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บทคัดย่อ : งานวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi–experimental research design) นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษา
พยาบาลก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา และความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาลต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนกระบวนการพยาบาลในคลินิกโดยใช้
กรณีศกึ ษา กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษา ชัน้ ปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 16 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยกรณีศึกษา แผนการสอน
การใช้กระบวนการพยาบาลในคลินกิ แบบประเมินภาวะสุขภาพและแผนการพยาบาล แบบ
ตรวจสอบความสามารถการใช้กระบวนการพยาบาล แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเกี่ยว
กับความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี
Wilcoxon Sign Ranks Test และ Friedman Test
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลใน
คลินิกของนักศึกษาที่ประเมินโดยนักศึกษาและอาจารย์หลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กรณีศึกษาทั้งสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 ตามลำดับ และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนโดยใช้กรณีศึกษาในระดับมาก สิ่งที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ
การมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียนได้อย่างเต็มที่ การได้ฝกึ คิดอย่างมีเหตุผล และ
บรรยากาศในการเรียนที่ไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอึดอัดที่จะปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการเตรียมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องก่อนการฝึก
ปฏิ บั ติ ใ นคลิ นิ ก เพื่ อ นั ก ศึ ก ษาจะได้ มี ค วามสามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและ
วางแผนการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันปัญหาสุขภาพมีแนวโน้มซับซ้อนมาก
ขึ้น การที่พยาบาลจะสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้
อย่ า งมี คุ ณ ภาพนั้นต้องมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะ
สมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การที่พยาบาลจะมีความ
รู้ ค วามสามารถดั ง กล่ า วได้ นั้ น ต้ อ งมี พื้ น ฐานการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์
ตำราและงานวิจัยต่างๆ พบว่า หลักในการจัดการ
เรียนการสอนที่จะช่วยให้นักศึกษามีสมรรถนะของ
พยาบาลดังกล่าวคือ การส่งเสริมให้นักศึกษามีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning) เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (student-centered learning) เน้นการฝึก
ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (thinking
processes and problem solving) มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (life long learning) เน้นประสบการณ์จริง
(experience based learning) โดยคำนึงถึงการ
บูรณาการ (integration) 1-5
กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือและวิธี
การที่สำคัญอย่างยิ่งของวิชาชีพพยาบาล เนื่องจาก
เป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย การวินิจฉัย
การพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติ
การพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล การนำ
กระบวนการพยาบาลมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
การพยาบาลจะทำให้การปฏิบัติงานของพยาบาล
เป็นระบบ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เหมาะสม
กับปัญหา การที่พยาบาลจะใช้กระบวนการพยาบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องอาศัยความคิดที่
เป็นเหตุเป็นผล มีการวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาของผูป้ ว่ ย
ได้ถกู ต้อง จากประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ซึง่ ได้สอนราย
วิชากระบวนการพยาบาลมานานทั้งภาคทฤษฎีและ
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ภาคปฏิบตั ิ รวมทัง้ จากผลการวิจยั หลายๆ เรือ่ ง พบว่า
นักศึกษายังขาดทักษะการนำกระบวนการพยาบาล
ไปใช้ ใ นคลิ นิ ก หรื อ ในสถานการณ์ จ ริ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นีป้ ญ
ั หาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่
ขาดทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย
รวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุม ขาดทักษะ
ในการคิด วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดข้อวินิจฉัยการ
พยาบาล ไม่สามารถนำข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากผูป้ ว่ ย
มาสนับสนุนให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ กำหนด
เป้าหมายของการพยาบาลและเกณฑ์การประเมิน
ผลไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับปัญหา กำหนด
กิ จ กรรมการพยาบาลโดยไม่ ท ราบเหตุ ผ ลหรื อ ที่
ไม่ใช่เหตุผลเชิงวิชาการที่ถูกต้อง รวมทั้งนักศึกษามี
ทัศนคติเชิงลบต่อการใช้กระบวนการพยาบาลโดย
คิดว่าเป็นเรือ่ งยาก และเป็นเพียงการเรียนในห้องเรียน
เท่านัน้ ไม่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบตั งิ านจริงได้6-7
จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะสามารถ
พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ ซึง่ มีอยูห่ ลาย
รู ป แบบและผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กวิ ธี ก ารจั ด การเรียนการ
สอนโดยใช้กรณีศกึ ษาจากการสร้างสถานการณ์จำลอง
และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง เนื่องจากมี
ความเหมาะสมกั บ รายวิ ช าที่ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลกับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย รวมทั้งสามารถเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นโดยอิสระ มีการโต้แย้ง ถกเถียง และ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (group process) ทั้ง
ในกลุม่ ย่อยและกลุม่ ใหญ่ มีการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
(participatory learning) ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสฝึกการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้
ปัญหาอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้มีการพัฒนาการคิด
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อย่างมีวจิ ารณญาณ8-9 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเชือ่ ว่าถ้านักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว
ข้างต้นจะสามารถทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และ
สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงตลอดจน
สามารถพั ฒ นาการใช้ ก ระบวนการพยาบาลใน
สถานการณ์จริงได้ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต
พยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ตามกระบวนการพยาบาล10 และแบบแผนสุขภาพ
(functional health pattern) ของกอร์ดอน (Gordon)11
โดยเน้ น ผู้ เรี ย นเป็นสำคัญและคำนึงถึงความแตก
ต่ า งระหว่ า งบุ ค คลเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เ ต็ ม ตาม
ศักยภาพที่มีของแต่ละบุคคล เน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา จัดการเรียนรู้ที่
เน้นประสบการณ์จริง และมีการบูรณาการความรู้
ทางวิชาการไปใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการใช้
กระบวนการพยาบาลในคลินกิ ของนักศึกษาพยาบาล
ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณี
ศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อ
วิธีการจัดการเรียนการสอนกระบวนการพยาบาลใน
คลินิกโดยใช้กรณีศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
1. คะแนนความสามารถในการใช้กระบวนการ
พยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลที่นักศึกษา
ประเมินตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาจาก
สถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง

2. คะแนนความสามารถในการใช้กระบวนการ
พยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลที่ประเมิน
โดยอาจารย์ ห ลั ง การจั ด การเรี ย นการสอนสู ง กว่ า
ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาจาก
สถานการณ์จำลอง
3.คะแนนความสามารถในการใช้กระบวนการ
พยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลที่ประเมิน
โดยอาจารย์ ห ลั ง การจั ด การเรี ย นการสอนสู ง กว่ า
ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาจาก
สถานการณ์จริง

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากร เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จำนวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตาม
คุณสมบัตทิ กี่ ำหนดคือ ผ่านการเรียนวิชาการประเมิน
ภาวะสุขภาพและกระบวนการพยาบาล วิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1 และกำลังศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1 รวมทั้งมีความเต็มใจในการเข้าร่วมการ
วิจัยนี้ซึ่งมีจำนวน 50 คน แล้วสุ่มตัวอย่างโดยการ
จับสลากได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. กรณีศึกษาผู้ป่วยจริงที่เข้ารับการรักษาใน
หอผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยอื่นๆ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังนี้	
2. กรณีศกึ ษาทีเ่ ป็นสถานการณ์จำลอง 2 ราย
3. แบบประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและ
แผนการพยาบาลตามกรอบแนวคิ ด แบบแผน
สุขภาพเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ประกอบ
ด้วย 3 ส่วน คือ การประเมินประวัติสุขภาพการ
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ประเมินข้อมูลตามแบบแผนสุขภาพ และการเขียน
ข้อวินจิ ฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล
4. แผนการสอนกระบวนการพยาบาลในคลินกิ
โดยใช้กรณีศึกษา
5. แบบตรวจสอบความสามารถของนักศึกษา
พยาบาลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบตั ิ
การพยาบาล (คูม่ อื การให้คะแนน) ประกอบด้วย 3
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การประเมินประวัติสุขภาพของผู้ป่วย 5 ข้อ ข้อละ 1
คะแนน รวม 5 คะแนน
ส่วนที่ 2 แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การประเมินข้อมูลตามแบบแผนสุขภาพ มี 13 ข้อ
ข้อละ 3 คะแนน รวม 39 คะแนน
ส่วนที่ 3 แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การเขียนข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผน
การพยาบาล มี 15 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 45
คะแนน
6. แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
7. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนกระบวนการพยาบาล
โดยใช้กรณีศึกษา
แบบประเมินตนเองของนักศึกษาและแบบ
สอบถามความพึงพอใจมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีการให้
คะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลำดับ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. กรณีศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2 ราย และ
แบบประเมิ น สุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ยและแผนการ
พยาบาลตามกรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพ รวมทั้ง
แผนการสอนกระบวนการพยาบาลในคลินิกโดยใช้
กรณีศกึ ษานำไปทดลองใช้กบั นักศึกษาจำนวน 16 คน
ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีเดียวกันและกำลังศึกษาในวิชา
เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหา
และสำนวนภาษาให้ชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น
2. แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนกระบวนการพยาบาล ได้ผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content validity)
โดยอาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์การสอนใน
คลินิกทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมอย่างน้อย
10 ปี จำนวน 3 คน และนำไปหาความเชื่อมั่น
(Reliability) กับนักศึกษาจำนวน 30 คน ได้คา่
สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาช (∝Cronbach) เท่ากับ
0.97 และ 0.80 ตามลำดับ
3. แบบตรวจสอบความสามารถของนั ก
ศึกษาพยาบาลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลใน
การปฏิบัติการพยาบาล (คู่มือการให้คะแนน) ได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา ความถูกต้อง
และความชั ด เจนของภาษาที่ ใ ช้ เ ช่ น เดี ย วกั บ แบบ
ประเมินตนเองของนักศึกษา แล้วนำแบบตรวจสอบ
ไปทดลองใช้ประเมิน (ให้คะแนน) แผนการพยาบาล
ของนักศึกษาชั้นปีเดียวกัน และในวิชาเดียวกันกับ
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 16 ราย (ผู้ป่วย 16 case)
เพื่อหาความเชื่อมั่นของผู้ตรวจ โดยใช้วิธี Interrater
reliability ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
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การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมงานวิจัยและพัฒนาวิชาการทั้งใน
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้วิจัย
ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการและรับสมัคร
นักศึกษาที่มีความเต็มใจและยินดีเข้าร่วมการวิจัยนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ วิ จั ย ปฐมนิ เ ทศกลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ เ ข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ก รณี
ศึกษาแล้วให้นักศึกษาวางแผนการพยาบาลผู้ป่วย
โดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์จำลองที่ 1 และ
มีการประเมินความสามารถในการใช้กระบวนการ
พยาบาลโดยอาจารย์และนักศึกษาประเมินตนเอง
(Pre-test)
2. แบ่งกลุ่มตัวอย่าง 16 คน เป็น 2 กลุ่ม ๆ
ละ 8 คน กลุ่มที่ 1 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่หอผู้
ป่วยอายุรกรรม 3 สัปดาห์ แล้วฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมอีก 2 สัปดาห์ กลุ่มที่
2 ฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีห่ อผูป้ ว่ ยศัลยกรรม 3 สัปดาห์
แล้วฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม
อีก 2 สัปดาห์ รวมระยะเวลาจัดการเรียนการสอน
5 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน
ในสัปดาห์แรกแบ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
เป็น 3 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 2-3 คน ดำเนินการสอน
โดยให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ย่ อ ยวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการ
พยาบาลโดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์จำลอง
ที่ 2 หลังจากนั้นอีก 2 สัปดาห์ดำเนินการสอนโดย
ใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง (ผู้ป่วย) สัปดาห์
ละ 1 ราย นอกจากนั้นในแต่ละสัปดาห์ได้มอบ
หมายให้นักศึกษาแต่ละคนศึกษาและวางแผนการ
พยาบาลผู้ป่วยคนละ 1 ราย (นักศึกษาจะต้องศึกษา
ผู้ป่วยรวม 3 รายใน 3 สัปดาห์)

3. ให้นักศึกษาสลับหอผู้ป่วยฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลอีก 2 สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ เ พื่ อ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของความ
สามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติ
งานโดยมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคนศึกษาและ
วางแผนการพยาบาลผู้ป่วยคนละ 1 รายต่อสัปดาห์
4. สัปดาห์สุดท้ายหลังจากจบการเรียนการ
สอนผู้วิจัยได้ทดสอบ (Post-test) ความสามารถใน
การใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษา โดยให้นกั ศึกษา
วางแผนการพยาบาลผู้ ป่ ว ยตามกรณี ศึ ก ษาที่ เ ป็ น
สถานการณ์จำลองที่ 1 และทำแบบประเมินตนเอง
เกีย่ วกับความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล
โดยใช้ชุดเดียวกับ Pre-test รวมทั้งให้ นักศึกษาทำ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนกระบวนการพยาบาลโดยใช้กรณีศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยวิ ธี
Wilcoxon Sign Ranks Test ในกลุ่มก่อนและหลัง
การทดลอง และใช้สถิติ Friedman Test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถ
ของนักศึกษาใน 5 สัปดาห์

ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ตนเอง
เกีย่ วกับความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล
ทัง้ ด้านการประเมินประวัตสิ ขุ ภาพ การประเมินข้อมูล
ตามแบบแผนสุขภาพ การเขียนข้อวินจิ ฉัยการพยาบาล
และการวางแผนการพยาบาลหลังการเรียนการสอน
โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาทั้ ง สถานการณ์ จ ำลองและ
สถานการณ์จริงสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 (ตารางที่1)
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ตารางที่ 1 คะแนนต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถของนักศึกษา พยาบาล
ต่อการใช้กระบวนการพยาบาลตามการประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษาทั้งสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
ข้อความ
		

Min

1. การประเมินภาวะสุขภาพ
2. การประเมินข้อมูลตามแบบแผน
สุขภาพ
3. การเขียนข้อวินิจฉัยการพยาบาล
และการวางแผนการพยาบาล
4. รวม

Pre test
Max Mean SD

Post test
Min Max Mean SD

Z

3.2 4.00 3.7 0.23 3.00 4.80 4.03 .51 -2.53*
2.92 3.85 3.37 .29 2.85 4.46 3.77 .42 - 3.26**
2.60 3.93 3.17 .33 2.67 4.00 3.47 .37 -2.80**
9.2 11.31 10.24 .71 8.90 12.86 11.26 1.15 -3.31**

*p<.05 **p<.01
ส่วนอาจารย์ประเมินความสามารถของนัก
ศึกษาต่อการใช้กระบวนการพยาบาลหลังการเรียน
การสอนโดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์จำลอง

สู ง กว่ า ก่ อ นการสอนอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 และ .001 (ตารางที่2)

ตารางที่ 2 คะแนนต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถของนักศึกษาพยาบาล
ต่อการใช้กระบวนการพยาบาตามการประเมินของ อาจารย์ ก่อนและหลังการเรียน การสอนโดย
ใช้กรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์จำลอง

		 ข้อความ
		
1. การประเมินภาวะสุขภาพ
2. การประเมินข้อมูลตามแบบแผน
สุขภาพ
3. การเขียนข้อวินิจฉัยการพยาบาล
และการวางแผนการพยาบาล
4. รวม

Min

Pre test
Max Mean

SD

Min

Post test
Max Mean

40.00 80.00 57.50 12.38 80.00 100.00 96.25
64.10 100.00 87.98 10.54 84.62 100.00 97.28

SD

Z

8.06 -3.60**
4.73 -2.99*

28.21 79.49 50.32 17.21 30.77 97.44 62.66 21.02 -2.99*
50.60 84.34 68.45 10.99 59.04 98.80 80.95 11.68 -3.52**

*p<.01 **p<.001
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สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณี
ศึกษาทีเ่ ป็นสถานการณ์จริง (ผูป้ ว่ ย) พบว่าอาจารย์
ประเมินความสามารถของนักศึกษาพยาบาลต่อการ
ใช้ ก ระบวนการพยาบาลในแต่ ล ะสั ป ดาห์ มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ตารางที่ 3

(ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบความสามารถของนัก
ศึกษาพยาบาลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลทั้ง 3
ด้านดังกล่าวก่อนการสอน (สัปดาห์ที่ 1) และหลัง
การสอน (สัปดาห์ที่ 5) พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 (ตารางที่ 4)

เปรียบเทียบผลของการสอนโดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์จริง (ผู้ป่วย) ต่อความ					
สามารถของนักศึกษาพยาบาลในการใช้กระบวนการพยาบาล แต่ละสัปดาห์ตามการประเมิน	
ของอาจารย์

ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล Mean Rank
(n = 16) 	
สัปดาห์ที่ 1					
สัปดาห์ที่ 2					
สัปดาห์ที่ 3					
สัปดาห์ที่ 4					
สัปดาห์ที่ 5					

Mean

1.44		
3.06		
3.88		
2.38		
4.25		

57.75
71.25		
75.94		
66.31		
79.31		

SD
13.93
9.26
9.33
9.46
8.20

p = .000
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลของการสอนโดยใช้กรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์จริง (ผู้ป่วย) ต่อความสามารถ
		 ของนักศึกษาพยาบาลในการใช้กระบวนการพยาบาลระหว่างสัปดาห์ที่ 1 (Pretest) และสัปดาห์ที่ 5 		
		 (Posttest) ตามการประเมินของอาจารย์
		

N

Mean rank

Pretest - Posttest Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

1
1.50
1.50
-3.440 .001
15
8.97
134.50		
0		
16

เมือ่ ประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนกระบวนการ
พยาบาลโดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาทั้ ง สถานการณ์ จ ำลอง

Sum of mean

Z

p

และสถานการณ์จริงพบว่า ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนกระบวนการ
			 พยาบาลโดยใช้กรณีศึกษาทั้งสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
ข้อความพึงพอใจ
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย

มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน
ได้ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล
มีโอกาสซักถามได้ตามความต้องการ
ได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ได้รับการประเมินผลย้อนกลับจากอาจารย์ และเพื่อนๆ
บรรยากาศในการเรียนเนื่องจากกระตุ้นให้อยากเรียนรู้เพิ่มขึ้น
บรรยากาศในการเรียนทำให้รู้สึกอิสระในการคิดและการเสนอเหตุผล
บรรยากาศในการเรียนไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอึดอัดที่จะ
ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ในโอกาสต่อไป
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการตื่นตัวในการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ร่วมเรียน
มีโอกาสนำความรู้จากวิชาต่างๆ มาผสมผสานใช้ในการแก้ปัญหา
มีความมั่นใจที่จะนำความรู้เรื่องที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
ความพึงพอใจในภาพรวม

การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลีย่ ความสามารถ
ของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้กระบวนการพยาบาล
ทัง้ ด้านการประเมินประวัตสิ ขุ ภาพ การประเมินข้อมูล
ตามแบบแผนสุขภาพ และการเขียนข้อวินิจฉัยการ
พยาบาลและการวางแผนการพยาบาลตามการ
ประเมินตนเองของนักศึกษาและตามการประเมิน
ของอาจารย์ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์จำลองมีความแตกต่าง
88

81.3
81.3
75.0
50.0
68.8
68.8
68.8
56.3
81.3

18.8
18.8
25.0
50.0
31.3
31.3
31.3
43.8
18.8

0
0
0
0
0
0
0
0
0

75.0
75.0
68.8
62.5
68.8

25.0
25.0
31.3
37.5
31.3

0
0
0
0
0

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อติดตามความ
สามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในสถานการณ์
จริงเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์จะเห็นได้ว่านักศึกษามี
คะแนนความสามารถดีขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนั้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถของนั ก ศึ ก ษาใน
สถานการณ์ จ ริ ง ระหว่ า งสั ป ดาห์ แ รกและสั ป ดาห์
สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกก็พบ
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

พรศิริ พันธสี และอรพินท์ สีขาว

การศึกษาอื่นๆ 12-14 ทั้งนี้อธิบายได้ว่าอาจเป็นผลมา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นกระบวนการ
คิดของนักศึกษาโดยใช้กรณีศกึ ษาทัง้ จากสถานการณ์
จำลองและจากสถานการณ์จริง โดยมีการฝึกการใช้
กระบวนการพยาบาลทัง้ 5 ขัน้ ตอน ทั้งการรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การระบุปญ
ั หา การวางแผน
และการประเมินผลการพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง โดย
การแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุม่ ย่อยแล้วให้นักศึกษา
แต่ละกลุ่มย่อยช่วยกันวิเคราะห์กรณีศึกษา ผู้สอนใช้
คำถามนำเพื่อเป็นแนวทางให้ ผู้เรียนทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ มีการค้นคว้าหาความรู้
นำมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มย่อย
และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า ง
อิสระ สุดท้ายสรุปเป็นข้อคิดเห็นของกลุม่ ย่อยเพือ่
นำเสนอและอภิปรายในกลุม่ ใหญ่ ทัง้ นี้ผสู้ อนได้ลด
บทบาทในการเป็นผูส้ อน แต่เพิม่ บทบาทในการเป็น
ที่ปรึกษา สร้างบรรยากาศในการเรียนให้ผ่อนคลาย
มีความเป็นกันเอง และมีความสนุกเพื่อให้เอือ้ ต่อ
การเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้คดิ วิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ตลอดจนมีการสรุปและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบตั ิ
จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมิลลิส (Mellish)15
ที่ว่า การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเป็นการให้
นักศึกษาพยาบาลได้ฝึกฝนในสถานการณ์จริงโดยมี
การฝึกให้นักศึกษาได้แสดงบทบาทด้วยตนเอง ได้
ประเมินการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์ มีการฝึกคิดวิเคราะห์
จากการอภิปรายภายในกลุ่ม ได้นำความรู้ และ
ประสบการณ์จากการฝึกทักษะมาผสมผสานกันเพื่อ
ใช้ในการปฏิบตั จิ ริง และสอดคล้องกับการศึกษาของ
เลิฟวิงและวิลสัน (Loving & Wilson)16 ทีพ่ บว่าการ
จัดการเรียนการสอนที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ได้นั้นต้องประกอบด้วยกิจกรรม
ที่สำคัญคือ การใช้กรณีศึกษากระตุ้นให้เกิดการคิด

อย่างมีวจิ ารณญาณ การใช้การอภิปรายในกลุม่ ขนาด
เล็กเพือ่ ให้ผเู้ รียนทุกคนได้มสี ว่ นร่วมในการอภิปราย
และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น ทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยการกระทำของตนเอง
รวมทั้งผู้สอนต้องใช้คำถามที่ท้าทายเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการ
ศึกษาของทองสุข คำคณะและวรรณวดี เนียมสกุล17
ที่พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
ทำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากสถานการณ์
ที่เป็นจริง โดยผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนใฝ่รู้ เน้นการสืบค้นหาความ
รู้โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ซึ่ง
ผูเ้ รียนสร้างขึน้ เอง และทีส่ ำคัญผลลัพธ์ของการเรียนรู้
นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้แล้วยังได้ทักษะทาง
สังคมและทักษะทางวิชาชีพอีกด้วย
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยมีข้อสังเกตว่า
คะแนนความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล
ในเรื่องความสามารถในการกำหนดข้อวินิจฉัยการ
พยาบาลของผู้ป่วยได้ครบถ้วนตามข้อมูลที่รวบรวม
ได้และความสามารถในการให้เหตุผลในการปฏิบัติ
การพยาบาลตามหลักวิชาการที่ถูกต้องมีคะแนนต่ำ
ที่สุด สอดคล้องกันทั้งนักศึกษาประเมินตนเองและ
อาจารย์ประเมินนักศึกษา ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ าจเนือ่ งมาจาก
การวินิจฉัยการพยาบาลหรือการวินิจฉัยปัญหาของ
ผู้ป่วยได้ถูกต้องครบถ้วนนั้นนักศึกษาต้องมีความ
สามารถในการวิเคราะห์ผลการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย
ได้ ว่ า สิ่ ง ใดปกติ ห รื อ สิ่ ง ใดผิ ด ปกติ ซึ่ ง จากการ
ประเมินของผู้สอนพบว่านักศึกษามีความสามารถ
ในด้านนี้ต่ำที่สุด นอกจากนี้ความสามารถในการให้
เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักวิชาการที่
ถูกต้องนั้นนักศึกษาต้องมีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอ
ในวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาพยาธิสรีรวิทยา วิชา
เภสัชวิทยา วิชาจุลชีววิทยา เป็นต้น เพราะเป็นความ
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รู้พื้นฐานที่จะทำให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ที่รวบรวมได้ทั้งจากผู้ป่วย และผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจพิเศษ
สำหรับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาของนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในระดับมาก สิ่งที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด
3 อันดับแรกคือ การที่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ในขณะเรียน การที่ได้ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล และ
การมีบรรยากาศในการเรียนที่ไม่ทำให้ผู้เรียนเกิด
ความรูส้ กึ อึดอัดทีจ่ ะปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ ซึง่ สอดคล้อง
กั บ ความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ของนั ก ศึ ก ษาว่ า สิ่ ง ที่ นั ก
ศึกษาพึงพอใจมากในขณะเรียนภาคปฏิบตั ิ คือ ชอบ
เรี ย นรู้ จ ากปั ญ หาและประสบการณ์ จ ริ ง ในคลิ นิ ก
ชอบทีอ่ าจารย์ใช้คำถามกระตุน้ ให้คดิ วิเคราะห์หาคำตอบ
ด้วยตนเอง ชอบอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้กับ
เพื่อนๆ อย่างอิสระ และบรรยากาศการเรียนสนุกไม่
เคร่งเครียด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหลายๆ การ
ศึกษาที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดั บ มากต่ อ กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบกรณี ศึ ก ษา
และจากประสบการณ์ตรงเพราะทำให้นักศึกษามี
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลเพิ่มขึ้น
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวางแผน
การเรียนรูร้ ว่ มกับผูส้ อน มีการเรียนรูแ้ บบร่วมมือกัน
กับกลุ่มเพื่อน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้เชื่อมโยงความรู้เดิม
และความรูใ้ หม่ เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมายและ
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนการสอนรูปแบบนี้ 18-20
จากผลของการศึกษาวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่าการใช้กรณีศึกษา (case study) ในการจัดการ
เรี ย นการสอนโดยเฉพาะภาคปฏิ บั ติ ใ นคลิ นิ ก
สามารถส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาในการใช้กระบวนการ
พยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ส่งผลให้ลดความเสีย่ ง
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ที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยและทำให้มีประสิทธิภาพ
การดูแลผู้ป่วย

ข้อจำกัดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนน้อย
เนื่องจากเป็นการวิจัยกึ่งทดลองที่ดำเนินการวิจัยวิชา
ภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยซึ่งผู้สอน (ผู้วิจัย) 1 คนจะ
สอนนักศึกษาได้ไม่เกิน 8 คนตามเกณฑ์ของสภา
การพยาบาล และมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาของ
การเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ นอกจากนี้ การออกแบบ
วิจัย ไม่มีกลุ่มควบคุม ผลการวิจัย จึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกับวิธีการสอน
เดิมได้ 	

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดย
ใช้รูปแบบการวิเคราะห์กรณีศึกษาในสถานการณ์
จริงทีห่ อผูป้ ว่ ยควรดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง และควร
เพิ่มการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ในทุกรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติการพยาบาล
2. ควรมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
พยาบาลทุกคนโดยเฉพาะด้านความรู้เกี่ยวกับพยาธิ
สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการวิเคราะห์ผลทางห้อง
ปฏิบัติการก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลแต่ละแผนก
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The Effect of Clinical Teaching  by Using Case Studies on the Ability
Development of Applying Nursing Process in Clinical Practice of
Nursing Students
Pornsiri Punthasee M.Sc.(Nutrition)*
Orapin Sikaow M.Sc.(Physiology)*
Abstract : The purposes of the quasi–experimental research were to compare the
ability of nursing students in applying nursing process in clinical practice before
and after clinical teaching by using case studies and to evaluate the nursing
students’ satisfactions to the clinical teaching by using case study on nursing
process. The experimental group was consisted of 16 junior nursing students of
the Faculty of Nursing, Huachiew Chalermprakiet University. The research tools
consisted of case studies, clinical teaching plan, health assessment and nursing care
plan form, nursing process application ability evaluation tool and questionnaire about
satisfaction of clinical teaching by using case studies. The data were analyzed by
using percentage, arithmetic mean, standard deviation, Wilcoxon Sign Ranks Test
and Friedman Test.
The results of the study showed that the mean scores of the nursing students’
ability to apply the nursing process after clinical teaching by using case studies
both evaluated by the nursing students and instructors were higher than before
teaching with statistically significant difference (p < .001). In addition, the students
were satisfied to clinical teaching by using case studies at a high level. The highest
three satisfactions were the chance to express their opinions, the critical thinking
practice and feeling relaxed while having interaction with the instructors.
The findings suggested that nursing students need to be prepared on the
related fundamental knowledge prior to the clinical practice, so that they would be
able to analyze clients’ problems and able to make effective nursing care plan. The
findings also supported the use of case studies to develop clinical teaching
continuously
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