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บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษาเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ในการวาง
แผนการพยาบาล การวิจัยเป็นวิจัยแบบกึ่งทดลองเพื่อศึกษาความรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ประชากร เป็นนักศึกษา จำนวน 146 คน ซึ่งเรียนเรื่องการ
พยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการสอน กรณีศึกษา แบบทดสอบ
ความรู้ แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนาและทดสอบสถิติที
ความรู ้ ข องผู ้ เ รี ยนหลั งการเรี ย นมากกว่ า ก่ อ นเรี ยนอย่ า งมี น ั ย สำคัญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ร ะดั บ .01
(df=145,t = -67.60) ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.92, S.D=.56) และความพึงพอใจภาพรวมของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12,
S.D=.56) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานทำให้ผู้เรียนมี
ผลการเรียนรู้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรนำรูปแบบการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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Effects of Teaching Using Case - Based Learning Approach on Knowledge
and Satisfaction of 4th Year Nursing Students in Nursing Care
Pregnant Women with Pre-eclampsia

Abstract

Rassamee Srinon* Nisakorn Yaowarat **
Chiraporn Anucha*** Arinchaya Jubong****

Learning management by case-based approach helps learners apply knowledge
in nursing process. The objectives of this quasi-experimental research (pre-test and posttest) were to study knowledge and satisfaction on case-based learning of the learners by
the case-based approach. The population consisted of 146 nursing students who studied
nursing Care of Pregnant Women with Pre-eclampsia. Research tools consisted of lesson
plans, case study, examination, questionnaire regarding the opinions of learners and
satisfaction on learning management. Data were analyzed by descriptive statistics and ttest.
Learners’ knowledge after learning was higher than the pre- test at .01 level of the
statistically significant difference (df=145, t = -67.60). Opinions of the learners on the overall
systematical thinking ability was at the high level ( x = 3.92, S.D=.56) and satisfaction of
learners was at the high level ( x = 4.12, S.D=.56). The results of this study showed that
the learning management by the case-based approach made the learners achieve a better
learning. Therefore, the researchers suggest that there should be an application of this
model for teaching and learning management in the nursing field to develop learners’
thinking process continuously.
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
วิชาชีพพยาบาลมีบทบาทปฏิบัติโดยตรง
ต่อชีวิตสุขภาพและอนามัยของประชาชนด้วยความ
เอาใจใส่ อย่างเอื้ออาทร ต้องใช้ศาสตร์และศิ ลป์
ทางการพยาบาล เพื่อให้การพยาบาลองค์รวมแก่
ผู้รับบริการโดยคํานึงถึงความก้าวหน้าของศาสตร์
ทางการพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียน
การสอนจึงเน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้ งใน
สถานการณ์จําลองเสมือนจริงและสถานการณ์จริง
เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้รับบริการ1
ดังนั้นการศึกษาด้านการพยาบาลและสาขาวิชาชีพ
ด้านสุขภาพจึงมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
ซึ่งผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อการนำ
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และการสอนในสาขาพยาบาล
ศาสตร์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษาพยาบาลจะเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ได้ในทุกรูปแบบโดยสามารถทำได้ตั้งแต่การเรียน
การสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บ ั ต ิ การพยาบาลใน
ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารพยาบาล และภาคปฏิ บ ั ต ิ ใ น
สถานการณ์จริงทั้งในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
และในชุมชน2 ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนแบบใหม่
ในศตวรรษที่ 21 การจั ดการเรี ยนการสอนจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น สร้างทักษะ
และเจตคติ ให้เกิดขึ้ นในตั วผู้ เรี ยน มีทักษะเชิ ง
วิชาชีพ และเน้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม3
ภาวะครรภ์เป็นพิษ (Pre-eclampsia) คือมี
ความดั น โลหิ ต สู งร่ ว มกั บ ตรวจพบโปรตี น ใน
ปัสสาวะ (Proteinuria) หรือร่วมกับมีความผิดปกติ
ของร่ า งกายในหลายระบบ (Multisystem
involvement) โดยทั่วไปมักเกิดหลังอายุครรภ์ 20
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สัปดาห์ และโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
รุ นแรงทั ้ งมารดาและทารก 4 ในการตั ้ งครรภ์ พบ
ภาวะครรภ์เป็นพิษ ได้แก่ ทารกตายในครรภ์ การ
คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น ประมาณร้อยละ 2-85
และเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของมารดา
และทารกทั ่ วโลกเป็ นอั นดั บสามของมารดาเสี ย
ชีวิตรองจากภาวะตกเลือดหลังคลอดและการติด
เชื้อ6 สำหรับประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข รายงานว่ า ในปี พ.ศ. 2564 พบ
อุบัติการณ์ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์และเป็น
สาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของสตรีตั้งครรภ์ใน
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด จำนวน
19 ราย ในการเกิดมีชีพ 472,208 คน เป็นสาเหตุ
การตายในระยะคลอดอันดับที่สามของมารดา7
การสอนเรื่องการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์
ที ่ ม ี ภาวะครรภ์ เป็ นพิ ษจึ งการสอนต้ องเปลี ่ ยน
รูปแบบโดยเปลี่ยนจากการบรรยายการสอนซึ่ ง
เป็ น การเรี ย นรู ้ ข องเนื ้ อ หา มาเป็ น การสร้ า ง
กระบวนการและทักษะ และให้ความสำคัญของ
กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้ และผู้สอน
เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และช่วยอำนวย
ให้เกิดการคิดที่เป็นระบบ8 สอดคล้องกับคำกล่าว
ที ่ ว ่ าการเรี ยนการสอนแบบกรณี ศ ึ กษา (Casebased learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้
คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค และการดูแลแก้ปัญหา มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนรวมกันจัดเป็นการเรียน
การสอนเชิ ง รุ ก ที ่ ผ ู ้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการ
เรียนรู้ 9,10,11,12,13 และสอดคล้องกับ กระบวนการ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
ของ Williams14 ซึ ่ งเริ ่ มต้ นจากการเลื อกกรณี
ศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ แสดงข้อมูลที่
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เป็นปัญหาหรือความต้องการอยู่บนพื้นฐานความ
จริงให้กลุ่มผู้เรียนร่ วมกั นวิ เคราะห์กรณีศ ึ กษา
ผู้สอน กระตุ้นให้กลุ่มเกิดการระดมสมอง กำหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ร่วมกัน ระบุการค้นพบ
หรือผลการศึกษา แลกเปลี่ยน ผลลัพธ์การเรียนรู้
และระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อนำ ไปใช้ในแผนการ
พยาบาล วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างคือกระบวน
การที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ ที่ กำหนดโดยให้ผู้ เรียนศึ กษา
เรื ่ อ งที ่ ส มมติ ข ึ ้ น จากความเป็ น จริ งและตอบ
ประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนำคำตอบ
และเหตุผลที่มาของคำตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลใน
การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้ ตาม
วัตถุประสงค์13 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรี ยน
การสอนในยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 ซึ ่ ง จะต้ อ งจั ด
กิจกรรมให้ผู้เรียนใด้ร่วมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด15 สำหรับ
ในการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์พบว่าการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษามีความสำคัญในการพัฒนา
ทักษะการตัดสินทางคลินิก การคิดวิจารณญาณ
และการคิด แก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีม16
ดั งนั ้ น ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ งต้ องการพั ฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ กรณีศึ กษาเป็ นฐาน
(Case-based learning) เรื ่ องการพยาบาลหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษเพื่อเปรียบเที ยบ
ความรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ การ
รับรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและ
ความพึงพอใจของผู้เรียน และนำผลการวิจัยมาใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลต่อไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
เนื้อหาเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาการคิดที่เป็นระบบ

คำถามการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน (Case-based learning) มีผลต่อความรู้
เรื่องการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็น
พิษและความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
หรือไม่ อย่างไร
2. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อความคิด
รวบยอดและความพึงพอใจในการสอนโดยการ
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-based learning)
เรื่องการพยาบาลตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ
เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ของผู้เรียนก่ อน
และหลั งการเรี ยนรู ้ โดยใช้ กรณี ศ ึ กษาเป็ น ฐาน
(Case-based learning) เรื ่ องการพยาบาลหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้เรียน
ต่อความคิดรวบยอดและความพึงพอใจในการสอน
โดยการใช้ ก รณี ศ ึ ก ษาเป็ น ฐาน (Case-based
learning) เรื ่ องการพยาบาลตั ้ งครรภ์ ท ี ่ ม ี ภาวะ
ครรภ์เป็นพิษ
สมมติฐานการวิจัย
1. ความรู้ของผู้เรียนหลังการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Casebased learning) เรื่องการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ
2. ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ เ รี ย นต่ อ
ความคิดรวบยอดและความพึงพอใจในการสอน
โดยการใช้ ก รณี ศ ึ ก ษาเป็ น ฐาน (Case-based
learning) เรื ่ องการพยาบาลตั ้ งครรภ์ ท ี ่ ม ี ภาวะ
ครรภ์เป็นพิษอยู่ในระดับมากขึ้นไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การสอนโดยการใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case-based learning) เรื ่ องการพยาบาลหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิ ษได้อาศัยหลักการ
กระบวนการการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา (Case based learning process) ซึ่ง
ปรั บปรุ งมาจาก “Seven Jump process” ของ
Williams14 เริ่มต้นจากการเลือกกรณีศึกษาที่ทำ
ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์แสดงข้อมูลที่เป็นปัญหา
หรือความต้องการอยู่บนพื้นฐานความจริงให้กลุ่ม
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา ผู้สอน กระตุ้น
การสอนโดยการใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case-based learning)
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ให้กลุ่มเกิดการระดมสมอง กำหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ร่วมกั น ระบุการค้นพบ หรือผลการ
ศึกษา แลกเปลี่ยน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และระบุสิ่ง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อนำ ไปใช้ในว่าแผนการพยาบาล
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้กรณี
ศึกษาเป็นฐาน เรื่องการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะครรภ์เป็นพิษ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้เรื่อง
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ
การรับรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
และความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ดังภาพที่ 1
1. ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะครรภ์เป็นพิษ
2. การรับรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
3. ความพึงพอใจของผู้เรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ผลสอนโดยการใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-based learning)

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(Quasi experimental research design) แบบ
วัดผลก่อนและหลังทดลอง
ประชากร คือ นักศึกษาทุกคนที่เรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
กลุ ่ มตั วอย่ าง คื อ นั กศึ กษาทุ กคนที่
เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
จำนวน 146 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี ที่เรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ
ผดุงครรภ์ 2 เรื่องการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ท ี่มี
ภาวะครรภ์เป็นพิษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2561 วิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุ รี
เลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจงเครื่องมือที ่ใช้

ในารวิ จ ั ย ผู ้ วิ จ ัยสร้ างขึ ้นจากการทบทวนตำรา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
งานวิจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัย ได้แก่
แผนการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่องการ
พยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ และ
กรณีตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เรื่องการพยาบาล
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์ เป็นพิษ เป็นแบบ
เลื อกตอบ มี 4 ตั วเลื อก จำนวน 10 ข้ อ ส่ วน
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการ
รั บรู ้ ความ สามารถในการคิ ดอย่ า งเป็ น ระบบ
จำนวน 5 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
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ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน จำนวน 5 ข้อ จำนวนระดับการวัด 1-5
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.50
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00

ผู ้ ว ิ จ ั ยนำช่วงค่ าคะแนนในชั้ นมาจัดแบ่ งเป็ น 5
ระดับ ดังนี้
หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง ความพึงพอใจมาก
หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ17
การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content
validity) ของแผนการสอน เอกสารประกอบการ
สอนเรื่องการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์
เป็นพิษ และกรณีตัวอย่าง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
การสอนวิ ชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุง
ครรภ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อให้ได้สาระตรงกับสิ่ง
ที่ต้องการมากที่สุดหลังจากได้รับพิจารณาจาก
ผู ้ ทรงคุ ณวุ ฒ ิแล้ ว ผู ้ ว ิ จ ั ยได้ มี การปรั บปรุงตาม
ข้อเสนอแนะตามคำแนะนำของผูท้ รงคุณวุฒิ
การหาค่าความเชื่อมั่น
1. แบบทดสอบตรวจสอบความตรง
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ที่มี ความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ ไม่น้อยกว่า
10 ปี และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างทีศึกษา
ในสถาบันอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกับประชากรที่
ศึกษาโดยค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ KR-20 =.75
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความ
สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ จำนวน 5 ข้อ
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จั ด การเรี ยนรู ้ โดยการใช้ ก รณี ศ ึ ก ษาเป็ นฐาน
จำนวน 5 ข้ อ ตรวจสอบความตรงเนื ้ อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและ

มีประสบการณ์ในการสอนวิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และนำไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างทีศึกษาในสถาบันอื่นที่มี
คุณสมบัติเหมือนกับประชากรที่ศึกษา ค่า Alpha
Conbrach =.85 ทั้งสองฉบับ
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การรับรองจริยธรรมวิจัย การวิจัยนี้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินงานวิจัย
ด้ านจริ ยธรรม วิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุ ร ี เลขที่ BCNR 024/2561 และผู ้ ว ิ จั ย
ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จึงได้
ดำเนินการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัย
เข้าพบผู้เรียนชี้แจงการเข้าร่วมโครงการวิจัยการ
สอนโดยการใช้ ก รณี ศ ึ ก ษาเป็ น ฐาน เรื ่ อ งการ
พยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ จะ
นำมาสอนในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ
ผดุงครรภ์ 2 โดยทำการสร้างสัมพันธภาพโดยการ
แนะนำตัว บอกวัตถุประสงค์ในการศึกษา ข้อตกลง
ในการทำวิจั ย เมื่อผู้เรียนยิ นดี เข้าร่ วมการวิ จั ย
ผู้วิจัยขอให้ผู้เรียนลงลายมือชื่อในการทำวิจัย และ
เมื่อสิ้นสุดการวิจัยผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้เรียนที่ได้
เข้าร่วมโครงการวิจัย และแจ้งให้ทราบว่าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะใช้ในการศึกษาเท่านั้น
ข้อมูลทกอย่างจะเป็นความลับ และการนำเสนอ
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ผลจะนำเสนอในภาพรวม ส่วนผลการทดสอบของ
นักเรียนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนนักศึกษาที่
ใช้ ต ั ด เกรดและมี ก ารแจ้ ง ให้ น ั ก ศึ ก ษาทราบ
รายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบพัฒนาการ
การเรียนรู้ของตนเอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดเรียนการสอนโดยการใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน (Case-based learning) ใช้เวลาทั้งหมด
4 ชั่วโมง มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ชี ้ แจงวิ ธ ี การเรี ยนการสอนโดย ให้
ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน และมอบเอกสาร
ประกอบการสอน ใช้เวลา 30 นาที
2. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพยาบาล
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ ใช้เวลา 30
นาที
3. จัดกลุ่มให้ผู้เรียนและทำงานร่วมกันโดย
การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างตามแนวคำถาม ใช้เวลา
1 ชั่วโมง
4. ขั้นนำเสนอและอภิปรายโดยให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มนำเสนอ สมาชิกในชั้นร่วมกันอภิปราย
และผู้สอนสรุปมโนทัศน์หลักเรื่องการพยาบาล
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็ นพิษ ใช้เวลา 1
ชั่วโมง 30 นาที
5. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดย
มีการทดสอบหลังเรียน ใช้เวลา 30 นาที
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
โดยกำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลส่วน
บุคคล ใช้ความถี่ และร้อยละเปรียบเทียบคะแนน
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ความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยการทดสอบค่า
ที (Paired t-test) ความสามารถในการคิดอย่ าง
เป็นระบบและความพึงพอใจของผู้เรียนใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี ราชบุรี จำนวน
146 คน เพศหญิง จำนวน 139 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 95.20 เพศชาย จำนวน 7 คน ร้ อยละ 4.80
อายุ ระหว่าง 22-23 ปี ร้อยละ 100
ตอนที ่ 2 การเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างคะแนนก่อนและหลังการเรียน
ผู้เรียนจำนวนทั้งหมด 146 คน คะแนน
ทดสอบก่อนเรียนมีต่ำสุด 2 คะแนน คะแนนสูงสุด
6 คะแนน และค่ า เฉลี ่ ย 4.03 คะแนน ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .70 พบว่าผู้เรียนได้คะแนนต่ำ
กว่ า ร้ อ ยละ 60 จำนวน 100 คน (68.49%)
คะแนนร้อยละ 60-79 จำนวน 46 คน (31.51%)
ไม่พบผู้เรียนคะแนนร้ อยละ 80 ขึ้นไป คะแนน
ทดสอบหลังเรียนจำนวน คะแนนทดสอบต่ำสุด 6
คะแนน คะแนนสู งสุ ด 9 คะแนน และค่ าเฉลี่ ย
8.14 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .93 ไม่พบ
ผู้เรียนได้คะแนนต่ำกว่าร้ อยละ 60-79 คะแนน
ร้อยละ 60-79 จำนวน 66 คน (45.21%) คะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 80 คน (54.79%) ผู้เรียน
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนทดสอบหลัง
การเรียนมากกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .05 (t = -67.60, df=145, p<.01)
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Table 1 Mean scores of pre-test and post-test and comparison of differences of scores of
pre-test and post-test.
Scores
N Mean Minimum Maximum
S.D.
t
df p-value
Pre-test
146 4.03
2.00
6.00
.70
-67.60 145
.000
Post-test
146 8.14
6.00
9.00
.93
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เรีย นต่อ
ความสามารถในการคิ ดอย่ างเป็น ระบบและ
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ใช้ ก รณี ศ ึก ษาเป็นฐาน (Case based
learning)
3.1 ผู ้ เ รี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน เรื่องการพยาบาล

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็น ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.92, S.D=.56) ความคิดเห็นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สร้างข้อสรุปความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลของ
กรณีศึกษา ( x = 3.93, S.D=.61) ส่วนความคิด
เห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ตั้งสมมติฐานและหา
ข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม โดยพิ จ ารณาไตร่ ต รองอย่ า ง
รอบคอบ ( x = 3.90, S.D=.56)

Table 2 Opinions of learners on the ability of systematical thinking based on case-based
learning.
Opinions
Means
S.D.
Result
1. Gather information covering physical, mental,
3.91
.52
Good
social and spiritual domains which is concurrent
to the case-based studies
2. synthesize and connect related information for
3.92
.33
Good
data analysis which impacts on case-based
studies systemically by using knowledge from
related sciences
3. Hypothesize and seek additional information
3.90
.56
Good
by consideration thoroughly
4. Summarize concepts regarding nursing
3.93
.61
Good
diagnosis about the nursing problems of casebase studies
5. Plan a nursing care to solve the problems of
3.92
.59
Good
case-based studies creatively, reasonably by
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Opinions
connecting nursing knowledge and related
sciences
Total
3.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยการใช้ต่อการจัดการเรียนรู้โดย
การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน เรื่องการพยาบาลหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก ( x = 4.12, S.D=.56) ความพึ ง

Means

S.D.

Result

3.92

.56

Good

พอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
การแสวงหาความรู ้ ด ้ ว ยตนเอง ( x = 4.23,
S.D=.62) ส่วนความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้
( x = 4.06, S.D=.58)

Table 3 Satisfaction of learners on knowledge management by case-based learning.
(N=146)
Opinions
Mean
S.D. Result
1. Achieve the objectives of learning
4.06
.58
Good
2. Comprehend content effectively
4.10
.59
Good
3. Motivate oneself to search for knowledge by oneself
4.23
.62
Good
4. Receive motivation from group members
4.13
.64
Good
5. Increase capacity of learning
4.10
.56
Good
Total
4.12
.56
Good
การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยการใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-based learning) เรื่อง
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ
ผู้เรียนได้คะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และ
เมื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนมี
ความแตกต่ างอย่ างมี น ั ยสำคั ญทางสถิ ต ิ (t= 67.60, df=145, p<.01) สอดคล้องกับทิศนา แขม
มณี 13 กล่ า วว่ า ข้ อ ดี ข องการสอนโดยใช้ ก รณี
ตัวอย่างเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหาช่วยให้ผู้เรียนมี
มุ มมองที่ กว้ างขึ ้ นทำให้ สมารถทำแบบทดสอบ
ได้มากขึ้นหลังเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชินภัทร์ จีระวรพงค์18 ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการ
เรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์โดยใช้ผู้ป่วยเป็น
ฐานพบว่ามีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.5
2. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบและความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case-based learning) จะอภิปรายผล ดังนี้
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2.1 ความคิดเห็นของผู้เรียนต่ อ
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยการ
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case based learning)
เรื่องการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์
เป็นพิษ (Pre-eclampsia) ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.92, S.D=.56) ความคิ ด เห็ น ที ่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สร้างข้อสรุปความคิดรวบยอด
เกี ่ ย วกั บ วิ น ิ จ ฉั ย ปั ญ หาทางการพยาบาลของ
กรณีศึกษา ( x = 3.93, S.D=.61) ความคิดเห็น
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ตั้งสมมติฐานและหาข้อมูล
เพิ่มเติมโดยพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
( x = 3.90, S.D=.56) สอดคล้องกับงานจัดการ
ความรู้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 9
และ รัศมี ศรีนนท์ และคณะ10 ที่กล่าวว่าการเรียน
การสอนแบบกรณีศึกษา (Case-based learning)
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษา
ในคลิ น ิ กหรื อสถานการณ์ เพื ่ อให้ ผ ู ้ เรี ยนได้ คิ ด
วิ เคราะห์ เชื ่ อมโยงความรู ้ ไปใช้ ใ นการปฏิ บ ั ติ
เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค และการดูแลแก้ปัญหา มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนรวมกันจัดเป็นการเรียน
การสอนเชิงรุกที่ผู้เรียนมี ส่วนร่วมในการเรียนรู้
และสอดคล้องกับโทมัส19 ซึ่งกล่าวว่าการเรียนด้วย
กรณีศึกษาเป็นการวิเคราะห์บุคคล เหตุการณ์ การ
ตัดสินใจ ที่มีการศึกษารอบด้านโดยวิธีการหนึ่ง
หรือหลายอย่าง
2.2 ความพึงพอใจของผู้เรีย นต่ อ
การจัดการเรียนรู้โดยโดยการใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน (Case-based learning) ภาพรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก ( x = 4.12, S.D=.56) ความพึงพอใจ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ( x = 4.23, S.D=.62)
ส่วนความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ( x = 4.06,

S.D=.58) จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยโดย
การใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการนำตนเอง
ให้แสวงหาความรู้ สอดคล้องกับรัศมี ศรีนนท์
และคณะ10 ที่กล่าวว่าการเรียนแบบนำตนเองจะ
ส่ งเสริ ม ให้ ผู ้ เรีย นเกิ ด กระบวนการคิ ดได้ ด้วย
ตนเองและสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี13 ซึ่งกล่า
ว่าวิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างคือกระบวนการที่
ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่
สมมติ ข ึ ้ นจากความเป็ นจริ งและตอบประเด็ น
คำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนำคำตอบและเหตุผล
ที่มาของคำตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
จุดอ่อนของงานวิจัย
ระยะเวลาในการจัดเตรียมกรณีศึกษา
และการวางแผนการสอนค่อนข้างมีเวลาจำกัด
จุดแข็งของงานวิจัย
เป็ น การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการ
สอนที่เป็นงานประจำให้เป็นการการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒนาความคิดรวบยอดของนักศึกษา
สามารถนำไปพัฒนาการสอนในสาขาพยาบาล
ศาสตร์ได้
สรุป
ผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน เรื่องการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
ครรภ์เป็นพิษ เป็นวิจัยกึ่งทดลองศึกษาในผู้เรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชชนนี ราชบุรี จำนวน 146 คน เพศหญิง
มากกว่าเพศชายเพศหญิง จำนวน 139 คนคิดเป็น
ร้อยละ 95.20 เพศ ชายจำนวน 7 คน ร้อยละ 4.80
อายุ ระหว่าง 22-23 ปี ร้อยละ 100.00 ผู้เรียนมี
คะแนนความรู้หลังเรียนมากกว่ าก่ อนการเรี ยน
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และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=
-67.60,df=145, p<.01) และความความคิดเห็น
ของผู้เรียนต่อความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบโดยการใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-based
learning) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x = 3.92,
S.D=.56) และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยโดยการใช้กรณีศึกษาเป็ นฐาน
(Case-based learning) ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ
มาก ( x = 4.12, S.D=.56)
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยนำ
แนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการใช้ ก รณี
ศึ ก ษาเป็ น ฐาน (Case-based learning) ไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และผดุงครรภ์ 1 เรื่องการพยาบาลมารดาทารก
ในระยะที ่ 1 ของการคลอด และรายวิ ชาการ
พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 เรื่องการ
พยาบาลทารกแรกเกิ ด ที ่ ม ี ป ั ญหาสุ ข ภาพเพื่อ

พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนและทำให้ผล
การเรียนรู้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนการ
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-based learning)
สำหรับรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ
ผดุงครรภ์ที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
(Online) เพื่อให้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับ
การสนับสนุนทุนในการวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชชนนี ราชบุรี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษา
พยาบาลที ่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในครั ้ ง นี ้ ซ ึ ่ ง เป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาชีพการพยาบาลต่อไป
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