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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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การประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในนักศึกษา
พยาบาล: ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ความเป็นไปได้ และการรับประกันความพร้อมของผู้เรียน
ช่อทิพย์ สันธนะวนิช, ปร.ด.1 วไลลักษณ์ พุ่มพวง, ปร.ด.1 ฐินีรัตน์ ถาวร, กศ.ม.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน ในด้านผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ความเป็นไปได้ และการรับประกันความพร้อมรายบุคคลและกลุม่ ในนักศึกษาพยาบาล
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั ประเมินผล
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 270 คน ทีเ่ รียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
และพฤติกรรมมนุษย์ โดยจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานจำ�นวน 4 บทเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหลังสิน้
สุดการเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณา และ paired t-test
ผลการวิจยั : 1) ผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติทง้ั 5 ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาระบุวา่ เกิดขึน้ ทุกครัง้ ทีเ่ ข้าชัน้ เรียน โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.74, 2.61, 2.42, 2.41 และ
2.39 ตามลำ�ดับ 2) ความเป็นไปได้ของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน นักศึกษาเห็นด้วยกับผลเรียนรูใ้ นด้านความชอบและความ
พึงพอใจ ด้านการมีปฏิสมั พันธ์และการอภิปรายในกลุม่ ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุม่ ในระดับ
มากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.46, 4.43, 4.35, และ 4.28 ตามลำ�ดับ 3) คะแนนความรูจ้ ากการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็น
ฐานใน 4 บทเรียนพบว่า ค่าคะแนนเฉลีย่ การทดสอบการรับประกันความพร้อมรายกลุม่ มีความแตกต่างและเพิม่ มากขึน้ กว่าค่าคะแนน
เฉลีย่ การทดสอบการรับประกันความพร้อมรายบุคคลอย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ .001
สรุปและข้อเสนอแนะ: การเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน เป็นวิธกี ารสอนทีส่ ามารถใช้กบั ห้องเรียนขนาดใหญ่ และใช้ผสู้ อนจำ�นวน
น้อย ซึง่ ผูส้ อนควรให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั ศึกษาในช่วงท้ายของการเรียนแต่ละครัง้ เพือ่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทักษะการทำ�งาน
เป็นทีม ความรับผิดชอบ และการนำ�ความรูท้ างการพยาบาลไปประยุกต์ใช้ให้มปี ระสิทธิภาพ การศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน
คำ�สำ�คัญ: การเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน ผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ความสำ�คัญของปัญหา

นับตัง้ แต่มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ได้ให้ความสำ�คัญกับทักษะกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาตาม
ศักยภาพของผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ โดยผูส้ อนทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูช้ แ้ี นะ
หรือผูเ้ อือ้ อำ�นวยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูผ้ า่ นการทำ�กิจกรรมการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ เป็นการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนเป็นผูล้ งมือ
กระทำ� (Active learning)1 แต่อย่างไรก็ตาม นักวิชาการศึกษาได้
วิเคราะห์ระบบการศึกษาไทย และได้ขอ้ สรุปทีส่ �ำ คัญ คือ ครูผสู้ อน
ส่วนใหญ่จดั การเรียนรูท้ เ่ี น้นเนือ้ หาวิชา หรือเน้นการถ่ายทอดจาก
ครูผสู้ อน (Passive learning) มากกว่าการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนเป็นผู้
ลงมือกระทำ�ด้วยตนเอง1 วิธสี อนส่วนใหญ่จะใช้การสอนแบบ
บรรยายให้ครูเป็นศูนย์กลางของความรู้ ผูเ้ รียนหรือนักเรียนจะเป็น
ผูร้ บั เพียงฝ่ายเดียว2 แต่วธิ กี ารสอนแบบบรรยายนีม้ ขี อ้ จำ�กัด คือ
เป็นวิธกี ารสอนแบบสือ่ สารทางเดียว คือ จากครูผสู้ อนไปสูผ่ เู้ รียน
ผูเ้ รียนจะมีสว่ นร่วมในการเรียนน้อย เพียงแต่รบั ฟัง จดบันทึก หรือ
มีการซักถามในบางครัง้ เท่านัน้ การส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา หรือการสืบหาความ
รู้ด้วยตนเองทำ�ได้น้อย ผู้เรียนมักจดจำ�เนื้อหาเพื่อนำ�ไปใช้ใน
การสอบ และไม่สามารถเข้าใจเนือ้ หาได้อย่างลึกซึง้ ซึง่ ตรงกันข้าม
กับการสอนกลุม่ ผูเ้ รียนทีก่ ลับเข้ามาสูก่ ระบวนการทางศึกษาใหม่
ซึง่ เป็นผูเ้ รียนทีเ่ ป็นวัยผูใ้ หญ่ ทีม่ กี ระบวนการสอนเน้นความสำ�คัญ
ในด้านทัศนคติ ทักษะ และความรู้ ตามลำ�ดับ และผูเ้ รียนจะเรียน
รูต้ ามความต้องการของตน ครูผสู้ อนจะทำ�หน้าทีจ่ ดั สถานการณ์
หรือประสบการณ์ให้แก่ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้รวดเร็วและมาก
ทีส่ ดุ ทัง้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนจะมีสว่ นร่วมกัน ซึง่ เป็นการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง2 นอกจากนีเ้ ป้าหมายของ
หลักสูตรในปัจจุบนั ทีต่ อ้ งการพัฒนาบัณฑิตให้มสี มรรถนะและ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ คือ เป็นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการคิด
วิเคราะห์ มีทกั ษะทางปัญญา แก้ปญ
ั หาได้อย่างมีระบบ สามารถ
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื มีความรับผิดชอบ มีความยืดหยุน่
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต1 จึงเป็นเป้าหมายที่
กระตุน้ ให้ครูผสู้ อนต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนจากการบรรยาย
เป็นรูปแบบการสอนทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษาเป็นผูล้ งมือกระทำ�ด้วย
ตนเอง ซึง่ รูปแบบหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนรับผิดชอบการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง ได้มกี ารเตรียมตัวอ่านบทเรียนก่อนเข้าเรียน และมีโอกาส
ในการฝึกใช้แนวคิดของรายวิชาในการแก้โจทย์ปัญหาร่วมกัน
รูปแบบการสอนดังกล่าว คือ การเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน (Team
based learning)3,4
การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ได้พัฒนาขึ้นโดย Dr.Larry

Michaelsen และคณะ3-4 ซึง่ เป็นวิธกี ารทีม่ กี ารนำ�ไปใช้พฒ
ั นาการ
จัดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา รวมทั้งสาขาทางการ
แพทย์ และพยาบาล และสามารถนำ�ไปใช้จดั การเรียนการสอน
ทัง้ ในห้องเรียนขนาดเล็ก และห้องเรียนขนาดใหญ่โดยไม่จ�ำ เป็น
ต้องใช้ครูผสู้ อนจำ�นวนมาก กระบวนการในการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี
เป็นฐานประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน3-4 คือ 1) การเตรียมตัวก่อนเข้า
ชัน้ เรียน โดยผูเ้ รียนศึกษาบทเรียนโดยการอ่านเอกสารทีผ่ สู้ อนได้
มอบหมาย หรือกำ�หนดไว้กอ่ นเข้าชัน้ เรียน 2) การประเมินการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองหรือการประกันความพร้อมของผูเ้ รียน เป็นระยะ
ทีผ่ เู้ รียนจะได้ทดสอบสิง่ ทีศ่ กึ ษามาด้วยแบบทดสอบแบบตัวเลือก
โดยการทำ�แบบทดสอบแบบรายบุคคลก่อน จากนัน้ ผูเ้ รียนจะแบ่ง
ออกเป็นกลุม่ ย่อยเพือ่ ให้ผเู้ รียนในแต่ละกลุม่ ได้มโี อกาสอภิปราย
และร่วมกันทำ�แบบทดสอบแบบรายกลุม่ ซึง่ นักศึกษาจะได้ฝกึ แก้
ปัญหาด้วยกระบวนการกลุม่ การทำ�งานเป็นทีมในการอภิปราย
และเลือกคำ�ตอบในการทำ�แบบทดสอบ ตลอดจนนักศึกษาจะได้
รับข้อมูลย้อนกลับทันทีจากการทำ�แบบทดสอบในแต่ละข้อ และ
3) การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นระยะทีผ่ เู้ รียนจะทำ�งานเป็นทีมใน
การนำ�ความรูไ้ ปใช้ในการแก้ปญ
ั หาจากโจทย์สถานการณ์ทไ่ี ด้รบั
5-8
ซึง่ งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา สนับสนุนว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน
เป็นวิธีการจัดเรียนการสอนที่ช่วยให้ผ้เู รียนเกิดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการทำ�งานเป็นทีม โดยผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียน
มีการอภิปรายในกลุม่ มีการทำ�งานเป็นทีม มีความรับผิดชอบใน
การเรียนทั้งรายบุคคลและกลุ่ม และเกิดผลการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ รวมทัง้ เป็นวิธกี ารทีท่ �ำ ให้ผเู้ รียนมีความพึงพอใจต่อ
วิธกี ารเรียนรูท้ ช่ี ว่ ยให้ผเู้ รียนสามารถนำ�เนือ้ หาหลักไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์จริงทางการพยาบาลได้ และช่วยให้ผเู้ รียนมีโอกาส
ในการพัฒนาทักษะการติดต่อสัมพันธ์และการทำ�งานเป็นทีม
ฝึกฝนให้ผเู้ รียนได้คดิ วิเคราะห์ เกิดความกระตือรือร้นในการสืบหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง ส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์กลุม่ สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนมี
พัฒนาการของการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิด
ทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
เป็นระบบ3-5
การเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน จึงมีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน
ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการผู้ท่มี ีทักษะในการคิด สร้างสรรค์
แสวงหาและเรียนรูไ้ ด้เอง และดำ�รงชีวติ อยูใ่ นสังคมสมัยใหม่อย่าง
มีความสุข ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ที่กำ�หนดให้บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรูใ้ นศาสตร์พน้ื ฐานทัว่ ไป ศาสตร์ทางการพยาบาล
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และผดุงครรภ์ชน้ั หนึง่ เข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา คิดเป็นระบบ เข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปญ
ั หาได้ 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี เพือ่ ให้
มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ทง้ั ในระดับชาติและระดับสากล9 จาก
เหตุผลดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้ให้ความสำ�คัญกับการนำ�วิธีการสอนที่
หลากหลายมาใช้เพือ่ พัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
โดยเฉพาะวิธกี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ
สนใจทีจ่ ะนำ�วิธกี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์
สำ�หรับรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์เป็นวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีสัมพันธ์กับพัฒนาการและ
พฤติกรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ สมอง และพฤติกรรม
การทำ�งานของระบบประสาท พันธุกรรม และสิง่ แวดล้อมทีม่ ี
อิทธิพลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการทางกาย
จิตสังคม และการส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย9 ซึง่ เป็นรายวิชา
ทฤษฎีส�ำ หรับนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โดยการจัดการเรียนการสอนทีผ่ า่ นมาใช้วธิ กี ารสอนแบบบรรยาย
เพือ่ ให้นกั ศึกษาเกิดความรูแ้ ละความเข้าใจ และสามารถวางแผน
การส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลตลอดช่วงวัยได้ แต่จาก
ประสบการณ์การสอนและการประเมินผลรายวิชาทีผ่ า่ นมามักพบ
ว่า นักศึกษาไม่มกี ารเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน มีสว่ นร่วมในการเรียน
น้อย มักขาดแรงจูงใจในการเรียนช่วงท้ายๆ ไม่สบื ค้นความรูเ้ พิม่
เติมจากทีค่ รูผสู้ อนสอน ไม่สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ความ
รูท้ เ่ี รียนไปใช้ในการวางแผนการส่งเสริมพัฒนาการได้ ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นข้อจำ�กัดของการใช้วธิ กี ารสอนแบบบรรยาย นอกจากนีใ้ น
รายวิชานีไ้ ด้ก�ำ หนดผลการเรียนรูห้ ลักใน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำ�ของตนเอง ด้าน
ความรู้ ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ สามารถประเมิน
ศักยภาพและพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูเ้ พือ่ นำ�ไปสูก่ ารเรียน
รูต้ ลอดชีวติ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ
ผิดชอบ ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีใ่ นการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง และด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ สามารถสือ่ สารภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สามารถสรุปสาระหลักจากการอ่าน
ตำ�ราและวารสารภาษาอังกฤษได้ ดังนัน้ ในปีการศึกษา 2556
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจนำ�วิธกี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานมาใช้ปรับวิธกี าร
สอนใน 4 บทเรียนสุดท้ายจาก 14 บทเรียนของรายวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ และประเมินผลความเป็นไปได้
40 Journal of Nursing Science

และการนำ�วิธีการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานมาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรูใ้ นการพัฒนาผูเ้ รียน เพือ่ ให้เกิดผลจากการ
เรียนรูแ้ บบ active learning ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
กลุม่ การคิดวิเคราะห์ การมีปฏิสมั พันธ์และการอภิปรายในกลุม่
และความพึงพอใจต่อวิธกี ารเรียนรู้ และเกิดผลการเรียนรูต้ าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามทีไ่ ด้ก�ำ หนด
ไว้ในรายวิชา ซึง่ ผลจากการศึกษานำ�ร่องครัง้ นีจ้ ะเป็นหลักฐาน
ทางการศึกษาทีน่ �ำ ไปสูก่ ารพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ ต่อผล
การเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบการประกันความพร้อมแบบ
รายบุคคลและแบบรายกลุม่ ในกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็น
ฐาน
3. ความเป็นไปได้ของการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี
เป็นฐาน ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์

วิธีดำ�เนินการวิจัย

รูปแบบการศึกษา เป็นการวิจัยประเมินผล (Evaluation
research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษานีไ้ ม่ได้ใช้วธิ กี ารคำ�นวณกลุม่ ตัวอย่างตามรูปแบบ
การวิจยั เชิงปริมาณ เนือ่ งจากเป็นการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ
การวิจยั ประเมินผลทางการศึกษา เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างจึงเป็นกลุม่ เดียวกันคือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 2 ของ
คณะพยาบาลศาสตร์แห่งหนึง่ ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 270
คน
เครือ่ งมือการวิจยั
แบบสอบถาม ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนทฤษฎีและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1) แบบสอบถามผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี
เป็นฐาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากผลการเรียนรูใ้ นรายวิชาพยสจ 202
จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ทก่ี �ำ หนดไว้ในประมวล
รายวิชาพยสจ 202 ประกอบด้วย ข้อคำ�ถามจำ�นวน 24 ข้อ
ลักษณะเป็นคำ�ถามปลายปิด ลักษณะคำ�ตอบเป็นมาตราส่วน
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ประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ ตัง้ แต่ 1-3 คะแนน ซึง่ มีความ
หมายตามลำ�ดับดังนี้ เกิดขึน้ ทุกครัง้ เกิดบ่อยครัง้ และเกิดนานๆ
ครัง้ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล ตามการแบ่งระดับ
คะแนนของ Best10 ดังนี้ ระดับคะแนนตัง้ แต่ 2.34-3.00 หมายถึง
ผลการเรียนรูเ้ กิดทุกครัง้ ระดับคะแนนตัง้ แต่ 1.67-2.33 หมายถึง
ผลการเรียนรู้เกิดบ่อยครั้ง ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.00-1.66
หมายถึง ผลการเรียนรูเ้ กิดนานๆ ครัง้ และให้ผเู้ ชีย่ วชาญจำ�นวน
3 ท่านประเมินความตรงเชิงเนือ้ หาของเครือ่ งมือได้คา่ ดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ .83 และทดสอบค่าความเทีย่ ง (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยนำ�แบบสอบถามทีไ่ ด้ไปทดลองใช้กบั นักศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน และคำ�นวณค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้คา่ ความเทีย่ ง
ของแบบวัด เท่ากับ .86
2) แบบทดสอบการประกันความพร้อมแบบรายบุคคลและ
แบบรายกลุม่ ในกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน เป็นแบบ
ทดสอบการประกันความพร้อมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ ประเมินความ
รู้ค วามเข้ า ใจในเนื้อ หาหลั ก ของแต่ ล ะบทเรี ย นที่มีก ารจั ด
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน ในแต่ละบทเรียนมีจ�ำ นวน
ข้อสอบ 10 ข้อ ซึง่ ใช้ในการทดสอบทัง้ รายบุคคลและรายกลุม่
โดยการสร้างแบบทดสอบอิงตามเนือ้ หาหลักของแต่ละบทเรียน
และอาศัยหลักการพืน้ ฐานในการออกข้อสอบปรนัย11 และผ่าน
การตรวจสอบความความถูกต้องของเนื้อหาและการวิพากษ์
ข้อสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านจิตวิทยาจำ�นวน 3 ท่าน
3) แบบสอบถามความเป็นไปได้ของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานที่ผ้วู ิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวน
วรรณกรรมมีจ�ำ นวน 28 ข้อ ประกอบด้วย ข้อคำ�ถาม 4 ด้าน ได้แก่
ความรับผิดชอบรายบุคคลและรายกลุม่ การมีปฏิสมั พันธ์กลุม่ และ
การอภิปรายในกลุม่ ความชอบและความพึงพอใจ และการคิด
วิเคราะห์ ลักษณะเป็นคำ�ถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดย
แบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ช่วงตามเกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนน
ของ Best10 ดังนี้ ระดับคะแนนตัง้ แต่ 3.67-5.00 หมายถึง มาก
ระดับคะแนนตัง้ แต่ 2.34-3.66 หมายถึง ปานกลาง ระดับคะแนน
ตัง้ แต่ 1.00-2.33 หมายถึง น้อย และให้ผเู้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 3 ท่าน
ประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ .86 และทดสอบค่าความเทีย่ ง (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยนำ�แบบสอบถามทีไ่ ด้ไปทดลองใช้กบั นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน คำ�นวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเทีย่ ง
ของแบบวัด เท่ากับ .89

การจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้น�ำ แนวคิดของ Dr.Larry Michaelsen
และคณะ3-5 มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ทมี เป็นฐาน โดยรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรม
มนุ ษ ย์ ไ ด้ จัด ได้ นำ� วิ ธีก ารเรี ย นรู้โ ดยใช้ ทีม เป็ น ฐานมาใช้ ใ น
การจัดการเรียนการสอนใน 4 บทเรียนสุดท้ายติดต่อกัน ได้แก่
บทเรียนเรือ่ ง
1. พัฒนาการทางปัญญาตลอดช่วงชีวติ
2. ความสามารถในการรับรูท้ างสังคมและพัฒนาการทาง
จริยธรรมตลอดชีวติ
3. ความผูกพันและสัมพันธภาพทางสังคมตลอดช่วงชีวติ
4. บูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ ร่างกาย และ
สุขภาพ
ซึง่ ในแต่ละสัปดาห์จะเรียน 1 บทเรียนโดยใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน
(Preclass) โดยก่อนการเข้าเรียน 1 สัปดาห์ผสู้ อนแจกเอกสารหรือ
ตำ�ราให้ผเู้ รียนอ่านและศึกษาก่อนเข้าเรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนทำ�ความ
รูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาสาระของหัวข้อทีจ่ ะเรียนก่อนเข้าเรียน
ขั้น ตอนที่ 2 การรั บ ประกั น ความพร้ อ มของผู้เรี ย น
(Readiness assurance) เมือ่ เข้าชัน้ เรียน ผูเ้ รียนจะได้รบั การ
ทดสอบการรับประกันความพร้อมแบบรายบุคคล (Individual
Readiness Assurance Test: iRAT) ซึง่ เป็นข้อสอบปรนัยแบบ
หลายตัวเลือกจำ�นวน 10 ข้อเป็นเวลา 10 นาทีเพือ่ ทดสอบความ
รูพ้ น้ื ฐานทีผ่ เู้ รียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน หลังจากนัน้
ผูเ้ รียนจะแบ่งออกเป็นกลุม่ ย่อยประมาณ 7-8 คนต่อกลุม่ ตามที่
กำ�หนดไว้ เพือ่ ทำ�แบบทดสอบชุดเดิมอีกครัง้ แต่ให้ปรึกษาและ
อภิปรายกันภายในกลุม่ ในการเลือกคำ�ตอบแต่ละข้อ ซึง่ เรียกว่า
Group Readiness Assurance Test (gRAT) โดยกระดาษคำ�ตอบ
ที่ใช้จะมีลักษณะพิเศษที่เรียกว่า Immediate FeedbackAssessment Technique (IF-AT) ซึง่ จะเป็นการให้คะแนนและตอบ
สนองต่อคำ�ตอบทีไ่ ด้ในแต่ละข้ออย่างทันทีทนั ใด (Immediate
feedback technique) ในกระดาษคำ�ตอบแบบ scratch cards
ผูเ้ รียนจะร่วมอภิปรายในกลุม่ จนได้ค�ำ ตอบทีถ่ กู ต้องในแต่ละข้อ
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากนัน้ ผูส้ อนจะเป็นผูอ้ ธิบายเพิม่ เติม
แก่ผ้เู รียนในการคิดเหตุผลให้ได้คำ�ตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อ
จนครบทุกข้อ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
ขั้นตอนที่ 3 การนำ�ความรู้ไปใช้ในห้องเรียน (In class
application exercise) เมือ่ ผูส้ อนประเมินว่าผูเ้ รียนเข้าใจในสาระ
หลักของเรือ่ งทีส่ อนแล้ว ผูส้ อนจะแจกกรณีศกึ ษาเพือ่ ฝึกการนำ�
ไปใช้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนในแต่ละกลุม่ ได้น�ำ ความรูจ้ ากการเรียนรูใ้ นการ
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ทำ�แบบทดสอบการรับประกันความพร้อมมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่มี ีความซับซ้อนขึ้น
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากนัน้ ผูส้ อนจะให้กลุม่ ออกมาอภิปราย
ในการหาคำ�ตอบของกลุม่ ตนเอง และให้แนวทางเพิม่ เติมในการ
ตอบสถานการณ์/โจทย์เพื่อให้ได้คำ�ตอบที่สมบูรณ์ ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจยั นีไ้ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสโครงการ IRBNS2013/30.0406 ซึง่ ทำ�การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่างโดย
ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการศึกษา และให้เจ้า
หน้าทีฝ่ า่ ยการศึกษาขอนัดพบนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ในวันปฐมนิเทศ
วิชา เพื่ออธิบายและชี้แจงรายละเอียดของการเรียนรายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
ซักถามข้อสงสัย และสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจยั
ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั มีสทิ ธิถ์ อนตัวออกจากโครงการวิจยั เมือ่ ใด
ก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจยั
หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจยั นี้ จะไม่มผี ลกระทบต่อผลการ
เรียนการสอนแต่ประการใด
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการศึกษาและ
ให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการศึกษาขอนัดพบนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ในวัน
ปฐมนิเทศวิชา เพือ่ อธิบายและชีแ้ จงรายละเอียดของการเรียน
รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์
2. ชีแ้ จงแก่นกั ศึกษาว่า การจัดการเรียนการสอนแบบทีมใน
รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์มที ง้ั หมด 14 บท
เรียน ในแต่ละบทเรียนใช้เวลาครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง โดยบทเรียนจำ�นวน
10 บทเรียนใช้วธิ กี ารสอนแบบบรรยาย และบทเรียนจำ�นวน 4
บทเรียนจะใช้วธิ กี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน
3. อธิบายการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานใน
แต่ละขัน้ ตอน และกำ�หนดกติกาในการเข้าชัน้ เรียนร่วมกัน เช่น
เข้าเรียนตรงเวลา อ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน และไม่ลอกข้อสอบ
กัน เป็นต้น
4. จัดกลุม่ ผูล้ งทะเบียนในรายวิชานีจ้ ะแบ่งเป็น 2 กลุม่ การ
เรียน กลุม่ การเรียนที่ 1 จำ�นวน 136 คนเรียนวันอังคาร และกลุม่
การเรียนที่ 2 จำ�นวน 134 คน เรียนวันพฤหัสบดี โดยทีก่ ารสอน
แบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน จะจัดการสอนจำ�นวน 4 บท
เรียนติดต่อกันต่อ หลังการสอนแบบบรรยาย 10 บทเรียน จึงเริม่
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จัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน เพือ่ ไม่ให้เกิดอิทธิพลร่วม
จากวิธกี ารสอนแบบบรรยายเดิม และในแต่ละกลุม่ การเรียนแบบ
การเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน แบ่งผูเ้ รียนออกเป็น 17 ทีมๆ ละ
7-8 คน และผูเ้ รียนในแต่ละกลุม่ จะเป็นกลุม่ เดิมจนจบการเรียน
การสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน
5. ดำ�เนินการจัดกระบวนการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนของการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน ดังนี้ ขัน้ ตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน
โดยก่อนเข้าเรียน 1 สัปดาห์ ผูส้ อนแจกเอกสารให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาก่อนเข้าเรียน ขัน้ ตอนการรับประกันความพร้อมของผูเ้ รียน
ผูส้ อนให้นกั ศึกษาทำ�แบบทดสอบการรับประกันความพร้อมแบบ
รายบุคคลเมือ่ เริม่ ชัน้ เรียน จากนัน้ ให้นกั ศึกษาเข้ากลุม่ และให้ท�ำ
แบบทดสอบการรับประกันความพร้อมอีกครั้ง โดยให้มีการ
อภิปรายเพือ่ เลือกคำ�ตอบภายในกลุม่ และให้มกี ารอภิปรายความ
คิดเห็นเพิม่ เติมในเหตุผลของคำ�ตอบแต่ละข้อ และขัน้ ตอนการ
ประยุกต์ใช้ความรูใ้ นห้องเรียน ผูส้ อนแจกโจทย์สถานการณ์ให้
นักศึกษาแต่ละกลุม่ ได้รว่ มกันอภิปรายเพือ่ แก้ไขโจทย์สถานการณ์
ทีไ่ ด้รบั เมือ่ สิน้ สุดบทเรียนในแต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั นำ�คะแนนทดสอบ
การรับประกันความพร้อมแบบรายบุคคลและแบบรายกลุม่ ไป
วิเคราะห์เปรียบเทียบการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้
6. แจกแบบสอบถามประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และความเป็นไปได้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน ให้ผเู้ รียนแต่ละคน
ตอบด้วยตนเอง ในวันสิน้ สุดการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ใน 4 บทเรียน และความเป็นไปได้ในการจัด
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน โดยรวม และรายด้าน ใช้
สถิตคิ า่ เฉลีย่ (X) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
2. เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลีย่ ของการทดสอบการประกัน
ความพร้อมแบบรายบุคคลและแบบรายกลุม่ จากกระบวนการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน โดยใช้สถิตทิ ี (t-test)

ผลการวิจัย

1. ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง เป็นนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 2 จำ�นวน 270 คนเป็นเพศหญิง
จำ�นวน 260 คนคิดเป็นร้อยละ 96.3 และเป็นเพศชายจำ�นวน 10
คนคิดเป็นร้อยละ 3.7
2. ผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติใน 4 บทเรียนของรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและ
พฤติกรรมมนุษย์ พบว่าหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน
นักศึกษาระบุผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
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อุดมศึกษาแห่งชาติโดยรวม เกิดขึน้ ทุกครัง้ ในการเรียน (Xรวม = เทคโนโลยี ด้านความรู้ และ ด้านทักษะทางปัญญา (X1-5 = 2.74,
2.52, SDรวม = .50) และเรียงตามลำ�ดับรายด้าน ได้ดงั นี้ ด้าน 2.61, 2.42, 2.41, และ 2.39 ตามลำ�ดับ SD1-5 = .26, .50, .55,
คุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ .57, และ .61 ตามลำ�ดับ) ดังตารางที่ 1
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ สือ่ สารและการใช้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษา
พยาบาล โดยรวมและรายด้าน
ผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยรวม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
3. ความแตกต่างของคะแนนความรูจ้ ากการจัดกระบวนการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานใน 4 บทเรียน เรือ่ งพัฒนาการทางปัญญา
ตลอดช่วงชีวติ ความสามารถในการรับรูท้ างสังคมและพัฒนาการ
ทางจริยธรรมตลอดชีวติ ความผูกพันและสัมพันธภาพทางสังคม
ตลอดช่วงชีวติ และบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ ร่างกาย
และสุขภาพ พบว่า ค่าคะแนนเฉลีย่ การทดสอบการรับประกัน

X
2.52
2.74
2.61
2.42
2.41
2.39

SD
.50
.26
.50
.55
.57
.61

ระดับ
เกิดขึน้ ทุกครัง้
เกิดขึน้ ทุกครัง้
เกิดขึน้ ทุกครัง้
เกิดขึน้ ทุกครัง้
เกิดขึน้ ทุกครัง้
เกิดขึน้ ทุกครัง้

ความพร้อมรายกลุม่ (Group Readiness Assurance Test: gRAT)
มีความแตกต่างและเพิม่ มากขึน้ กว่าค่าคะแนนเฉลีย่ การทดสอบ
การรับประกันความพร้อมรายบุคคล (Individual Readiness
Assurance Test: iRAT) ทัง้ โดยรวมและจำ�แนกตามบทเรียนของ
รายวิชาอย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ .001 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของการทดสอบการประกันความพร้อมแบบรายบุคคลและรายกลุม่ ของนักศึกษาพยาบาล
จำ�แนกตามบทเรียนของรายวิชา
กลุม่ ตัวอย่าง
โดยรวม
บทเรียนที่ 1
บทเรียนที่ 2
บทเรียนที่ 3
บทเรียนที่ 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

p

54.62
33.32
22.69
38.01
25.52

< .001
< .001
< .001
< .001
< .001

iRAT หมายถึง การทดสอบการประกันความพร้อมแบบรายบุคคล
gRAT หมายถึง การทดสอบการประกันความพร้อมแบบรายกลุม่
4. ความเป็นไปได้ของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน
พบว่าหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานใน 4 บทเรียน เรือ่ ง
พัฒนาการทางปัญญาตลอดช่วงชีวติ ความสามารถในการรับรู้
ทางสังคมและพัฒนาการทางจริยธรรมตลอดชีวติ ความผูกพัน
และสัมพันธภาพทางสังคมตลอดช่วงชีวติ และบูรณาการความ
สัมพันธ์ระหว่างจิตใจ ร่างกาย และสุขภาพ นักศึกษามีความเห็น

ด้วยโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (Xรวม = 4.50, SD รวม = .57) และ
รายด้าน ได้แก่ ด้านความชอบและความพึงพอใจ ด้านการมี
ปฏิสมั พันธ์และการอภิปรายในกลุม่ ด้านการคิดวิเคราะห์ และ
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุม่ นักศึกษาเห็นด้วยใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน (X1-4 = 4.46, 4.43, 4.35, และ 4.28 ตาม
ลำ�ดับ SD1-4 = .65, .60, .66, และ .66 ตามลำ�ดับ) ดังตารางที่ 3

Journal of Nursing Science

43

J Nurs Sci Vol 33 Suppl 1 January-March 2015

ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับของความเป็นไปได้ของกระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานในนักศึกษา
พยาบาล โดยรวมและรายด้าน
องค์ประกอบของความเป็นไปได้ของกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้
โดยรวม
ด้านความชอบและความพึงพอใจ
ด้านการมีปฏิสมั พันธ์และการอภิปรายในกลุม่
ด้านการคิดวิเคราะห์
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุม่

การอภิปรายผล

ผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
และการทดสอบการรับประกันความพร้อมรายบุคคลและรายกลุม่
ผลให้เกิดผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติทง้ั 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี ด้านความรู้
และ ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาระบุวา่ เกิดขึน้ ในทุกครัง้ หลัง
การเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน ดังตารางที่ 1 ซึง่ อธิบายได้วา่ ใน
รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ ได้เน้นคุณธรรม
จริยธรรมหลัก เรือ่ งความรับผิดชอบต่อการกระทำ�ของตนเอง โดย
ในช่วงก่อนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน ผูเ้ รียนและผูส้ อนจะมีการ
กำ�หนดกติกาของการเข้าชัน้ เรียนร่วมกัน เช่น มาตรงต่อเวลา อ่าน
บทเรียนก่อนเข้าชัน้ เรียน ไม่ลอกข้อสอบกัน เป็นต้น ซึง่ กติกาเหล่า
นีเ้ ป็นหลักการพืน้ ฐานทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรับผิดชอบ
ต่อการกระทำ�ของตนเองและได้รบั ประโยชน์จากการเรียนรูโ้ ดยใช้
ทีมเป็นฐาน ซึง่ เมือ่ ผูเ้ รียนปฏิบตั ติ ามกติกาการเข้าชัน้ เรียน เช่น
อ่านบทเรียนทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และได้รบั ผลจากการทำ�แบบ
ทดสอบทีน่ า่ พึงพอใจ เช่น มีคะแนนการทำ�แบบทดสอบทีส่ งู ขึน้
จะจูงใจให้ผเู้ รียนปฏิบตั ติ ามกติกายิง่ ขึน้ คือ อ่านบทเรียนทีไ่ ด้รบั
มอบหมายอีกในการเรียนครัง้ ต่อไป ซึง่ เป็นลักษณะของการเรียน
รูแ้ บบผลของการกระทำ� ดังนัน้ การทีผ่ เู้ รียนปฏิบตั ติ นโดยเคารพ
กติกาของการเข้าชั้นเรียน และมีความซื่อสัตย์ในการทำ�แบบ
ทดสอบ จึงเป็นคุณลักษณะทีส่ ามารถพัฒนาได้จากการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ทมี เป็นฐาน ซึง่ จากการศึกษาของ Cheng และคณะ12 ทีพ่ บว่า
นักศึกษาทีไ่ ด้เรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานมีพฤติกรรมการเรียนในทาง
บวกในการเรียนรูแ้ บบนำ�ตนเอง โดยอธิบายว่าการทีใ่ ห้นกั ศึกษา
เตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียนจะเป็นแรงผลักและแรงกระตุ้นให้
นักศึกษาสนใจศึกษาบทเรียนอย่างสม่�ำ เสมอและพัฒนาความ
เข้าใจในเนือ้ หาก่อนเข้าชัน้ เรียน ตลอดจนรูปแบบของการใช้การ
ทดสอบการรับประกันความพร้อมแบบรายบุคคลและแบบราย
กลุม่ จะช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียนรูด้ ว้ ย
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X
4.50
4.46
4.43
4.35
4.28

SD
.57
.65
.60
.66
.66

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตนเองทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในกลุม่ นอกจากนีจ้ ากผลการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นผู้
ลงมือปฏิบตั ิ เช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามแนวจิตต
ปัญญา13 การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล14
พบว่าการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญสามารถส่งเสริมผู้
เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผูอ้ น่ื มีระเบียบวินยั และมีความซือ่ สัตย์ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จะ
เห็นว่าในกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยการทำ�งานเป็นทีม ผูเ้ รียนจะมี
บทบาทสำ�คัญในการนำ�ความรูจ้ ากการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนมา
อภิปรายแลกเปลีย่ นกับเพือ่ นในทีม ซึง่ การจัดเป็นกลุม่ ขนาดเล็ก
ให้ผเู้ รียนมาทำ�งานร่วมกันจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีการ
สื่อสารแบบสองทางภายในกลุ่ม มีบรรยากาศของการรับฟัง
ยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างของเพือ่ นในทีม มีสว่ นร่วมในการ
เรียน และทำ�งานร่วมกับเพือ่ น6-8 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Middleton-Green & Ashelford15 ทีส่ งั เกตเห็นได้วา่ การเรียนรูโ้ ดย
ใช้ทมี เป็นฐานเป็นวิธกี ารทีส่ ง่ ผลต่อกระบวนการทำ�งานเป็นทีม ซึง่
จะช่วยพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความร่วมมือในกลุม่ และทำ�งานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Cheng และคณะ12 ทีอ่ ธิบายว่าการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานโดย
เฉพาะขัน้ ตอนของการใช้การทดสอบการรับประกันความพร้อม
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนในกลุม่ ได้รบั ผิดชอบต่อ
ตนเองในการเตรียมตัวอ่านบทเรียนก่อนเข้าชัน้ เรียน และมาร่วม
กันอภิปรายจากหลายมุมมอง และแนวคิดต่างๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุป
ในการหาคำ�ตอบ ซึง่ ปฏิสมั พันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ภายในกลุม่ และความร่วม
มือของผูเ้ รียน จะส่งเสริมให้เกิดการสอนและเรียนรูไ้ ปพร้อมกัน
จึงเป็นวิธีท่สี ่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ในด้านคุณค่าของการ
ทำ�งานเป็นทีม
ด้านความรูแ้ ละด้านทักษะทางปัญญา ตลอดจนด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี สามารถ
สะท้อนให้เห็นได้จากคะแนนการทดสอบการรับประกันความ
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พร้อมแบบรายบุคคลและรายกลุม่ พบว่านักศึกษามีคา่ คะแนน
เฉลีย่ จากการทดสอบการรับประกันความพร้อมรายกลุม่ (Group
Readiness Assurance Test: gRAT) เพิม่ มากขึน้ กว่าการทดสอบ
การรับประกันความพร้อมรายบุคคล (Individual Readiness
Assurance Test: iRAT) ทัง้ โดยรวมและจำ�แนกตามบทเรียนของ
รายวิชาอย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ .001 ดังตารางที่ 3 แสดงให้เห็น
ว่า ขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน โดยการใช้แบบ
ทดสอบการรับประกันความพร้อม การใช้การอภิปรายในกลุม่ ย่อย
การมีโจทย์สถานการณ์ให้ฝึกแก้ปัญหา ช่วยส่งเสริมให้ผ้เู รียน
สามารถสรุปความรูจ้ ากการอ่านบทเรียน ได้น�ำ ความรูจ้ ากบท
เรียนมาใช้ในอภิปราย สือ่ สารแลกเปลีย่ นความเข้าใจกับเพือ่ น
สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์ปญ
ั หา สามารถนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ทำ�งานกลุม่ ได้อย่างเหมาะสม สามารถเลือกใช้ขอ้ มูลเพือ่ นำ�ความ
รูไ้ ปใช้ตดั สินใจและแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีวจิ ารณญาณ ซึง่ สอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของณัทกวี ศิรริ ตั น์ และศิศธิ ร ชิดนายี16 พบว่าการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน มีผลให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนเพิม่ มากขึน้ และมีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเพิม่ มากขึน้
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Chung และคณะ17 ทีพ่ บว่า
คะแนนการทดสอบการรับประกันความพร้อมรายกลุม่ สูงกว่า
คะแนนการทดสอบการรับประกันความพร้อมรายบุคคลอย่างมี
นัยสำ�คัญ ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากการเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันในกลุม่
โดยมีการศึกษาค้นคว้า จากตำ�ราเรียนด้วยตนเองก่อนเข้าชัน้ เรียน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลากต เดชอาคม และโกษา
สุดหอม18 ทีพ่ บว่าผลการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารเรียนแบบบรรยายและ
วิธกี ารเรียนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานไม่แตกต่างกัน แต่
กลุม่ ทีเ่ รียนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานได้คะแนนสูงกว่าใน
ข้อสอบประเภทซึง่ ต้องคิดวิเคราะห์ ดังนัน้ โดยสรุปแล้ว การเรียน
รูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานจึงเป็นวิธกี ารจัดการเรียนการสอนทีส่ ามารถ
ส่งเสริมผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ สือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา
ความเป็นไปได้ของการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็น
ฐาน นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากกับผลของการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้
หลังการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานในทุกด้าน ซึง่
ได้แก่ ด้านความชอบและความพึงพอใจ ด้านปฏิสมั พันธ์และการ
อภิปรายในกลุม่ ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่อกลุม่ ดังตารางที่ 3 ซึง่ อธิบายได้วา่ ด้านความ
ชอบและความพึงพอใจต่อการเรียนในรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้
ทีมเป็นฐาน อาจเป็นผลจะมาจากการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดย

ใช้ทมี เป็นฐาน โดยเฉพาะการใช้กระดาษคำ�ตอบลักษณะพิเศษที่
เรียกว่า Immediate Feedback-Assessment Technique (IF-AT)
เป็นการให้คะแนนและตอบสนองต่อคำ�ตอบทีไ่ ด้อย่างทันทีทนั ใด
ซึง่ เป็นเทคนิคทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทันทีแก่
นักศึกษาว่าการตัดสินใจของทีมนั้นถูกต้องหรือไม่ ช่วยสร้าง
บรรยากาศของความสนุกสนาน มีชวี ติ ชีวาและไม่เคร่งเครียด ซึง่
คล้ายกับผลงานวิจยั ของ Middle-Green & Ashelford15 ทีไ่ ด้จาก
การสังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียนว่า การใช้ Immediate
Feedback-Assessment Technique (IF-AT) เป็นวิธีท่ที ำ�ให้
นักศึกษารู้สึกพึงพอใจกับการเรียนรู้ท่เี กิดขึ้นโดยสังเกตเห็นถึง
บรรยากาศทีส่ นุกสนานเมือ่ ตอบคำ�ถามได้ถกู ต้อง และเมือ่ ได้ค�ำ
ตอบไม่ถกู ต้อง นักศึกษาจะร่วมมือกันในกลุม่ มากขึน้ ในการแลก
เปลีย่ นความรูเ้ พือ่ ให้สามารถคิดวิเคราะห์และตอบคำ�ถามได้ถกู
ต้องมากขึน้ และสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัทกวี ศิรริ ตั น์ และ
ศศิธร ชิดนายี16 พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานและชอบกระดาษคำ�ตอบแบบนี้ท่ี
นักศึกษาทราบคำ�ตอบทีถ่ กู ต้องในทันที
ด้านการมีปฏิสมั พันธ์และการอภิปรายในกลุม่ ด้านการคิด
วิเคราะห์ และด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุม่ จะเห็น
ได้วา่ จากการจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานทีป่ ระกอบ
ด้วย การให้นกั ศึกษารับผิดชอบต่อตนเองในการเตรียมตัวอ่าน
เอกสารทีม่ อบหมายก่อนเข้าเรียน การให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมใน
กลุม่ เรียน โดยมีการแลกเปลีย่ นความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาของ
บทเรียนกับเพือ่ น และการให้นกั ศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ปญ
ั หาจาก
โจทย์สถานการณ์ทไ่ี ด้รบั ภายในกลุม่ นัน้ เป็นกระบวนการเรียนรูท้ ่ี
ช่วยพัฒนาให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเองและต่อกลุม่
ได้พฒ
ั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรูท้ ม่ี คี วามเข้าใจ
ในเนือ้ หาทีล่ กึ ซึง้ และสามารถนำ�ไปใช้ในการแก้ปญ
ั หาสถานการณ์
ต่างๆ ได้มากขึน้ นอกจากนีป้ ฏิสมั พันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ภายในกลุม่ และ
การได้รบั โอกาสจากเพือ่ นในการอภิปราย การได้พดู แสดงความ
คิดเห็นภายในกลุม่ ช่วยให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาทักษะการทำ�งาน
19
เป็นทีม เช่นเดียวกับงานวิจยั ของโกษา สุดหอม และคณะ20
พบว่านักศึกษาแพทย์มที ศั นคติในเกณฑ์ดมี ากในด้านทักษะการ
ทำ�งานเป็นทีม ทักษะการสือ่ สารด้วยวาจา และการติดต่อประสาน
งานภายในทีม สำ�หรับงานวิจยั ในนักศึกษาพยาบาลก็ได้ผลเช่น
เดียวกัน การศึกษาของ Cheng และคณะ12 พบว่า การเรียนรูโ้ ดย
ใช้ทมี เป็นฐานในนักศึกษาพยาบาลจำ�นวน 104 คน ส่งผลต่อการ
เห็นคุณค่าของการทำ�งานเป็นทีม การมีสว่ นร่วมในการเรียน และ
การนำ�ตนเองในการเรียนรู้ และการศึกษาของ Currey และคณะ21
พบว่า นักศึกษาพยาบาลหลังปริญญาตรีมที ศั นคติทด่ี เี พิม่ ขึน้ หลัง
จากการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในด้านการทำ �งานเป็นทีม
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ความสามารถในการให้เหตุผลทางคลินิกและการพัฒนาทาง
วิชาชีพ ซึง่ จะเห็นว่าผลของการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานช่วยให้
นักศึกษามีความชอบ พึงพอใจ และกระตือรือร้นและมีชวี ติ ชีวา
ในการเรียน และเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะนักศึกษาได้เรียนรู้
ผ่านการลงมือกระทำ�ด้วยตนเอง และสะท้อนให้เห็นว่าการเรียน
รูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนเป็นผูข้ วนขวายในการ
เรียนรูท้ ง้ั ทีเ่ กิดขึน้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยการเรียนรูท้ ่ี
เกิดขึ้นภายในกลุ่มช่วยพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์และการ
อภิปรายในกลุม่ การคิดวิเคราะห์ และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อกลุม่ ดังนัน้ วิธกี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานจึงมีความเป็น
ไปได้ในการนำ�มาจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นนักศึกษาพยาบาล
ข้อจำ�กัดในการวิจยั
การวิจยั ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนครัง้
นี้ เป็นการประเมินภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม
ความคิ ด ความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ง นั ก ศึ ก ษาอาจตอบ
แบบสอบถามเพือ่ ตอบสนองความต้องการของอาจารย์ผสู้ อนได้
ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรใช้การประเมินผลลัพธ์ของ
กิจกรรมในรูปแบบอืน่ ร่วมด้วย เช่น การสังเกตผลของการเรียนรู้
โดยใช้ทมี เป็นฐาน หรือออกแบบการวิจยั แบบเปรียบเทียบผลของ
การจัดกระบวนการเรียนรูก้ บั รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบอืน่ ๆ

ข้อเสนอแนะ

1. การเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐานเป็นเทคนิคการสอนทีก่ ระตุน้
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ผูเ้ รียนเรียนด้วยตนเองและผ่านกระบวนการ
กลุม่ ไม่มกี ารบรรยาย ดังนัน้ ในตอนท้ายของชัว่ โมงเรียน อาจารย์
ควรสรุปการเรียนรูท้ กุ ครัง้ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั ศึกษาเพือ่
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทักษะการทำ�งานเป็นทีม ความรับผิด
ชอบและการประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ท างการพยาบาลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. งานวิจยั ครัง้ ต่อไปควรจะได้มกี ารเปรียบเทียบผลก่อนและ
หลังการเรียนโดยใช้ทมี เป็นฐาน และเพิม่ การศึกษาตัวแปรเพือ่ ให้
เกิดความชัดเจนในการอ้างอิงประสิทธิผลของการเรียน เช่น
เจตคติ หรือผลสัมฤทธิข์ องการเรียนรู้ รวมทัง้ มีการศึกษาระยะยาว
เพือ่ ประเมินการเรียนรูแ้ ละการเชือ่ มโยงเนือ้ หาบทเรียนของผูเ้ รียน
ทีใ่ ช้วธิ กี ารเรียนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เป็นฐาน
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