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Abstract
 Purpose: To study the effects of team-based learning process on learning outcomes in accordance with 
Thai Qualification Framework, feasibility, and individual and group readiness assurance in nursing students.
 Design: Evaluation research. 
 Methods: The subjects were the 270 second-year nursing students in academic year 2013 and participated 
in the course of developmental psychological and human behavior which implemented team-based learning 
for 4 learning lessons. Data were collected at the end of the course by using questionnaires and analyzed by 
using descriptive statistics and paired t-test.
 Main findings: 1) learning outcomes in accordance with Thai Qualification Framework including ethics 
and moral, interpersonal skills and responsibility, numerical analysis, communication and information  
technology skills, knowledge, and cognitive skills were reported by the students that all aspects of learning 
outcomes always occurred in team-based learning lessons with the mean scores as 2.74, 2.61, 2.42, 2.41, and 
2.39 respectively; 2) feasibility of team-based learning from students’ view revealed that this method resulted 
in the highest level of all learning outcomes including preference and satisfaction, group interaction and  
discussion, critical thinking, and accountability with the mean scores as 4.46, 4.43, 4.35, and 4.28 respectively; 
3) the knowledge scores from 4 learning lessons showed that the mean scores of group readiness assurance test 
were significantly different and higher than those of individual readiness assurance test at .001 level.  
 Conclusion and recommendation: Team-based learning is a teaching method for a large class with a few 
instructors to teach. In the end of each class, the instructors should give feedback to students for developing 
learning process, teamwork skills, accountability, and application of nursing knowledge effectively. Further 
research should compare the outcomes before and after implementing team-based learning. 
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บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ในด้านผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ความเป็นไปได้ และการรับประกันความพร้อมรายบุคคลและกลุ่มในนักศึกษาพยาบาล

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยประเมินผล

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 270 คน ท่ีเรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

และพฤติกรรมมนุษย์ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานจำานวน 4 บทเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหลังส้ิน

สุดการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา และ paired t-test

	 ผลการวิจัย:	1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท้ัง 5 ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน

ความรู้  และด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาระบุว่าเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีเข้าช้ันเรียน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.74, 2.61, 2.42, 2.41 และ 

2.39 ตามลำาดับ  2) ความเป็นไปได้ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน นักศึกษาเห็นด้วยกับผลเรียนรู้ในด้านความชอบและความ

พึงพอใจ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์และการอภิปรายในกลุ่ม ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46, 4.43, 4.35, และ 4.28 ตามลำาดับ 3) คะแนนความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็น

ฐานใน 4 บทเรียนพบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียการทดสอบการรับประกันความพร้อมรายกลุ่ม มีความแตกต่างและเพ่ิมมากข้ึนกว่าค่าคะแนน

เฉล่ียการทดสอบการรับประกันความพร้อมรายบุคคลอย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ .001

 สรุปและข้อเสนอแนะ: การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน เป็นวิธีการสอนท่ีสามารถใช้กับห้องเรียนขนาดใหญ่ และใช้ผู้สอนจำานวน

น้อย ซ่ึงผู้สอนควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาในช่วงท้ายของการเรียนแต่ละคร้ังเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทักษะการทำางาน

เป็นทีม ความรับผิดชอบ และการนำาความรู้ทางการพยาบาลไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา

เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน

คำาสำาคัญ:	การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ความสำาคัญของปัญหา
 นับต้ังแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

ได้ให้ความสำาคัญกับทักษะกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตาม

ศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยผู้สอนทำาหน้าท่ีเป็นผู้ช้ีแนะ

หรือผู้เอ้ืออำานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการทำากิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ

กระทำา (Active learning)1 แต่อย่างไรก็ตาม นักวิชาการศึกษาได้

วิเคราะห์ระบบการศึกษาไทย และได้ข้อสรุปท่ีสำาคัญ คือ ครูผู้สอน

ส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นเน้ือหาวิชา หรือเน้นการถ่ายทอดจาก

ครูผู้สอน (Passive learning) มากกว่าการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนเป็นผู้

ลงมือกระทำาด้วยตนเอง1 วิธีสอนส่วนใหญ่จะใช้การสอนแบบ

บรรยายให้ครูเป็นศูนย์กลางของความรู้ ผู้เรียนหรือนักเรียนจะเป็น

ผู้รับเพียงฝ่ายเดียว2 แต่วิธีการสอนแบบบรรยายน้ีมีข้อจำากัด คือ 

เป็นวิธีการสอนแบบส่ือสารทางเดียว คือ จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน 

ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนน้อย เพียงแต่รับฟัง จดบันทึก หรือ

มีการซักถามในบางคร้ังเท่าน้ัน การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้

ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา หรือการสืบหาความ

รู้ด้วยตนเองทำาได้น้อย ผู้เรียนมักจดจำาเน้ือหาเพ่ือนำาไปใช้ใน 

การสอบ และไม่สามารถเข้าใจเน้ือหาได้อย่างลึกซ้ึง ซ่ึงตรงกันข้าม

กับการสอนกลุ่มผู้เรียนท่ีกลับเข้ามาสู่กระบวนการทางศึกษาใหม่ 

ซ่ึงเป็นผู้เรียนท่ีเป็นวัยผู้ใหญ่ ท่ีมีกระบวนการสอนเน้นความสำาคัญ

ในด้านทัศนคติ ทักษะ และความรู้ ตามลำาดับ และผู้เรียนจะเรียน

รู้ตามความต้องการของตน ครูผู้สอนจะทำาหน้าท่ีจัดสถานการณ์

หรือประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและมาก

ท่ีสุด ท้ังผู้สอนและผู้เรียนจะมีส่วนร่วมกัน ซ่ึงเป็นการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง2 นอกจากน้ีเป้าหมายของ

หลักสูตรในปัจจุบันท่ีต้องการพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คือ เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ มีทักษะทางปัญญา แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ สามารถ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่น 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และมีความสามารถในการ

แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต1 จึงเป็นเป้าหมายท่ี

กระตุ้นให้ครูผู้สอนต้องปรับเปล่ียนวิธีการสอนจากการบรรยาย 

เป็นรูปแบบการสอนท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ลงมือกระทำาด้วย

ตนเอง ซ่ึงรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ได้มีการเตรียมตัวอ่านบทเรียนก่อนเข้าเรียน และมีโอกาส

ในการฝึกใช้แนวคิดของรายวิชาในการแก้โจทย์ปัญหาร่วมกัน  

รูปแบบการสอนดังกล่าว คือ การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team 

based learning)3,4 

 การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ได้พัฒนาข้ึนโดย Dr.Larry 

Michaelsen และคณะ3-4 ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมีการนำาไปใช้พัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา รวมท้ังสาขาทางการ

แพทย์ และพยาบาล และสามารถนำาไปใช้จัดการเรียนการสอน

ท้ังในห้องเรียนขนาดเล็ก และห้องเรียนขนาดใหญ่โดยไม่จำาเป็น

ต้องใช้ครูผู้สอนจำานวนมาก กระบวนการในการเรียนรู้โดยใช้ทีม

เป็นฐานประกอบด้วย 3 ข้ันตอน3-4 คือ 1) การเตรียมตัวก่อนเข้า

ช้ันเรียน โดยผู้เรียนศึกษาบทเรียนโดยการอ่านเอกสารท่ีผู้สอนได้

มอบหมาย หรือกำาหนดไว้ก่อนเข้าช้ันเรียน 2) การประเมินการ

เรียนรู้ด้วยตนเองหรือการประกันความพร้อมของผู้เรียน เป็นระยะ

ท่ีผู้เรียนจะได้ทดสอบส่ิงท่ีศึกษามาด้วยแบบทดสอบแบบตัวเลือก 

โดยการทำาแบบทดสอบแบบรายบุคคลก่อน จากน้ันผู้เรียนจะแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มได้มีโอกาสอภิปราย 

และร่วมกันทำาแบบทดสอบแบบรายกลุ่ม ซ่ึงนักศึกษาจะได้ฝึกแก้

ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การทำางานเป็นทีมในการอภิปราย 

และเลือกคำาตอบในการทำาแบบทดสอบ ตลอดจนนักศึกษาจะได้

รับข้อมูลย้อนกลับทันทีจากการทำาแบบทดสอบในแต่ละข้อ และ 

3) การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นระยะท่ีผู้เรียนจะทำางานเป็นทีมใน

การนำาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาจากโจทย์สถานการณ์ท่ีได้รับ 

ซ่ึงงานวิจัยท่ีผ่านมา5-8 สนับสนุนว่า การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน

เป็นวิธีการจัดเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการทำางานเป็นทีม โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  

มีการอภิปรายในกลุ่ม มีการทำางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบใน

การเรียนท้ังรายบุคคลและกลุ่ม และเกิดผลการเรียนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ รวมท้ังเป็นวิธีการท่ีทำาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ

วิธีการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำาเน้ือหาหลักไปประยุกต์ใช้

ในสถานการณ์จริงทางการพยาบาลได้ และช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาส

ในการพัฒนาทักษะการติดต่อสัมพันธ์และการทำางานเป็นทีม 

ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ เกิดความกระตือรือร้นในการสืบหา

ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กลุ่ม สามารถสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนมี

พัฒนาการของการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่าง

เป็นระบบ3-5 

 การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน จึงมีความเหมาะสมกับผู้เรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องการผู้ท่ีมีทักษะในการคิด สร้างสรรค์ 

แสวงหาและเรียนรู้ได้เอง และดำารงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่อย่าง

มีความสุข ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ท่ีกำาหนดให้บัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง

มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2) ด้านความรู้ในศาสตร์พ้ืนฐานท่ัวไป ศาสตร์ทางการพยาบาล
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และผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง เข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ 3) ด้านทักษะทาง

ปัญญา คิดเป็นระบบ เข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ 4) ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) 

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้

มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ท้ังในระดับชาติและระดับสากล9 จาก

เหตุผลดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งน้ี ได้ให้ความสำาคัญกับการนำาวิธีการสอนท่ี

หลากหลายมาใช้เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โดยเฉพาะวิธีการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ในการศึกษาคร้ังน้ีจึง

สนใจท่ีจะนำาวิธีการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ 

สำาหรับรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์เป็นวิชา

ท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีสัมพันธ์กับพัฒนาการและ

พฤติกรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ สมอง และพฤติกรรม 

การทำางานของระบบประสาท พันธุกรรม และส่ิงแวดล้อมท่ีมี

อิทธิพลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการทางกาย 

จิตสังคม และการส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย9 ซ่ึงเป็นรายวิชา

ทฤษฎีสำาหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย

เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจ และสามารถวางแผน

การส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลตลอดช่วงวัยได้ แต่จาก

ประสบการณ์การสอนและการประเมินผลรายวิชาท่ีผ่านมามักพบ

ว่า นักศึกษาไม่มีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน

น้อย มักขาดแรงจูงใจในการเรียนช่วงท้ายๆ ไม่สืบค้นความรู้เพ่ิม

เติมจากท่ีครูผู้สอนสอน ไม่สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ความ

รู้ท่ีเรียนไปใช้ในการวางแผนการส่งเสริมพัฒนาการได้ ท้ังน้ีอาจ

เป็นข้อจำากัดของการใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย นอกจากน้ีใน

รายวิชาน้ีได้กำาหนดผลการเรียนรู้หลักใน 5 ด้าน ดังน้ี ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำาของตนเอง ด้าน

ความรู้ ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาลและ

ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ สามารถประเมิน

ศักยภาพและพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้เพ่ือนำาไปสู่การเรียน

รู้ตลอดชีวิต ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในการพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ สามารถส่ือสารภาษาไทยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถสรุปสาระหลักจากการอ่าน

ตำาราและวารสารภาษาอังกฤษได้ ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2556  

ผู้วิจัยจึงสนใจนำาวิธีการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานมาใช้ปรับวิธีการ

สอนใน 4 บทเรียนสุดท้ายจาก 14 บทเรียนของรายวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ และประเมินผลความเป็นไปได้

และการนำาวิธีการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานมาใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้เกิดผลจากการ

เรียนรู้แบบ active learning ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

กลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การมีปฏิสัมพันธ์และการอภิปรายในกลุ่ม 

และความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนรู้ และเกิดผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามท่ีได้กำาหนด

ไว้ในรายวิชา ซ่ึงผลจากการศึกษานำาร่องคร้ังน้ีจะเป็นหลักฐาน

ทางการศึกษาท่ีนำาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน  

ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ ต่อผล 

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 2. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบการประกันความพร้อมแบบ

รายบุคคลและแบบรายกลุ่มในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็น

ฐาน

 3. ความเป็นไปได้ของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีม

เป็นฐาน ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์

วิธีดำาเนินการวิจัย
 รูปแบบการศึกษา เป็นการวิจัยประเมินผล (Evaluation  

research) 

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 การศึกษาน้ีไม่ได้ใช้วิธีการคำานวณกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบ

การวิจัยเชิงปริมาณ เน่ืองจากเป็นการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ

การวิจัยประเมินผลทางการศึกษา เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ

การจัดกระบวนการเรียนการสอน ดังน้ัน ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างจึงเป็นกลุ่มเดียวกันคือ นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2 ของ

คณะพยาบาลศาสตร์แห่งหน่ึง ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ ปีการศึกษา 2556 จำานวน 270 

คน 

	 เคร่ืองมือการวิจัย

 แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวนทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 1) แบบสอบถามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีม

เป็นฐาน ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนจากผลการเรียนรู้ในรายวิชาพยสจ 202 

จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ท่ีกำาหนดไว้ในประมวล

รายวิชาพยสจ 202 ประกอบด้วย ข้อคำาถามจำานวน 24 ข้อ 

ลักษณะเป็นคำาถามปลายปิด ลักษณะคำาตอบเป็นมาตราส่วน



J Nurs sci  Vol 33 Suppl 1 January-March 2015

Journal of Nursing Science 41

ประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ ต้ังแต่ 1-3 คะแนน ซ่ึงมีความ

หมายตามลำาดับดังน้ี เกิดข้ึนทุกคร้ัง เกิดบ่อยคร้ัง และเกิดนานๆ

คร้ัง โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล ตามการแบ่งระดับ

คะแนนของ Best10 ดังน้ี ระดับคะแนนต้ังแต่ 2.34-3.00 หมายถึง 

ผลการเรียนรู้เกิดทุกคร้ัง ระดับคะแนนต้ังแต่ 1.67-2.33 หมายถึง 

ผลการเรียนรู้เกิดบ่อยคร้ัง ระดับคะแนนต้ังแต่ 1.00-1.66  

หมายถึง ผลการเรียนรู้เกิดนานๆ คร้ัง และให้ผู้เช่ียวชาญจำานวน 

3 ท่านประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากับ .83  และทดสอบค่าความเท่ียง (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยนำาแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้กับนักศึกษา

กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน และคำานวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเท่ียง

ของแบบวัด เท่ากับ .86   

 2) แบบทดสอบการประกันความพร้อมแบบรายบุคคลและ

แบบรายกลุ่มในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน เป็นแบบ

ทดสอบการประกันความพร้อมท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือประเมินความ

รู้ความเข้าใจในเน้ือหาหลักของแต่ละบทเรียนท่ีมีการจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ในแต่ละบทเรียนมีจำานวน

ข้อสอบ 10 ข้อ ซ่ึงใช้ในการทดสอบท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม  

โดยการสร้างแบบทดสอบอิงตามเน้ือหาหลักของแต่ละบทเรียน

และอาศัยหลักการพ้ืนฐานในการออกข้อสอบปรนัย11 และผ่าน

การตรวจสอบความความถูกต้องของเน้ือหาและการวิพากษ์

ข้อสอบจากผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาจำานวน 3 ท่าน

 3) แบบสอบถามความเป็นไปได้ของการจัดกระบวนการ

เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเองจากการทบทวน

วรรณกรรมมีจำานวน 28 ข้อ ประกอบด้วย ข้อคำาถาม 4 ด้าน ได้แก่ 

ความรับผิดชอบรายบุคคลและรายกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์กลุ่มและ

การอภิปรายในกลุ่ม ความชอบและความพึงพอใจ และการคิด

วิเคราะห์  ลักษณะเป็นคำาถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ ต้ังแต่เห็นด้วยอย่างย่ิง จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  โดย

แบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ช่วงตามเกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนน

ของ Best10 ดังน้ี ระดับคะแนนต้ังแต่ 3.67-5.00 หมายถึง มาก 

ระดับคะแนนต้ังแต่ 2.34-3.66 หมายถึง ปานกลาง ระดับคะแนน

ต้ังแต่ 1.00-2.33 หมายถึง น้อย และให้ผู้เช่ียวชาญจำานวน 3 ท่าน

ประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากับ .86  และทดสอบค่าความเท่ียง (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยนำาแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้กับนักศึกษา

กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน คำานวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเท่ียง

ของแบบวัด เท่ากับ .89

การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน	

 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้นำาแนวคิดของ Dr.Larry Michaelsen 

และคณะ3-5 มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย

ใช้ทีมเป็นฐาน โดยรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรม

มนุษย์ได้จัดได้นำาวิธีการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานมาใช้ใน 

การจัดการเรียนการสอนใน 4 บทเรียนสุดท้ายติดต่อกัน ได้แก่  

บทเรียนเร่ือง

 1. พัฒนาการทางปัญญาตลอดช่วงชีวิต

 2. ความสามารถในการรับรู้ทางสังคมและพัฒนาการทาง

จริยธรรมตลอดชีวิต 

 3. ความผูกพันและสัมพันธภาพทางสังคมตลอดช่วงชีวิต 

 4. บูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ ร่างกาย และ

สุขภาพ  

 ซ่ึงในแต่ละสัปดาห์จะเรียน 1 บทเรียนโดยใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 

ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้าช้ันเรียน  

(Preclass) โดยก่อนการเข้าเรียน 1 สัปดาห์ผู้สอนแจกเอกสารหรือ

ตำาราให้ผู้เรียนอ่านและศึกษาก่อนเข้าเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนทำาความ

รู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระของหัวข้อท่ีจะเรียนก่อนเข้าเรียน 

 ข้ันตอนท่ี 2 การรับประกันความพร้อมของผู้เรียน  

(Readiness assurance) เม่ือเข้าช้ันเรียน ผู้เรียนจะได้รับการ

ทดสอบการรับประกันความพร้อมแบบรายบุคคล (Individual 

Readiness Assurance Test: iRAT) ซ่ึงเป็นข้อสอบปรนัยแบบ

หลายตัวเลือกจำานวน 10 ข้อเป็นเวลา 10 นาทีเพ่ือทดสอบความ

รู้พ้ืนฐานท่ีผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน หลังจากน้ัน

ผู้เรียนจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 7-8 คนต่อกลุ่มตามท่ี

กำาหนดไว้ เพ่ือทำาแบบทดสอบชุดเดิมอีกคร้ัง แต่ให้ปรึกษาและ

อภิปรายกันภายในกลุ่มในการเลือกคำาตอบแต่ละข้อ ซ่ึงเรียกว่า 

Group Readiness Assurance Test (gRAT) โดยกระดาษคำาตอบ

ท่ีใช้จะมีลักษณะพิเศษท่ีเรียกว่า Immediate Feedback- 

Assessment Technique (IF-AT) ซ่ึงจะเป็นการให้คะแนนและตอบ

สนองต่อคำาตอบท่ีได้ในแต่ละข้ออย่างทันทีทันใด (Immediate 

feedback technique)  ในกระดาษคำาตอบแบบ scratch cards  

ผู้เรียนจะร่วมอภิปรายในกลุ่มจนได้คำาตอบท่ีถูกต้องในแต่ละข้อ 

ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากน้ันผู้สอนจะเป็นผู้อธิบายเพ่ิมเติม

แก่ผู้เรียนในการคิดเหตุผลให้ได้คำาตอบท่ีถูกต้องในแต่ละข้อ 

จนครบทุกข้อ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

 ข้ันตอนท่ี 3 การนำาความรู้ไปใช้ในห้องเรียน (In class  

application exercise) เม่ือผู้สอนประเมินว่าผู้เรียนเข้าใจในสาระ

หลักของเร่ืองท่ีสอนแล้ว ผู้สอนจะแจกกรณีศึกษาเพ่ือฝึกการนำา

ไปใช้ เพ่ือให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มได้นำาความรู้จากการเรียนรู้ในการ
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ทำาแบบทดสอบการรับประกันความพร้อมมาใช้ในการคิด

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนข้ึน  

ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากน้ันผู้สอนจะให้กลุ่มออกมาอภิปราย

ในการหาคำาตอบของกลุ่มตนเอง และให้แนวทางเพ่ิมเติมในการ

ตอบสถานการณ์/โจทย์เพ่ือให้ได้คำาตอบท่ีสมบูรณ์ ใช้เวลา

ประมาณ 30 นาที

	 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

 โครงการวิจัยน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสโครงการ IRB-

NS2013/30.0406 ซ่ึงทำาการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างโดย 

ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการศึกษา และให้เจ้า

หน้าท่ีฝ่ายการศึกษาขอนัดพบนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ในวันปฐมนิเทศ

วิชา เพ่ืออธิบายและช้ีแจงรายละเอียดของการเรียนรายวิชา

จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ เปิดโอกาสให้นักศึกษา

ซักถามข้อสงสัย และสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัย 

ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธ์ิถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเม่ือใด

ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัย

หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยน้ี จะไม่มีผลกระทบต่อผลการ

เรียนการสอนแต่ประการใด

	 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรียบร้อยแล้ว 

ดังน้ี

 1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการศึกษาและ

ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการศึกษาขอนัดพบนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ในวัน

ปฐมนิเทศวิชา เพ่ืออธิบายและช้ีแจงรายละเอียดของการเรียน

รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์

 2. ช้ีแจงแก่นักศึกษาว่า การจัดการเรียนการสอนแบบทีมใน

รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์มีท้ังหมด 14 บท

เรียน ในแต่ละบทเรียนใช้เวลาคร้ังละ 2 ช่ัวโมง โดยบทเรียนจำานวน 

10 บทเรียนใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และบทเรียนจำานวน 4 

บทเรียนจะใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 

 3. อธิบายการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานใน

แต่ละข้ันตอน และกำาหนดกติกาในการเข้าช้ันเรียนร่วมกัน เช่น 

เข้าเรียนตรงเวลา อ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน และไม่ลอกข้อสอบ

กัน เป็นต้น

 4. จัดกลุ่มผู้ลงทะเบียนในรายวิชาน้ีจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มการ

เรียน กลุ่มการเรียนท่ี 1 จำานวน 136 คนเรียนวันอังคาร และกลุ่ม

การเรียนท่ี 2 จำานวน 134 คน เรียนวันพฤหัสบดี โดยท่ีการสอน

แบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน จะจัดการสอนจำานวน 4 บท

เรียนติดต่อกันต่อ หลังการสอนแบบบรรยาย 10 บทเรียน จึงเร่ิม

จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน เพ่ือไม่ให้เกิดอิทธิพลร่วม

จากวิธีการสอนแบบบรรยายเดิม และในแต่ละกลุ่มการเรียนแบบ

การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน แบ่งผู้เรียนออกเป็น 17 ทีมๆ ละ 

7-8 คน และผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจะเป็นกลุ่มเดิมจนจบการเรียน

การสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน

 5. ดำาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามข้ันตอนของการ

เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ดังน้ี ข้ันตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน 

โดยก่อนเข้าเรียน 1 สัปดาห์ ผู้สอนแจกเอกสารให้นักศึกษาได้

ศึกษาก่อนเข้าเรียน ข้ันตอนการรับประกันความพร้อมของผู้เรียน 

ผู้สอนให้นักศึกษาทำาแบบทดสอบการรับประกันความพร้อมแบบ

รายบุคคลเม่ือเร่ิมช้ันเรียน จากน้ันให้นักศึกษาเข้ากลุ่มและให้ทำา

แบบทดสอบการรับประกันความพร้อมอีกคร้ัง โดยให้มีการ

อภิปรายเพ่ือเลือกคำาตอบภายในกลุ่ม และให้มีการอภิปรายความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมในเหตุผลของคำาตอบแต่ละข้อ และข้ันตอนการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียน ผู้สอนแจกโจทย์สถานการณ์ให้

นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันอภิปรายเพ่ือแก้ไขโจทย์สถานการณ์

ท่ีได้รับ เม่ือส้ินสุดบทเรียนในแต่ละคร้ังผู้วิจัยนำาคะแนนทดสอบ

การรับประกันความพร้อมแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่มไป

วิเคราะห์เปรียบเทียบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน

 6. แจกแบบสอบถามประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และความเป็นไปได้ใน

การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ให้ผู้เรียนแต่ละคน

ตอบด้วยตนเอง ในวันส้ินสุดการศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ ใน 4 บทเรียน และความเป็นไปได้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน โดยรวม และรายด้าน ใช้

สถิติค่าเฉล่ีย (X) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)

 2. เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของการทดสอบการประกัน

ความพร้อมแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่มจากกระบวนการ

เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน โดยใช้สถิติที (t-test) 

ผลการวิจัย
 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 2 จำานวน 270 คนเป็นเพศหญิง

จำานวน 260 คนคิดเป็นร้อยละ 96.3 และเป็นเพศชายจำานวน 10 

คนคิดเป็นร้อยละ 3.7

 2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติใน 4 บทเรียนของรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและ

พฤติกรรมมนุษย์ พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 

นักศึกษาระบุผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
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อุดมศึกษาแห่งชาติโดยรวม เกิดข้ึนทุกคร้ังในการเรียน (X
รวม

 = 

2.52, SD
รวม

 = .50) และเรียงตามลำาดับรายด้าน ได้ดังน้ี ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี ด้านความรู้ และ ด้านทักษะทางปัญญา (X
1-5

 = 2.74, 

2.61, 2.42, 2.41, และ 2.39 ตามลำาดับ SD
1-5

 = .26, .50, .55, 

.57, และ .61 ตามลำาดับ) ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี	1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษา

 พยาบาล โดยรวมและรายด้าน

ตารางท่ี	2	 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของการทดสอบการประกันความพร้อมแบบรายบุคคลและรายกลุ่มของนักศึกษาพยาบาล 

 จำาแนกตามบทเรียนของรายวิชา

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

โดยรวม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

X

2.52

2.74

2.61

2.42

2.41

2.39

SD

.50

.26

.50

.55

.57

.61

ระดับ

เกิดข้ึนทุกคร้ัง

เกิดข้ึนทุกคร้ัง

เกิดข้ึนทุกคร้ัง

เกิดข้ึนทุกคร้ัง

เกิดข้ึนทุกคร้ัง

เกิดข้ึนทุกคร้ัง

 3. ความแตกต่างของคะแนนความรู้จากการจัดกระบวนการ

เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานใน 4 บทเรียน เร่ืองพัฒนาการทางปัญญา

ตลอดช่วงชีวิต ความสามารถในการรับรู้ทางสังคมและพัฒนาการ

ทางจริยธรรมตลอดชีวิต ความผูกพันและสัมพันธภาพทางสังคม

ตลอดช่วงชีวิต และบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ ร่างกาย 

และสุขภาพ พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียการทดสอบการรับประกัน

ความพร้อมรายกลุ่ม (Group Readiness Assurance Test: gRAT) 

มีความแตกต่างและเพ่ิมมากข้ึนกว่าค่าคะแนนเฉล่ียการทดสอบ

การรับประกันความพร้อมรายบุคคล (Individual Readiness  

Assurance Test: iRAT) ท้ังโดยรวมและจำาแนกตามบทเรียนของ

รายวิชาอย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ .001 ดังตารางท่ี 2

กลุ่มตัวอย่าง

โดยรวม

บทเรียนท่ี 1

บทเรียนท่ี 2

บทเรียนท่ี 3

บทเรียนท่ี 4

iRAT

 X SD

 5.99	 		.96

 5.60 1.63

 7.55 1.48

 4.97 1.82

 5.85 1.77

gRAT

 X SD

	9.13	 .45

 8.94 .58

 9.58 .35

 9.22 .88

 8.76 .84

t

54.62

33.32

22.69

38.01

25.52

p

<	.001

< .001

< .001

< .001

< .001

iRAT หมายถึง การทดสอบการประกันความพร้อมแบบรายบุคคล 

gRAT หมายถึง การทดสอบการประกันความพร้อมแบบรายกลุ่ม

 4. ความเป็นไปได้ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 

พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานใน 4 บทเรียน เร่ือง

พัฒนาการทางปัญญาตลอดช่วงชีวิต ความสามารถในการรับรู้

ทางสังคมและพัฒนาการทางจริยธรรมตลอดชีวิต ความผูกพัน

และสัมพันธภาพทางสังคมตลอดช่วงชีวิต และบูรณาการความ

สัมพันธ์ระหว่างจิตใจ ร่างกาย และสุขภาพ นักศึกษามีความเห็น

ด้วยโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X
รวม

 = 4.50, SD รวม = .57) และ

รายด้าน ได้แก่ ด้านความชอบและความพึงพอใจ ด้านการมี

ปฏิสัมพันธ์และการอภิปรายในกลุ่ม ด้านการคิดวิเคราะห์ และ

ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม นักศึกษาเห็นด้วยใน

ระดับมากเช่นเดียวกัน (X
1-4

 = 4.46, 4.43, 4.35, และ 4.28 ตาม

ลำาดับ SD
1-4

 = .65, .60, .66, และ .66 ตามลำาดับ) ดังตารางท่ี 3
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ตารางท่ี	3	 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความเป็นไปได้ของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในนักศึกษา

 พยาบาล โดยรวมและรายด้าน

องค์ประกอบของความเป็นไปได้ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ

โดยรวม

ด้านความชอบและความพึงพอใจ

ด้านการมีปฏิสัมพันธ์และการอภิปรายในกลุ่ม

ด้านการคิดวิเคราะห์

ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม

X

4.50

4.46

4.43

4.35

4.28

SD

.57

.65       

.60       

.66       

.66       

ระดับ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

การอภิปรายผล
 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

และการทดสอบการรับประกันความพร้อมรายบุคคลและรายกลุ่ม

 ผลให้เกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี ด้านความรู้ 

และ ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาระบุว่าเกิดข้ึนในทุกคร้ังหลัง

การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ดังตารางท่ี 1 ซ่ึงอธิบายได้ว่า ใน

รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ ได้เน้นคุณธรรม 

จริยธรรมหลัก เร่ืองความรับผิดชอบต่อการกระทำาของตนเอง โดย

ในช่วงก่อนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ผู้เรียนและผู้สอนจะมีการ

กำาหนดกติกาของการเข้าช้ันเรียนร่วมกัน เช่น มาตรงต่อเวลา อ่าน

บทเรียนก่อนเข้าช้ันเรียน ไม่ลอกข้อสอบกัน เป็นต้น ซ่ึงกติกาเหล่า

น้ีเป็นหลักการพ้ืนฐานท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ

ต่อการกระทำาของตนเองและได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้โดยใช้

ทีมเป็นฐาน ซ่ึงเม่ือผู้เรียนปฏิบัติตามกติกาการเข้าช้ันเรียน เช่น 

อ่านบทเรียนท่ีได้รับมอบหมาย และได้รับผลจากการทำาแบบ

ทดสอบท่ีน่าพึงพอใจ เช่น มีคะแนนการทำาแบบทดสอบท่ีสูงข้ึน 

จะจูงใจให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกติกาย่ิงข้ึน คือ อ่านบทเรียนท่ีได้รับ

มอบหมายอีกในการเรียนคร้ังต่อไป ซ่ึงเป็นลักษณะของการเรียน

รู้แบบผลของการกระทำา ดังน้ัน การท่ีผู้เรียนปฏิบัติตนโดยเคารพ

กติกาของการเข้าช้ันเรียน และมีความซ่ือสัตย์ในการทำาแบบ

ทดสอบ จึงเป็นคุณลักษณะท่ีสามารถพัฒนาได้จากการเรียนรู้โดย

ใช้ทีมเป็นฐาน ซ่ึงจากการศึกษาของ Cheng และคณะ12 ท่ีพบว่า

นักศึกษาท่ีได้เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานมีพฤติกรรมการเรียนในทาง

บวกในการเรียนรู้แบบนำาตนเอง โดยอธิบายว่าการท่ีให้นักศึกษา

เตรียมตัวก่อนเข้าช้ันเรียนจะเป็นแรงผลักและแรงกระตุ้นให้

นักศึกษาสนใจศึกษาบทเรียนอย่างสม่ำาเสมอและพัฒนาความ

เข้าใจในเน้ือหาก่อนเข้าช้ันเรียน ตลอดจนรูปแบบของการใช้การ

ทดสอบการรับประกันความพร้อมแบบรายบุคคลและแบบราย

กลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วย

ตนเองท่ีจะมีส่วนร่วมในกลุ่ม   นอกจากน้ีจากผลการศึกษาท่ี

จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นผู้

ลงมือปฏิบัติ เช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวจิตต

ปัญญา13 การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล14  

พบว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสามารถส่งเสริมผู้

เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และผู้อ่ืน มีระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตย์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จะ

เห็นว่าในกระบวนการเรียนรู้ด้วยการทำางานเป็นทีม ผู้เรียนจะมี

บทบาทสำาคัญในการนำาความรู้จากการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนมา

อภิปรายแลกเปล่ียนกับเพ่ือนในทีม ซ่ึงการจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

ให้ผู้เรียนมาทำางานร่วมกันจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการ

ส่ือสารแบบสองทางภายในกลุ่ม มีบรรยากาศของการรับฟัง 

ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของเพ่ือนในทีม มีส่วนร่วมในการ

เรียน และทำางานร่วมกับเพ่ือน6-8 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Middleton-Green & Ashelford15 ท่ีสังเกตเห็นได้ว่า การเรียนรู้โดย

ใช้ทีมเป็นฐานเป็นวิธีการท่ีส่งผลต่อกระบวนการทำางานเป็นทีม ซ่ึง

จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความร่วมมือในกลุ่ม และทำางานเป็นทีม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

Cheng และคณะ12 ท่ีอธิบายว่าการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานโดย

เฉพาะข้ันตอนของการใช้การทดสอบการรับประกันความพร้อม 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนในกลุ่มได้รับผิดชอบต่อ

ตนเองในการเตรียมตัวอ่านบทเรียนก่อนเข้าช้ันเรียน และมาร่วม

กันอภิปรายจากหลายมุมมอง และแนวคิดต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุป

ในการหาคำาตอบ ซ่ึงปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มและความร่วม

มือของผู้เรียน จะส่งเสริมให้เกิดการสอนและเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

จึงเป็นวิธีท่ีส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ในด้านคุณค่าของการ

ทำางานเป็นทีม 

 ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ตลอดจนด้านทักษะ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี สามารถ

สะท้อนให้เห็นได้จากคะแนนการทดสอบการรับประกันความ
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พร้อมแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม พบว่านักศึกษามีค่าคะแนน

เฉล่ียจากการทดสอบการรับประกันความพร้อมรายกลุ่ม (Group 

Readiness Assurance Test: gRAT) เพ่ิมมากข้ึนกว่าการทดสอบ

การรับประกันความพร้อมรายบุคคล (Individual Readiness  

Assurance Test: iRAT) ท้ังโดยรวมและจำาแนกตามบทเรียนของ

รายวิชาอย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ .001 ดังตารางท่ี 3 แสดงให้เห็น

ว่า ข้ันตอนของการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน โดยการใช้แบบ

ทดสอบการรับประกันความพร้อม การใช้การอภิปรายในกลุ่มย่อย 

การมีโจทย์สถานการณ์ให้ฝึกแก้ปัญหา ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถสรุปความรู้จากการอ่านบทเรียน ได้นำาความรู้จากบท

เรียนมาใช้ในอภิปราย ส่ือสารแลกเปล่ียนความเข้าใจกับเพ่ือน 

สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือช่วยในการ

วิเคราะห์ปัญหา สามารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ทำางานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม สามารถเลือกใช้ข้อมูลเพ่ือนำาความ

รู้ไปใช้ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของณัทกวี ศิริรัตน์ และศิศิธร ชิดนายี16 พบว่าการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน มีผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเพ่ิมมากข้ึน และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมมากข้ึน 

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Chung และคณะ17 ท่ีพบว่า

คะแนนการทดสอบการรับประกันความพร้อมรายกลุ่มสูงกว่า

คะแนนการทดสอบการรับประกันความพร้อมรายบุคคลอย่างมี

นัยสำาคัญ ท้ังน้ีเป็นผลมาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือกันในกลุ่ม 

โดยมีการศึกษาค้นคว้า จากตำาราเรียนด้วยตนเองก่อนเข้าช้ันเรียน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลากต เดชอาคม และโกษา  

สุดหอม18 ท่ีพบว่าผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบบรรยายและ

วิธีการเรียนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานไม่แตกต่างกัน แต่

กลุ่มท่ีเรียนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานได้คะแนนสูงกว่าใน

ข้อสอบประเภทซ่ึงต้องคิดวิเคราะห์ ดังน้ันโดยสรุปแล้ว การเรียน

รู้โดยใช้ทีมเป็นฐานจึงเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถ

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา

 ความเป็นไปได้ของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็น

ฐาน นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากกับผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 

หลังการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในทุกด้าน ซ่ึง

ได้แก่ ด้านความชอบและความพึงพอใจ ด้านปฏิสัมพันธ์และการ

อภิปรายในกลุ่ม ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและต่อกลุ่ม ดังตารางท่ี 3 ซ่ึงอธิบายได้ว่า ด้านความ

ชอบและความพึงพอใจต่อการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้

ทีมเป็นฐาน อาจเป็นผลจะมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย

ใช้ทีมเป็นฐาน โดยเฉพาะการใช้กระดาษคำาตอบลักษณะพิเศษท่ี

เรียกว่า Immediate Feedback-Assessment Technique (IF-AT) 

เป็นการให้คะแนนและตอบสนองต่อคำาตอบท่ีได้อย่างทันทีทันใด 

ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีแก่

นักศึกษาว่าการตัดสินใจของทีมน้ันถูกต้องหรือไม่ ช่วยสร้าง

บรรยากาศของความสนุกสนาน มีชีวิตชีวาและไม่เคร่งเครียด ซ่ึง

คล้ายกับผลงานวิจัยของ Middle-Green & Ashelford15 ท่ีได้จาก

การสังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียนว่า การใช้ Immediate 

Feedback-Assessment Technique (IF-AT) เป็นวิธีท่ีทำาให้

นักศึกษารู้สึกพึงพอใจกับการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยสังเกตเห็นถึง

บรรยากาศท่ีสนุกสนานเม่ือตอบคำาถามได้ถูกต้อง และเม่ือได้คำา

ตอบไม่ถูกต้อง นักศึกษาจะร่วมมือกันในกลุ่มมากข้ึนในการแลก

เปล่ียนความรู้เพ่ือให้สามารถคิดวิเคราะห์และตอบคำาถามได้ถูก

ต้องมากข้ึน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัทกวี ศิริรัตน์ และ

ศศิธร ชิดนายี16 พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการ

เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานและชอบกระดาษคำาตอบแบบน้ีท่ี

นักศึกษาทราบคำาตอบท่ีถูกต้องในทันที

 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์และการอภิปรายในกลุ่ม ด้านการคิด

วิเคราะห์ และด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม จะเห็น

ได้ว่าจากการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานท่ีประกอบ

ด้วย การให้นักศึกษารับผิดชอบต่อตนเองในการเตรียมตัวอ่าน

เอกสารท่ีมอบหมายก่อนเข้าเรียน การให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

กลุ่มเรียน โดยมีการแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของ

บทเรียนกับเพ่ือน และการให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจาก

โจทย์สถานการณ์ท่ีได้รับภายในกลุ่มน้ัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี

ช่วยพัฒนาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและต่อกลุ่ม 

ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความเข้าใจ

ในเน้ือหาท่ีลึกซ้ึงและสามารถนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่างๆ ได้มากข้ึน นอกจากน้ีปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม และ

การได้รับโอกาสจากเพ่ือนในการอภิปราย การได้พูดแสดงความ

คิดเห็นภายในกลุ่ม ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการทำางาน

เป็นทีม19 เช่นเดียวกับงานวิจัยของโกษา สุดหอม และคณะ20  

พบว่านักศึกษาแพทย์มีทัศนคติในเกณฑ์ดีมากในด้านทักษะการ

ทำางานเป็นทีม ทักษะการส่ือสารด้วยวาจา และการติดต่อประสาน

งานภายในทีม สำาหรับงานวิจัยในนักศึกษาพยาบาลก็ได้ผลเช่น

เดียวกัน การศึกษาของ Cheng และคณะ12 พบว่า การเรียนรู้โดย

ใช้ทีมเป็นฐานในนักศึกษาพยาบาลจำานวน 104 คน ส่งผลต่อการ

เห็นคุณค่าของการทำางานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการเรียน และ

การนำาตนเองในการเรียนรู้ และการศึกษาของ Currey และคณะ21 

พบว่า นักศึกษาพยาบาลหลังปริญญาตรีมีทัศนคติท่ีดีเพ่ิมข้ึนหลัง

จากการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในด้านการทำางานเป็นทีม  
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ความสามารถในการให้เหตุผลทางคลินิกและการพัฒนาทาง

วิชาชีพ ซ่ึงจะเห็นว่าผลของการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานช่วยให้

นักศึกษามีความชอบ พึงพอใจ และกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวา

ในการเรียน และเรียนรู้ได้มากข้ึน ท้ังน้ีเพราะนักศึกษาได้เรียนรู้

ผ่านการลงมือกระทำาด้วยตนเอง และสะท้อนให้เห็นว่าการเรียน

รู้โดยใช้ทีมเป็นฐานช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ขวนขวายในการ

เรียนรู้ท้ังท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยการเรียนรู้ท่ี

เกิดข้ึนภายในกลุ่มช่วยพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์และการ

อภิปรายในกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ และความรับผิดชอบต่อตนเอง

และต่อกลุ่ม ดังน้ัน วิธีการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานจึงมีความเป็น

ไปได้ในการนำามาจัดกระบวนการเรียนรู้ในนักศึกษาพยาบาล

 ข้อจำากัดในการวิจัย

 การวิจัยประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียนคร้ัง

น้ี เป็นการประเมินภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม

ความคิดความเข้าใจของนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาอาจตอบ

แบบสอบถามเพ่ือตอบสนองความต้องการของอาจารย์ผู้สอนได้ 

ดังน้ันการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรใช้การประเมินผลลัพธ์ของ

กิจกรรมในรูปแบบอ่ืนร่วมด้วย เช่น การสังเกตผลของการเรียนรู้

โดยใช้ทีมเป็นฐาน หรือออกแบบการวิจัยแบบเปรียบเทียบผลของ

การจัดกระบวนการเรียนรู้กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ

ข้อเสนอแนะ
 1. การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานเป็นเทคนิคการสอนท่ีกระตุ้น

การเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองและผ่านกระบวนการ

กลุ่ม ไม่มีการบรรยาย ดังน้ันในตอนท้ายของช่ัวโมงเรียน อาจารย์

ควรสรุปการเรียนรู้ทุกคร้ังและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาเพ่ือ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทักษะการทำางานเป็นทีม ความรับผิด

ชอบและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 2. งานวิจัยคร้ังต่อไปควรจะได้มีการเปรียบเทียบผลก่อนและ

หลังการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐาน และเพ่ิมการศึกษาตัวแปรเพ่ือให้

เกิดความชัดเจนในการอ้างอิงประสิทธิผลของการเรียน เช่น 

เจตคติ หรือผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ รวมท้ังมีการศึกษาระยะยาว

เพ่ือประเมินการเรียนรู้และการเช่ือมโยงเน้ือหาบทเรียนของผู้เรียน

ท่ีใช้วิธีการเรียนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
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