ
สถานการณ์ใดทีแ่ สดงให้ทราบว่าผูป้ ว่ ยอยูใ่ นภาวะช็อก 3) ผูป้ ว่ ย
อยูใ่ นระยะใดของภาวะช็อก 4) จงอธิบายพยาธิสภาพของภาวะ
ช็อกทีเ่ กิดในผูป้ ว่ ย 5) จงบอกการพยาบาลทีส่ �ำ คัญ คืออะไร
และวิดิทัศน์สถานการณ์จำ�ลองเกี่ยวกับพยาบาลขณะที่ดูแล
ผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี าวะช็อกและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ 1 ราย
จำ�นวน 3 ตอน ความยาว รวม 8 นาที และมีข้อคำ�ถาม
กระตุน้ ความสามารถในการคิด แก้ปญ
ั หา จำ�นวน 5 ข้อ ได้แก่

1) ผู้ป่ว ยมี ภ าวะอวั ย วะล้ ม เหลวกี่ ร ะบบ ระบบอะไรบ้ า ง
2) จากผล Arterial Blood Gas และ Electrolyte ผูป้ ว่ ย
มีภาวะใด 3) ผูป้ ว่ ยได้รบั Dopamine 50 mg IV drip (5mcg/
kg/min) เพราะเหตุผลใด 4) จงอธิบายพยาธิสภาพที่เกิดใน
ผู้ป่วย และ5) การพยาบาลที่สำ�คัญ คือ อะไร ใบงานและ
สถานการณ์กรณีศกึ ษาชุดนีไ้ ด้ผา่ นการตรวจสอบความเหมาะสม
และความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการสอนทางการพยาบาล จำ�นวน 2 ท่าน และ ด้านการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ จำ�นวน 1 ท่าน และปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒกิ อ่ นการนำ�มาใช้
ส่วนที่ 2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
1. แบบประเมินทักษะการแก้ปญ
ั หา ลักษณะเป็น
โจทย์สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มี
ภาวะช็อกและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ จำ�นวน 14 ข้อ
เป็นแบบเลือกตอบ จำ�นวน 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิด ได้ 0 คะแนน ผูว้ จิ ยั นำ�แบบประเมินให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ ่ี
เชีย่ วชาญการสอนด้านการพยาบาลเด็ก จำ�นวน 2 คน และ
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ จำ�นวน 1 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ของข้อคำ�ถามและ
ความสอดคล้องของข้อคำ�ถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
แต่ละข้อ ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of item
objective congruence) เท่ากับ 1.00 ผู้วิจัยได้นำ�แบบ
ประเมินไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีท่ี 3 ห้อง A จำ�นวน 86 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
(Kuder-Richardson Coefficient, KR-20) เท่ากับ 0.61
ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ระดับปานกลาง14
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน เป็นข้อคำ�ถามแบบมาตรประมาณค่า (rating scale)
5 ระดับ (มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ ) จำ�นวน
15 ข้อ ประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านผู้เรียน (5 ข้อ)
ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน (6 ข้อ) และ
บรรยากาศการเรียนการสอน (4 ข้อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 3 คน ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำ�ถามและประเด็นของการประเมิน (IOC) เท่ากับ

226 Journal of Health and Nursing Research Vol.36 No.3 September - December 2020
1.00 ได้น�ำ แบบประเมินไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 ห้อง A จำ�นวน 86 คน ได้คา่ ความ
เชื่อมั่นของแบบประเมินโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ
0.82
3. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนสำ�หรับ
อาจารย์ผู้สอนและผู้สังเกตการสอน (อาจารย์ผู้ร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ) เป็นคำ�ถามปลายเปิด จำ�นวน 5 ข้อ
เพือ่ สะท้อนความคิดเห็นของอาจารย์ ในประเด็นเกีย่ วกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาผ่านชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษาและการพยาบาล จำ�นวน 3 คน
4. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน สำ�หรับ
นักศึกษา เป็นคำ�ถามปลายเปิด จำ�นวน 5 ข้อ เพือ่ สะท้อนความ
คิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กรณีศกึ ษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคหรือ
ข้อเสนอแนะ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูท้ รง
คุณวุฒดิ า้ นการสอนและการพยาบาล จำ�นวน 3 คน
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ เลขที่รับรอง 2561-03 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการ
อธิบายจนเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ และข้อมูลจะนำ�เสนอใน
ภาพรวม ไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
หลั ง จากโครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการวิจยั เป็น 5 ระยะตาม
กระบวนการชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพดังนี้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ (Analyze) อาจารย์ผสู้ อน
2 คน ทำ�การวิเคราะห์สภาพการณ์ โดยรวบรวมผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา
วิเคราะห์ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ วิธีการสอน
ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ควรปรับ
เพิม่ หรือลดเนือ้ หาส่วนใด แล้วกำ�หนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ วิธกี ารสอน และการประเมินผลการเรียนรู้

ระยะที่ 2 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan)
ผูส้ อนและอาจารย์ผรู้ ว่ มชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย
ผูส้ อน 2 คน อาจารย์เพือ่ นคูค่ ดิ 1 คน ผูเ้ ชีย่ วชาญการสอน 1
คน และผูบ้ ริหาร 1 คน ประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณาแผนการ
จัดการเรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนพัฒนาขึน้ ในระยะที่ 1 หลังจากนัน้ ได้น�ำ
ไปทดลองสอน (try out) กับกลุ่มนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชัน้ ปีท่ี 3 ห้อง A จำ�นวน 86 คน แล้วปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรูต้ ามผลการประเมินการสอนก่อนนำ�ไปใช้จริง
ระยะที่ 3		การปฏิบตั แิ ละสังเกตการณ์ (Do and See)
อาจารย์ผู้สอนนำ�แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้จากระยะที่ 2
ไปจัด การเรียนการสอนกับกลุ่มนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชัน้ ปีท่ี 3 ห้อง B จำ�นวน 76 คน โดยอาจารย์ทมี วิจยั เป็นผูส้ อน
และอาจารย์ผ้รู ่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3 คนทำ�การ
สังเกตการสอนของอาจารย์และสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา ตลอดระยะเวลา 3 ชัว่ โมง การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษาเริ่มจากให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม จำ�นวน
19 กลุม่ กลุม่ ละ 4 คน คละเด็ก เก่ง กลาง อ่อน ก่อนเริม่ การ
เรียนการสอนให้นกั ศึกษาทำ�แบบประเมินทักษะการแก้ปญ
ั หา
(pre-test) หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนนำ�เสนอกรณีศึกษา
เริ่มจากกรณีศึกษาที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือดและน้ํา
(hypovolemic shock) ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (septic
shock) และภาวะซ็อกจากการแพ้รุนแรง (anaphylactic
shock) และ ภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ ให้เวลานักศึกษา
แต่ละกลุ่มทำ�การวิเคราะห์ อภิปราย และค้นหาคำ�ตอบตาม
ประเด็นคำ�ถาม เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนัน้ ให้กลุม่ นักศึกษา
นำ � เสนอผลการวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา แล้ ว อาจารย์ ผู้ ส อน
อภิปรายเพิม่ เติมและสรุปเนือ้ หาสำ�คัญ
ระยะที่ 4 การสะท้อนผล (Reflect) เมือ่ สิน้ สุดการ
จั ด การเรี ย นการสอน อาจารย์ ผู้ส อนให้ นัก ศึ ก ษาทำ � แบบ
ประเมินทักษะการแก้ปญ
ั หา (post-test) แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินการ
จัดการเรียนการสอน สำ�หรับอาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ผรู้ ว่ ม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทำ�แบบประเมินการจัดการเรียน
การสอนสำ�หรับอาจารย์ผู้สอนและผู้สังเกตการสอน ผู้วิจัย
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนนำ�ไปวิเคราะห์ข้อมูล
นอกจากนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนได้นัดประชุมอาจารย์ผู้ร่วม
ชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เพือ่ ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
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การสอนบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้
จากการสังเกตชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการ
เรียนรู้ เพื่อให้ได้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่นำ�ไปสู่การ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูท้ ม่ี คี ณ
ุ ภาพในครัง้ ต่อไป
ระยะที่ 5 เรียนรูแ้ ละพัฒนา (Redesign) ผูส้ อนนำ�
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากระยะที่ 4 ไปปรับปรุงแผน
การจัดการเรียนรูใ้ นปีการศึกษาต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา
และสถิติ Paired dependent t-test เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาลระหว่างก่อนและ
หลังการเรียนรู้ และการวิเคราะห์เนือ้ หา เพือ่ จำ�แนกประเด็น
สำ�หรับข้อมูลส่วนทีเ่ ป็นคำ�ถามปลายเปิด

ผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. คะแนนทักษะการแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับการพยาบาล
เด็กทีม่ ภี าวะช็อกและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ (คะแนนเต็ม
14 คะแนน) ของนักศึกษาภายหลังการเรียนรู้ (Mean = 10.51,
SD. = 1.79) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน (Mean= 8.19,
SD = 2.30) อย่ า งมี นัย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ (t (75) = 7.81,
p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 1
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศกึ ษาของนักศึกษาพยาบาล ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.25, SD. =0.64) เมื่อจำ�แนก

เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านผูเ้ รียน ด้านวิธสี อนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน และด้านบรรยากาศการเรียนการสอน พบว่ามี
ความพึงพอใจระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ 3 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 2
3. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาจากคำ �ถามปลายเปิด พบ
ประเด็น ดังนี้
		 3.1 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าเกิด
การเรียนรู้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก กิจกรรมการสอนเป็นลำ�ดับขั้น
จากเนือ้ หาง่ายไปสูย่ าก การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาร่วมกับเพือ่ น
ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม เกิดการ
เรียนรู้ ทำ�ให้เข้าใจเนือ้ หามากกว่าการบรรยาย
		 3.2 การสอนโดยใช้กรณีศึกษากระตุ้นความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาได้ในเวลาจำ�กัด เกิดข้อคิดเห็น
ใหม่ ๆ มีการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาร่วมกัน หากยังไม่เข้าใจ
เพือ่ นในกลุม่ จะช่วยอธิบายให้ฟงั ทำ�ให้เข้าใจมากขึน้ เกิดการ
แก้ปญ
ั หาอย่างสมบูรณ์ การได้ลงมือปฏิบตั กิ ารแก้ปญ
ั หากรณี
ศึ ก ษาทำ � ให้ มี ก ารแก้ ปั ญ หาว่ า จะให้ ก ารพยาบาลอย่ า งไร
การพยาบาลที่สำ�คัญ คืออะไร สามารถนำ�ความรู้ท่ีได้จาก
กรณีศกึ ษาไปประยุกต์ ใช้บนหอผูป้ ว่ ยได้
		 3.3 บรรยากาศการเรียนการสอน รูส้ กึ สนุกได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน รู้สึกตื่นเต้น และรู้สึกดี
ทีไ่ ด้ชว่ ยกันทำ�งาน ชอบกรณีศกึ ษาและวีดทิ ศั น์สถานการณ์จ�ำ ลอง
ทำ�ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มมากขึ้น ได้เห็นสถานการณ์
ชัดเจนมากขึ้น ได้ค้นคว้าด้วยตนเองและอาจารย์เน้นย้ําใน
ประเด็นสำ�คัญและสรุปให้ ทำ�ให้รสู้ กึ ตืน่ ตัวตลอดเวลา

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนทักษะการแก้ปญ
ั หาก่อนและหลังการเรียนรู้ ด้วยสถิติ Paired dependent t-test (N=76)
ระยะ
ก่อนการเรียนรู		
้
หลังการเรียนรู้ 		
* p < .001

Mean
8.19
10.51

SD.
df
2.30
75
1.79		

t-test
7.81*
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน (N=76)
			
ความพึงพอใจ
Mean
1. ด้านผูเ้ รียน			
4.22
1.1 มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเนือ้ หามากขึน้ นอกเหนือจากการบรรยาย
4.07
1.2 เกิดการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
4.19
1.3 มีความตืน่ ตัว กระตือรือร้นตลอดการเรียนการสอน
4.19
1.4 มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกับเพือ่ น
4.32
1.5 เกิดการเรียนรูบ้ ทบาทและการทำ�งานเป็นทีม
4.34
2. ด้านวิธสี อนและกิจกรรมการเรียนการสอน
4.28
2.1 ลำ�ดับขัน้ ตอนของการสอนชัดเจน
4.04
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
4.36
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมกระบวนการคิด
4.36
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดทักษะการแก้ปญ
ั หา
4.34
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมความรับผิดชอบของท่าน
4.36
2.6 มีกจิ กรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการค้นคว้าและ แสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง 4.23
3. ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน
4.26
3.1 บรรยากาศในการเรียนไม่เคร่งเครียด
4.19
3.2 บรรยากาศการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้
4.30
3.3 บรรยากาศการเรียนการสอนส่งเสริมการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
4.33
3.4 ท่านมีความสุขในการเรียนรู้ สนุกสนาน
4.23
					
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
4.25
4. การรับรูถ้ งึ การพัฒนาการสอนของอาจารย์พยาบาล
ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ก รณี ศึก ษาผ่ า นชุ ม ชน
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ สะท้อนความคิดเห็นจากแบบสอบถาม
ปลายเปิดและการสนทนากลุม่ พบประเด็น ดังนี้
		 4.1 รูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษา ช่วย
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะการแก้ปัญหา
เนือ่ งจากมีแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นการกระตุน้ นักศึกษาให้มี
การทบทวนความรูก้ อ่ นเข้าเรียน มีการชีแ้ จงกิจกรรมการเรียน
การสอนก่ อ นเริ่ม ทำ � การสอน มี ก ารแบ่ ง กลุ่ม นั ก ศึ ก ษาให้
เล็กลง 4 คนต่อกลุม่ และมีการคละเด็ก เก่ง กลาง อ่อน มีกรณี
ศึกษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะช็อกแต่ละชนิดให้นักศึกษาร่วมกัน

SD.
0.58
0.56
0.52
0.68
0.57
0.60
0.64
0.69
0.60
0.60
0.60
0.58
0.79
0.72
0.77
0.68
0.67
0.79
0.64

ระดับ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

วิเคราะห์ ทำ�ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันได้ดี เกิดการ
กระตุน้ แรงจูงใจให้ใฝ่เรียนรู้ และค้นหาคำ�ตอบเพือ่ ตอบคำ�ถาม
		 4.2 อาจารย์ผ้สู อนมีการรับรู้ถึงการพัฒนาการ
สอนของตนเองจากการนำ � กระบวนการชุ มชนการเรี ย นรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ในการสอนโดยใช้กรณีศึกษา อาจารย์ท่ีมี
ประสบการณ์มากกว่าจะช่วยให้ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์น้อย ในขณะเดียวกันอาจารย์ผ้มู ีประสบการณ์
น้อยได้เรียนรูเ้ ทคนิคการสอนจากอาจารย์ผมู้ ปี ระสบการณ์มาก
เกิดการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน ทำ�ให้อาจารย์มกี ารพัฒนาการสอน
ให้ดยี ง่ิ ขึน้ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรูท้ ด่ี กี บั นักศึกษา
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อภิปรายผลการวิจยั

1. ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการแก้
ปัญหาเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กที่มีภาวะช็อกและอวัยวะ
ล้มเหลวหลายระบบของนักศึกษาภายหลังการเรียนรู้สูงกว่า
ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นัย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ผลการศึ ก ษาครั้ง นี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Yoo และ Park4 ทีพ่ บว่าพยาบาล
จบใหม่ทไ่ี ด้รบั การสอนโดยใช้กรณีศกึ ษามีทกั ษะการแก้ปญ
ั หา
สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสอนแบบบรรยาย
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
Fayza และ Rawhia15 ทีพ่ บว่านักศึกษาพยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤติ
ที่ได้รับการสอนโดยใช้กรณีศึกษามีทักษะในการตัดสินใจทาง
คลินกิ สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ
ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กรณีศกึ ษา ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีทกั ษะการแก้
ปัญหาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำ�คัญ ซึ่งมีฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism)8 ประกอบกับผู้วิจัยได้มีการเตรียมจัดการ
เรียนการสอนโดยนำ�แนวคิดชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ทีม่ เี ป้าหมาย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพ
การศึกษา2 การจัดการเรียนการสอนเริ่มจากการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษาในขนาดที่เหมาะสม 4 คนต่อกลุ่ม และจากการที่
ผูส้ อนมีการคละเด็ก เก่ง กลาง อ่อน ทำ�ให้เพือ่ นนักศึกษาใน
กลุม่ ทีเ่ ก่งจะช่วยอธิบายให้นกั ศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนระดับอ่อน
หรือระดับปานกลาง ทำ�ให้เข้าใจมากขึ้น เกิดการแก้ปัญหา
อย่างสมบูรณ์ การให้ใบงานและกรณีศกึ ษาให้นกั ศึกษาได้ศกึ ษา
ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ มีแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นการกระตุน้
นักศึกษาให้มีการทบทวนความรู้ก่อนเข้าเรียน มีการชี้แจง
กิจกรรมการเรียนการสอนก่อนเริม่ ทำ�การสอน อาจารย์ผสู้ อน
นำ�เสนอกรณีศกึ ษา หลังจากนัน้ ให้กลุม่ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
ตอบคำ�ถามกระตุน้ ทักษะการแก้ปญ
ั หา อาจารย์ผสู้ อนอภิปราย
เพิม่ เติมและสรุปเนือ้ หาสำ�คัญเป็นลำ�ดับ วิธกี ารสอนนีจ้ งึ เป็น
วิธีการที่ทำ�ให้ผ้เู รียนเกิดการนำ�ความรู้ด้านทฤษฎีมาประยุกต์
ใช้กับการปฏิบัติทางคลินิกได้ ซึ่งเหมาะสมกับวิชาชีพการ
พยาบาลซึ่งต้องตัดสินใจในสถานการณ์ทางคลินิกที่แตกต่าง
หลากหลาย และสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของนักศึกษาทีก่ ล่าว

ว่า การสอนโดยใช้กรณีศกึ ษากระตุน้ ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาได้ในเวลาจำ�กัด เกิดข้อคิดเห็นใหม่ ๆ มีการคิดวิเคราะห์
กรณีศึกษา แก้ไขปัญหาร่วมกัน การได้ลงมือปฏิบัติการแก้
ปัญหากรณีศึกษาทำ�ให้มีการแก้ปัญหาว่าจะให้การพยาบาล
อย่างไร การพยาบาลทีส่ �ำ คัญคืออะไร สามารถนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้
จากกรณีศกึ ษาไปประยุกต์ใช้บนหอผูป้ ว่ ยได้
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ ก รณี ศึก ษา โดยรวมอยู่ใ นระดั บ มากที่สุด
เมื่อจำ�แนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านบรรยากาศการเรียน
การสอน พบว่ามีความพึงพอใจระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ 3 ด้านเช่นกัน
อธิบายได้วา่ การทีอ่ าจารย์ได้มกี ารเตรียมการสอนทีด่ ตี ง้ั แต่การ
วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาสำ�หรับ
นำ�มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านการออกแบบ
การเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ทำ�ให้การออกแบบการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนได้มากขึ้น การสังเกตการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้วนำ�มา
สะท้อนคิดและร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ใหม่ ยิ่งทำ�ให้การ
ออกแบบการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าการออกแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม ได้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ห้องเรียนมากขึ้น และไม่เน้นการบรรยายเป็นหลัก ส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และทักษะทางปัญญา
รวมถึงทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดความพึงพอใจและสนุกกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน12,16 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ
นักศึกษาที่กล่าวว่ารู้สึกสนุกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อน รู้สึกตื่นเต้น และรู้สึกดี ที่ได้ช่วยกันทำ�งาน ชอบกรณี
ศึกษาและวีดทิ ศั น์สถานการณ์จ�ำ ลอง ทำ�ให้เกิดการคิดวิเคราะห์
ในกลุ่มมากขึ้น ได้เห็นสถานการณ์ชัดเจนมากขึ้น ทำ�ให้รู้สึก
ตืน่ ตัวตลอดเวลา
3. อาจารย์พยาบาลมีการรับรูถ้ งึ การพัฒนาคุณภาพ
การสอนของตนเองจากการนำ�กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไปใช้ในการสอนโดยใช้กรณีศึกษา โดยมีปัจจัย
สำ�คัญที่ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งผลลัพธ์ท่ีดี คือ
1) การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร หัวหน้าภาควิชา เนือ่ งจากการ
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ดำ�เนินงานในทุกขัน้ ตอนของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผูบ้ ริหาร
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งด้านการกำ�หนดนโยบายและการสนับสนุน
สิ่งอำ�นวยการสะดวกทั้งในด้านเวลาการประชุมร่วมกันและ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำ�เนินงานของชุมชนการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ ทำ�ให้สมาชิกโดยเฉพาะผูส้ อนมีขวัญกำ�ลังใจ
และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการสอน นอกจากนีย้ งั
ช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและรวดเร็ว
มากขึน้ 17,13 2) การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ ช่วยจัดระบบ
ความรู้ ความคิด ของทีมผู้สอนและอาจารย์ผ้รู ่วมสังเกตการ
สอนภาควิชาการพยาบาลเด็ก ให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
นำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และ 3) การสื่อสาร
อย่างเป็นกัลยาณมิตรของสมาชิกอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ในระยะปฏิบตั กิ ารสอนมุง่ เน้นทีก่ ารสังเกตชัน้ เรียนเพือ่ รวบรวม
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของผูเ้ รียน และระยะสะท้อนผลเป็นกิจกรรม
ที่ม่งุ เน้นการสื่อสารทางบวก โดยเน้นชี้จุดดีเพื่อสร้างกำ�ลังใจ
และการสนับสนุนให้ผู้สอนตัดสินใจปรับปรุงการสอนได้ด้วย
ตนเอง ส่งเสริมการทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 8,17
สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของอาจารย์ท่ีกล่าวว่าอาจารย์ท่ีมี
ประสบการณ์มากช่วยให้ขอ้ เสนอแนะต่ออาจารย์ผมู้ ปี ระสบการณ์
น้อย ในขณะเดียวกันอาจารย์ผ้มู ีประสบการณ์น้อยได้เรียนรู้
เทคนิคการสอนจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มาก เกิดการ
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีกับนักศึกษาและ
อาจารย์ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
จากผลการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชี พ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความ
กระตือรือร้นมากกว่าปกติ มีทักษะการแก้ปัญหา อาจารย์
พยาบาลมีทศั นคติและการรับรูท้ ด่ี ตี อ่ การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา และการนำ � แนวคิ ด ชุ ม ชนการเรี ย นรู้

ทางวิชาชีพมาช่วยในการพัฒนาการสอนทำ�ให้มีการพัฒนา
ทักษะในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคนิคการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการพยาบาลได้เพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครัง้ นีอ้ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

1. อาจารย์พยาบาลควรนำ�การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอนโดยให้มคี วามหลากหลายยิง่ ขึน้
2. ก่อนเริ่มดำ�เนินการสอนควรมีการเตรียมความ
พร้อมอาจารย์ และนักศึกษาในการใช้กรณีศกึ ษาเป็นฐานผ่าน
ชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพและการสนับสนุนเชิงนโยบายและ
สิง่ สนับสนุนการเรียนรูจ้ ากผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้สามารถขับเคลือ่ น
การใช้รปู แบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. ควรศึ ก ษาผลของใช้ ก รณี ศึก ษาเป็ น ฐานผ่ า น
ชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพต่อผลลัพธ์ดา้ นอืน่ ๆ ของนักศึกษา
เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การมีส่วนร่วมในการเรียน
(engagement) โดยใช้เครือ่ งมือทีไ่ ด้มาตรฐาน
2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิผลของ
การสอนโดยใช้กรณีศึกษาเท่านั้น และศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
เดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้กรณีศกึ ษา
เป็นฐานผ่านชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ กับรูปแบบการสอน
แบบอืน่ ๆ
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