วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

187

ผลของการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานต่อความคงทน
ในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
The Effects of Case-Based Learning on Nursing Students’
Knowledge Retention
วิจิตรา กุสุมภ์*1, อรุณี เฮงยศมาก2
Wichitra Kusoom*1, Arunee Hengyotmakt2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1
Faculty of Nursing Science, Bangkokthonburi University, 2Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University
*ผู้นิพนธ์หลัก e-mai : vikkusoom@yahoo.com, wichira@hotmail.com
1

Received: May 03, 2019
Revised: May 26, 2019
Accepted: May 27, 2019

บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลของการเรียนรู้ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานต่อ
ความรู้ ความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 60 คน คัดเลือกโดยการจับสลากเข้ากลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลองได้รับ
การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษาเป็นฐาน กลุม่ ควบคุมได้รบั การเรียนการสอนแบบบรรยายตามปกติหรือ
แบบดัง้ เดิม เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการสอนแบบกรณีศกึ ษาเป็นฐาน แผนการสอนแบบบรรยาย
ตามปกติ และเอกสารประกอบการสอน 2) แบบทดสอบ 3 ชุด ส�ำหรับวัดความรู้ 3 ระยะ คือ ก่อนเรียน
หลังเรียน และวัดความคงทนในการเรียนรู้ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนแบบกรณีศึกษาเป็น
ฐานแบบทดสอบมีค่าความยากง่าย 0.21- 0.80 และอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.21 ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับโดย KR-20 ได้ 0.85 0.85 และ 0.87แบบทดสอบได้ตรวจความเที่ยง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนแบบกรณีศึกษาเป็นฐานได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา วัดความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำ (repeated measures
ANOVA) และทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความรู้หลังการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p<.001) และทดสอบด้ ว ยวิ ธี บ อนเฟอร์ ร อนี่ เปรี ย บเที ย บความรู ้ ร ายคู ่
ของทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ามีความรู้ และความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) แต่พบว่ามีความรู้หลังเรียนสูงกว่าความคงทนในการเรียน อย่างมีนัย
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ส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) เมือ่ เปรียบเทียบความรู้ และความคงทนในการเรียนรู้ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ และความคงทนในการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p<.001) และพบว่ากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ส่วนรายข้อที่มีความ
พึงพอใจมากทีส่ ดุ ได้แก่ การเฉลยข้อสอบ ส่วนความพึงพอใจน้อยคือการสอนแบบกรณีศกึ ษาเป็นฐานท�ำให้
ใช้เวลามาก จึงสรุปว่า การสอนโดยใช้กรณีศกึ ษาเป็นฐานช่วยให้นกั ศึกษาพยาบาลมีความสนใจกระตือรือร้น
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจในระดับมาก
จึงควรน�ำมาใช้ในการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาสุขภาพอื่น ๆ
ค�ำส�ำคัญ : กรณีศึกษาเป็นฐาน ความคงทนในการเรียนรู้ นักศึกษาพยาบาล
ABSTRACT
A quasi experimental research aimed to evaluate the effects of case-based learning (CBL)
on knowledge, retention, and satisfactions among baccalaureate nursing students. A simple
random sampling (n 60) was randomly assigned to experimental group (n 30) and control group
(n 30). The experimental group was taught by CBL method. The control group was taught by
lecture or traditional method. The research tools consisted of 1) two lesson plans of CBL and
traditional method, 2) three sets of knowledge tests for pre-test, post -test and knowledge retention
3) satisfaction test. Each test was examined for reliability and validity by three experts. The tools
of teaching plan using inter-rater reliability 0.84, pre-test, post-test, knowledge, and retention test
by using test analyzing were p .21 to.80, r greater than 0.21, the test of satisfaction by using α
Cronbach 0.89. Descriptive statistic, repeated measures ANOVA and independent t-test were
used to analyzed the data. The results found that not only experimental group but also control
group among 3 phases with pre-test, post-test and were significantly different (p<.001), and using
Bonferroni test found that post-test and retention knowledge higher than pre-test, those were
significantly different (p<.05).However, post-test higher than knowledge retention that were
significantly different (p<.05). Regarding comparison post-test between experimental group and
control group found that the experimental group knowledge higher than the control group, that
were significantly different (p<.001). In addition, knowledge retention of experimental group was
higher than control group, different significantly (p <.001). Therefore, the experimental group was
satisfied to teach by CBL,
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overall at highest level. The highest satisfaction is explanation practice of test and
pre-posttest, the lowest level is time consuming. In conclusion, the findings CBL method has
receiving attention in nursing
g education as it is student-center and effectiveness in their knowledge, knowledge
retention, and high satisfaction. That should be used in nursing education and other health care
professionals.
Keywords: Case-based learning, Knowledge retention, Nursing students
บทน�ำ
การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีค่าของสังคมและประเทศชาติ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (Official
of The Education Council, 2017) เป้าหมายด้าน
ผู้เรียน และแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 25602579 โดยส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามี
แผนการศึกษาแห่งชาติ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณ ญาณ
และการแก้ปญ
ั หา (critical thinking and problems
solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษาจึงมีความจ�ำเป็นต้องเน้นผู้เรียนเป็น
ส� ำ คั ญ เพื่ อ สะท้ อ นผลการจั ด การศึ ก ษาตาม
เป้ า ประสงค์ ข องกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ได้ก�ำหนด ให้มีการปฏิรูปการเรียน
รูโ้ ดยปรับการเรียนการสอนให้เน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาลที่ มี ค วามรู ้ คุ ณ ธรรม

จริยธรรม และมีสมรรถนะในการท�ำงานด้านสุข
ภาพเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ จึงเป็นสมรรถนะหลักทีส่ ำ� คัญ
ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลทั้ ง ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติในคลินิกในยุคปัจจุบัน (Kusoom &
Charuwanno, 2017; Kusoom & Thongvichean,
2017; Bouchaud, Brown, & Swan, 2017) จาก
การศึกษา พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความสามารถ
คิดอย่างมิวิจารณญาณในระดับปานกลาง และ
ในบางองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวจิ ารณ ญาณ
เช่น องค์ประกอบ ด้านการระบุ ข้อมูล การระบุ
ประเด็นปัญหา ประเมินความสมเหตุสมผลอยู่ใน
ระดับต�่ำ Promnoi, Promtape, Tasaneesuwan,
2013). เพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะในการแก้ ป ั ญ หา
(problem solving) และเชือ่ มโยงความรูจ้ ากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติได้ ซึ่งความรู้และความคงทนในการ
เรียนรู้เป็นหัวใจส�ำคัญของนักศึกษาพยาบาลที่จะ
น�ำไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณและตัดสินใจ
แก้ ป ั ญ หาถู ก ต้ อ งเหมาะสม การเรี ย นการสอน
แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน (case based learning,
CBL) เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นสากลให้เป็นทางเลือก
หนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นเรื่องสั้นที่เขียนขึ้น เพื่อ

190 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

บรรยายสภาพการณ์ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ง มีการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กระบวนการคิด การตัดสินใจ มีการอ่าน เขียน
ทบทวนข้อมูล คิดสะท้อนกลับ นักศึกษาตื่นตัว
ในการเรี ย นรู ้ ท� ำ ให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ่ อ การพั ฒ นา
การเรียนรู้ มีความคงทนในการเรียนรู้ และความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอน ซึ่งจะน�ำไปสู่การ
คิดและตัดสินใจแก้ปญ
ั หา จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา
พบว่า การสอนแบบกรณีศกึ ษาเป็นฐาน มีประสิทธิผล
สูง และมีความคงทนในการเรียนรู้ได้ดี (RaurellTorreda, et al., 2015; Kulak, Newton & Sharma,
2017) นอกจากนี้ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี
ทัศนคติในทีด่ ตี อ่ การเรียนการสอนแบบกรณีศกึ ษา
เป็นฐาน (Vogt & Schaffner, 2016)
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสิง่ ท้าทายผูส้ อน
ที่ ต ้ อ งพั ฒ นาความ สามารถในการตั ด สิ น ใจ
แก้ปญ
ั หา และมีทกั ษะในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้
กรณีศกึ ษาเป็นฐาน เพือ่ ประเมินความรู้ ความคงทน
ในการเรี ยนรู ้ และความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาล
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนการรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน (case based-learning; CBL) เป็น
การเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นใช้ ก ระบวนการ
คิ ด วิ เ คราะห์ ใ นการแก้ ป ั ญ หาแต่ ล ะขั้ น ตอน
การคิดสะท้อนกลับ ร่วมกันแก้ปญ
ั หา และน�ำเสนอ
รายงานส่ ง ผลให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ แ ละความคงทน
ในการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เปรี ย บเที ย บความรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน ระหว่างก่อน การเรียนรู้หลังการเรียนรู้
และความคงทนหลังการเรียนรู้ และความรู้ของ
กลุ่มที่ได้รับการเรียนการเรียนรู้แบบปกติระหว่าง
ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้ และความคงทน
หลังการเรียนรู้
2. เปรียบเทียบความรู้หลังจัดการเรียนรู้
และ ความคงทนในการเรี ย นรู ้ ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล ระหว่างกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การเรียนรูส้ อน
แบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน กับกลุ่มที่ได้รับการ
เรียนการเรียนรู้แบบปกติ
3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลของกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบใช้กรณี
ศึกษาเป็นฐาน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(quasi experimental research design)
ประชากร คือนักศึกษาพยาบาล หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
132 คน
กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจง
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 2 ทีย่ งั ไม่เคยเรียนวิชาการ
พยาบาลผูใ้ หญ่ หัวข้อการพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
และการจัดการความปวด มีความยินดีและเต็มใจ
ในการเข้ า ร่ ว มวิ จั ย และสุ ่ ม แบบง่ า ย (simple
random sampling) โดยการจับสลากเข้าร่วมการ
วิ จั ย และจั บ สลากเข้ า อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ เข้ า กลุ ่ ม
ทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน รวม 60 คน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล�ำเนาเดิม เกรดเฉลี่ย
2. กรณีศกึ ษาเป็นฐาน ทีเ่ ป็นสถานการณ์
จ�ำลอง 2 ราย คือ เรื่องการจัดการความปวด 1 ราย
และการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน 1 ราย
3. แผนการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน คือ 1) การจัดการความปวด 2 ชั่วโมง เป็น
แผนการสอนแบบกรณีศึกษา และแผนการสอน
แบบบรรยายอย่างละ 1 แผน 2) แผนการสอนเรื่อง
การพยาบาลผูป้ ว่ ยเบาหวาน 2 ชัว่ โมง เป็นแผนการ
สอนแบบกรณี ศึ ก ษา และแผนการสอนแบบ
บรรยายอย่างละ 1 แผน โดยกลุ่มทดลองสอนแบบ
ใช้ ก รณี ศึ ก ษาเป็ น ฐาน กลุ ่ ม ควบคุ ม สอนแบบ
บรรยาย โดยบรรยาย ซักถาม ยกตัวอย่างประกอบ
และวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดูเป็นตัวอย่าง
4. คะแนนทดความรู ้ มี ทั้ ง หมด 3 ชุ ด
คือ 1) วัดก่อน (pre-test) 2) วัดหลังการเรียนรู้
(post-test) และ 3) วัดความคงทนในการเรียนรู้
ภายหลังจากการทดสอบหลังสอน เป็นเวลา 14 วัน
แบ่ ง เป็ น การจั ด การความปวด 15 ข้ อ และ
การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน 15 ข้อ รวม 30 ข้อ
เป็นข้อสอบแบบเลือกค�ำตอบ (multiple choice)
ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน เป็นแบบทดสอบ
คู่ขนาน 3 ชุด ๆ ละ 30 ข้อเท่ากัน
5. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การ
เรียนรู้ภายหลังจากการทดสอบหลังสอน เป็นเวลา
14 วัน แบบกรณีศึกษาเป็นฐาน ของนักศึกษา
พยาบาล ใช้แบบประเมินของ Kusoom and Posri
(2015) 12 ข้อ เป็นแบบ Likert scale
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหากรณี
ศึกษาเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน และ
การจัดการความปวด จากอาจารย์พยาบาล 3 ท่าน
ที่มีความรู้ความสามารถในการสอนสาขาวิชาการ
พยาบาลดังกล่า ว ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่
การหาค่าความเชื่อมั่น
1. แบบทดสอบ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย
เบาหวาน และการจัดการความปวด รวมทั้งหมด
30 ข้อ จ�ำนวน 3 ชุด โดยแบ่ง ออกเป็น แบบทดสอบวัด
1) ก่อนการเรียนรู้ (pre-test 2) 2) หลังการเรียนรู้
(post-test 3) 3) ความคงทนในการเรียนรู้ โดยแบบ
ทดสอบ เคยผ่ า นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ สอบมาแล้ ว
มีค่าความยาก-ง่าย (p) = 0.21- 0.80 และอ�ำนาจ
จ�ำแนก (r) ตั้งแต่ 0.21 ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับโดย KR-20 ได้ 0.85, 0.85 และ 0.87
2. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การ
เรียนการสอน จ�ำนวน 12 ข้อ ได้ค่า α Cronbach
= 0.89 โดยการแบ่งระดับความพึงพอใจในภาพรวม
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการวิ จั ย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี เลขที่ พยบ.วจ.
010/2560 ผู ้ วิ จั ย ได้ ค� ำ นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ์ ข องผู ้ ถู ก วิ จั ย
ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ และประกาศให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และ
ได้ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง วัตถุประสงค์การ
วิจัย วิธีด�ำเนินการวิจัยและ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั โดยละเอียดก่อนทีจ่ ะให้สมัครใจในการเข้าร่วม
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ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เมือ่ สิน้ สุดการเก็บ
ข้ อ มู ล ได้ ส อนเพิ่ ม เติ ม ให้ ทั้ ง กลุ ่ ม ทดลองแบบ
บรรยาย และควบคุมสอนแบบกรณีศกึ ษาเป็นฐาน
และจะเก็บข้อมูลเป็นความลับจะน�ำเสนอ ข้อมูล
เป็นกลุม่ โดยไม่ระบุชอื่ ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวย่างมีสทิ ธิท์ จี่ ะ
ถอนตัวได้ตลอดเวลา โดยไม่มผี ลต่อคะแนนในการ
เรียนการสอนใด ๆ ทั้งสิ้น
การเก็บข้อมูล
1. ประกาศแจ้งให้นกั ศึกษาทราบให้สมัครใจ
เข้าร่วมการศึกษาจ�ำนวน 60 คน จากนักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 2 ใน ระหว่าง เดือน กรกฎาคม
ถึง ตุลาคม ปีการศึกษา 2561
2. สุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและ
ควบคุมโดยจับสลาก ด�ำเนินการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง พร้อมทัง้ ปฐมนิเทศนักศึกษา และท�ำ pretest (ประเมินครั้งที่ 1)
3. กลุ่มทดลองใช้ แผนการสอนที่ใช้กรณี
ศึกษาเป็นฐาน คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยทีมงาน
ผูส้ อน กลุม่ ทดลอง 1 คน ส่วนกลุม่ ควบคุมอีก 1 คน

เช่นกัน ตามแผนการสอน และเอกสารประกอบการ
สอนที่สร้างขึ้น เป็นแบบบรรยาย ซักถามและยก
ตัวอย่างประกอบ โดยใช้เวลาในการสอนเรื่องละ
2 ชั่วโมงต่อครั้ง ห่างกันเรื่องละ 1 วัน รวม 4 ชั่วโมง
และสรุปเนื้อหาที่จัดการศึกษา ตอบข้อซักถาม
ของนักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
4. ประเมินความรู้ (post-test) หลังสอน 1
วัน (ประเมินครั้งที่ 2) โดย ทดสอบ ประเมินความรู้
ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
5. ประเมิ น ความคงทนในการเรี ย นรู ้
(knowledge retention) โดยท�ำการทดสอบภาย
หลังสอน ห่างจาก post test 14 วัน (2 สัปดาห์)
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปพบว่านักศึกษาส่วนมากเป็น
เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 95 อายุ ร ะหว่ า ง 19-24 ปี
เฉลี่ย 20. 4 ปี (SD 1.4) ส่วนมากมภูมิล�ำเนาเดิม
อยู ่ ต ่ า งจั ง หวั ด ร้ อ ยละ 91.66 ผลการทดลอง
น�ำเสนอ (ดังตารางที่ 1- 4)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความรู้ 3 ระยะ คือ ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนรู้
และความคงทนในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง

แหล่งแปรปรวน

SS

df

MS

F

คะแนนความรู้ (3 ระยะ)

8681.156

2

4340.578

4230.361**

ความคลาดเคลื่อน (Error)

59.511

58

1.026

**p<.001

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

193

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบรายคู่ ของคะแนนความรู้ 3 ระยะ คือ ก่อนการเรียนรู้ หลังการเรียนการสอน
และความคงทนในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองโดย Bonferroni test

ตัวแปร

ระยะที่ 1 (Pre-test)
ระยะที่ 2 (Post-test)
ระยะที่ 3 (ความคงทน)

3.56
25.30
23.36

ระยะที่ 1
(Pre-test)
3.56

ระยะที่ 2
(Post-test)
25.30

ระยะที่ 3
(ความคงทน)
23.36

-

21.733*
-

19.800*
-1.933*
-

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังการเรียนรู้(post test) กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
คะแนนความรู้
กลุ่มทดลอง n=30
กลุ่มควบคุม n=30

Mean

SD

t-test

25.30
19.83

1.36
1.62

14.11**

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความคงทนในเรียนรู้ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
n=60

คะแนนความคงทนในการเรียนรู้

Mean

SD

t-test

กลุ่มทดลอง n=30

23.36

1.18

24.65**

กลุ่มควบคุม n=30

13.47

1.85
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อภิปรายผล
1. เปรี ย บเที ย บความรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ที่ได้รับ
การเรียนรู้ 3 ระยะ คือ ก่อนสอน หลังสอน และ
ความคงทนในการเรียนรู้ แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิ ติ (p<.001) และทดสอบรายคู ่ พ บว่ า
หลังการเรียนรู้แตกต่างจากก่อนการเรียนรู้ (p <
.05) ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาตามที่สอน จึงท�ำให้จ�ำความรู้ ผู้เรียน
จ�ำได้ ได้ระลึกได้ พัฒนาความรู้ คิดได้ (Bloom
cited in Adams, 2015; Popil , 2011)
2. เปรี ย บเที ย บความรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลหลังการเรียนรู้ และความคงทนในการ
เรียนรู้ ระหว่าง กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ และคะแนนความ
คงทนในการเรี ย นรู ้ สู ง กว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม อย่ า ง
มี นั ย ส� ำ คั ญ (p<.001) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานท�ำให้ เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการที่ซับซ้อน ช่วยในการตัดสินใจ เพื่อ
แก้ปัญหานั้น ๆ และง่ายต่อการเชื่อมโยงแนวคิด
เป็นการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้
ฝึกหัดคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเองบนพืน้ ฐานของข้อมูล
ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ท� ำ ให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ม ากขึ้ น นั บ ว่ า
เป็นการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Kusoom & Posri, 2015; LaMartina & WardSmith, 2014) สอดคล้องกับ การศึกษากรณีศึกษา
เป็ น ฐานกั บ การสอนแบบดั้ ง เดิ ม (Kantar &
Massouh, 2015) พบว่า ทักษะทางวิชาชีพถูก
พั ฒ นาจากการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ผู ้ เ รี ย นมี
ส่วนร่วมและฝึกหัดคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรู้
ทางดี (Raurell- Torreda, et al., 2015) จึงมีความ

คงทนในการเรียนรู้ (Raurell- Torreda et al., 2015;
Malau-Aduli, Lee, Cooling, Catchpole, Jose
and Turner , 2013; Kantar & Massouh , 2015)
และ สอดคล้องกับการเรียนการสอนโดยใช้กรณี
ศึกษาเป็นฐานในสาขาชีวเคมี ในระยะเวลา 9 เดือน
พบว่ า คะแนนสอบปลายภาคมี ค วามคงทนใน
ความรู ้ ดี ก ว่ า กลุ ่ ม ที่ เ รี ย นโดยไม่ ใ ช้ ก รณี ศึ ก ษา
เป็นฐาน (Kulak, Newton & Sharma, 2017)
ส่วนการสอนแบบบรรยายมีข้อเสีย คือ นักศึกษา
ไม่มสี ว่ นร่วมท�ำให้ไม่ได้เห็นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน และท�ำให้ลืมเนื้อหาได้เร็วกว่า
แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Faroog, 2012; Kantar &
Massouh, 2015)
3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลกลุ่มทดลองพบว่า มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมในระดับมาก (ดังที่อภิปรายในข้อ 1 และ
ข้อ 2) การสอนโดยกรณีศึกษาเป็นฐานในสาขา
วิชาการพยาบาลท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกในทาง
บวก มีทัศนคติที่ดี และพึงพอใจ (Couto., Sylvia.,
Farhat et al.,2015; Vogt & Schaffner, 2016)
จึงสรุปว่าการสอนโดยกรณีศึกษาเป็นฐานมีผลสัม
ทธิ์ และมีคงทนในการเรียนรู้ดีกว่าการสอนแบบ
ตามปกติ หรือแบบไม่ใช้กรณีศึกษา และผู้เรียน
มีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรน�ำการสอน โดยใช้กรณี ศึกษา
เป็นฐาน ไปใช้ในการเรียนการสอนในสาขาการ
พยาบาลระดับปริญญาตรี เพื่อผลสัมทธิ์ในการ
สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ และน�ำมาใช้ในสาขาวิชาอื่น ๆ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียน
การสอนรูปแบบอืน่ ๆ เพือ่ ความคงทนในการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ตลอดจน
นักศึกษาพยาบาลทีใ่ ห้ความร่วมมือในครัง้ นี้ ซึง่ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวิชาชีพ
การพยาบาลต่อไป
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