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Abstract
Purpose: The purpose of this research was to compare learning achievement of nursing students between
using lecture and team-based learning.
Design: Quasi-Experimental study.
Methods: Subjects were 270 nursing students enrolled in Basic Nursing Skill course in second semester,
academic year 2014. All students were divided into 2 groups: control group (lecture-based learning) and
experimental group (team-based learning) by using simple random sampling. The experimental group was
divided into 20 small groups, organized by Grade Point Average (high, middle and low). Each small group
comprised of 6-7 nursing students. The research instruments were 1) learning objective questions 2)
individual readiness assurance test (I-RAT) and an identical group readiness assurance test (G-RAT) 3) the
intermediate feedback assessment technique card (IF-AT) 4) case study. Data was collected using multiple
choice test questions (MCQ) and student’s satisfaction questionnaire. Descriptive statistics and independent
t-test were used to analyze data.
Main findings: The results showed that the test mean score of the experimental group (X = 12.46 ± 2.95)
was not significantly different from that of the control group (X = 12.27 ± 2.89) (p > .05). However, the
experimental group’s satisfaction mean scores on team-based learning as a whole and items were at high levels.
Conclusion and recommendations: The test mean score of the experimental group was not significantly
different from that of the control group. However, students were satisfied with team-based learning (TBL); they
appreciated on learning engagement, team working, and responsibility. So, TBL can be used to assist nursing
students to develop their behaviors according to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF)
standards.
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างการ
สอนแบบบรรยายและการสอนแบบการเรยี นรูโ้ ดยใช้ทมี : การศึกษานำ�ร่อง*
ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, ค.ม.1 เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล, พย.ม.1 วิภาวี หม้ายพิมาย1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาพยาบาลระหว่างการสอนแบบบรรยายและการสอนแบบ
การเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 2 ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาทักษะพืน้ ฐาน
ทางการพยาบาลในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 270 คน แบ่งนักศึกษาโดยการสุม่ แบบง่ายเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่
ควบคุมทำ�การสอนแบบบรรยาย และกลุม่ ทดลองทำ�การสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี จับสลากคละนักศึกษากลุม่ ทดลองตามเกรด
เฉลีย่ เป็นกลุม่ ย่อย 20 กลุม่ ๆ ละ 6-7 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ 1) ใบงานประเด็นการเรียนรูต้ ามกรอบวัตถุประสงค์ 2) แบบ
ประเมินความพร้อมในการเรียนรูร้ ายบุคคลและรายกลุม่ 3) การ์ดคำ�ตอบ 4) กรณีศกึ ษา เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ
1) ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณาและการทดสอบค่าที (independent t-test)
ผลการวิจยั : ค่าเฉลีย่ คะแนนสอบของกลุม่ ทดลอง (X = 12.46 ± 2.95) ไม่แตกต่างกับกลุม่ ควบคุม (X = 12.27 ± 2.89)
(p > .05) ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี ทัง้ รายข้อและภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง
สรุปและข้อเสนอแนะ: นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี มีคา่ เฉลีย่ คะแนนสอบไม่แตกต่างจากนักศึกษาทีไ่ ด้
รับการสอนแบบบรรยาย แต่ท�ำ ให้นกั ศึกษารูส้ กึ สนุกสนานกับการเรียน พึงพอใจต่อการมีสว่ นร่วมในการเรียน การทำ�งานเป็นทีม และ
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนมากขึน้ จึงเป็นวิธกี ารสอนรูปแบบหนึง่ ทีจ่ ะสามารถเสริมสร้างมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติทเ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญได้
คำ�สำ�คัญ: ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน นักศึกษาพยาบาล การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี
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ความสำ�คัญของปัญหา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้ถกู
กำ�หนดขึน้ โดยคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมุง่
สูเ่ ป้าหมายเดียวกัน คือการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
โดยกำ�หนดผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ อาจารย์พฒ
ั นาวิธกี ารสอน
นักศึกษาพัฒนาวิธกี ารเรียนรู้ บัณฑิตมีความรูค้ วามสามารถ และ
ได้รบั การอบรมกล่อมเกลาให้มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม1 ดังนัน้ สถาบัน
อุดมศึกษาจึงต้องปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน
ใหม่ เพือ่ พัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบ
TQF ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะหนึง่
ในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสำ�คัญดังกล่าว
จึงจัดอบรมวิธกี ารจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ทีเ่ น้น
ให้ผเู้ รียนสามารถแสดงศักยภาพการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เพือ่ ให้
คณาจารย์มคี วามรูค้ วามสามารถ และสามารถเลือกใช้ให้เหมาะ
สมกับรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนวิชา พยคร 209 ทักษะพืน้ ฐาน
ทางการพยาบาล 4(2-6-6) เป็นการเรียนการสอนทีป่ ระกอบด้วย
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ าร (Learning Resource
Center: LRC) ในส่วนของภาคทฤษฎีมกี ารจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นหลัก อาจารย์สว่ นใหญ่จะให้ความสำ�คัญกับ
เนือ้ หาวิชาทีม่ จี �ำ นวนมาก ต้องการถ่ายทอดให้ครอบคลุมในระยะ
เวลาทีจ่ �ำ กัด ซึง่ มีขอ้ ดีคอื ประหยัดเวลา เพราะสามารถใช้กบั
นักศึกษาทีม่ จี �ำ นวนมากได้ การสอนสามารถดำ�เนินการได้เร็ว
อาจารย์เป็นผูก้ �ำ หนดเนือ้ หา กำ�หนดวิธกี ารถ่ายทอด นักศึกษาทำ�
หน้าทีใ่ นการรับความรูท้ อ่ี าจารย์สอน และพยายามจดจำ�เนือ้ หา
ทีอ่ าจารย์สอนให้มากทีส่ ดุ ถึงแม้การสอนแบบบรรยายจะมีขอ้ ดี
หลายประการ แต่การสอนแบบบรรยายเป็นการสอนทีเ่ น้นผูส้ อน
เป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีการสอนที่ผ้เู รียนมีบทบาทน้อย ทำ�ให้
นักศึกษาบางส่วนขาดความสนใจในการเรียน ง่วงหลับ การเรียน
การสอนแบบบรรยายไม่เน้นให้นกั ศึกษาค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง
ทำ�ให้ขาดพฤติกรรมใฝ่รใู้ ฝ่เรียน และขาดการฝึกฝนการทำ�งานเป็น
ทีม2 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูต้ ามกรอบ TQF ที่
เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง การทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบ TQF สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้หลากหลายรูปแบบ จากการทีน่ กั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ทีล่ ง
ทะเบียนเรียนวิชาทักษะพืน้ ฐานทางการพยาบาลได้ถกู จัดแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 134 และ 136 คน ซึง่ เป็นกลุม่ ค่อนข้าง
ใหญ่ มีนกั ศึกษาจำ�นวนมากผูว้ จิ ยั จึงเลือกวิธกี ารสอนแบบการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ทมี (team-based learning) ซึง่ เป็นวิธกี ารเรียนรูปแบบ
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หนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และสามารถใช้กับการเรียนที่มี
นักศึกษาจำ�นวนมากได้เช่นเดียวกับการสอนแบบบรรยาย3 วิธี
การสอนรูปแบบนีเ้ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ฝกึ แสดงความคิดเห็น ฝึก
ความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทัง้ ของตนเองและกลุม่
นำ�มาแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในกลุม่ เรียนรูบ้ ทบาทของตนเองและ
ผูอ้ น่ื โดยมุง่ ความสำ�เร็จของส่วนรวมเป็นสำ�คัญ3-5 อาจารย์ผสู้ อน
(instructor) เป็นผูก้ �ำ หนดวัตถุประสงค์ของการเรียน เตรียมแบบ
ประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ (readiness assurance test)
ประเมินและปรับแก้ขอ้ ผิดพลาดของผูเ้ รียน รวมถึงเตรียมกรณี
ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ การสอนลักษณะนีท้ �ำ ให้ผเู้ รียนได้รบั
ความรูจ้ ากการอภิปรายแก้ปญ
ั หาภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่
ภายใต้การป้อนข้อมูลย้อนกลับทันทีจากอาจารย์ผสู้ อน เป็นผล
ให้ผเู้ รียนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรียนรูอ้ ย่างครบถ้วน
ถูกต้อง6 การสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี จะเน้นความสำ�คัญ
ตัง้ แต่การเรียนนอกห้องเรียน ซึง่ ผูส้ อนจะต้องให้วตั ถุประสงค์ท่ี
ชัดเจน เน้นให้ผ้เู รียนเตรียมตัวเพื่อการอภิปรายในชั้นเรียน
เป็นการเรียนด้วยตนเองและเรียนเป็นกลุม่ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียน
แสดงความคิดเห็นหรือความรูใ้ นการอภิปรายกลุม่ และระหว่าง
กลุม่ 3 การสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ
(1) การเตรียมตัว (pre-class study) เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า
ก่อนเข้าชัน้ เรียน เป็นการอ่านและทำ�กิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายตามใบงาน (2) การประเมินความพร้อมของการเรียน
(readiness assurance) เป็นการทดสอบความรับผิดชอบเรือ่ ง
การเตรียมตัวล่วงหน้าเมือ่ เข้าชัน้ เรียน เริม่ ด้วยแบบประเมินความ
พร้อมในการเรียนรูร้ ายบุคคล (Individual Readiness Assurance
Test: I-RAT) ซึง่ เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice
test Question: MCQ) จากนั้นวัดความรู้รายกลุ่ม (Group
Readiness Assurance test: G-RAT) โดยแบ่งกลุม่ ย่อยกลุม่ ละ
5-7 คน ใช้ขอ้ สอบชุดเดิมแต่ให้เวลาทำ�ข้อสอบนานขึน้ เพือ่ ให้
นักศึกษาอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน และร่วมกันหา
คำ�ตอบของกลุม่ หลังจากนัน้ นักศึกษาสามารถหาคำ�ตอบทีถ่ กู ต้อง
ได้ทนั ทีจากการ์ดคำ�ตอบ (Immediate Feedback Assessment
Technique: IF-AT) จากนัน้ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นต่างๆ ที่ยังไม่ชัดเจนกับอาจารย์ผ้สู อน และอาจารย์
อธิบายแนวทางการคิดหาคำ�ตอบทีถ่ กู ต้องจนครบทุกข้อ (3) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (application) โดยใช้กรณีศกึ ษาในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีส่ อน ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ อภิปรายและนำ�
เสนอในชัน้ เรียนโดยอาจารย์ผสู้ อนเป็นผูส้ รุปรวบยอด และขัน้
ตอนสุดท้าย (4) การสอบวัดความรู้ เป็นการทดสอบความรูห้ ลัง
จากเสร็จสิน้ การสอนซึง่ เป็นข้อสอบ MCQ2,7,8 ดังนัน้ จะเห็นได้
ว่าการสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี นอกจากนักศึกษาจะได้รบั
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ความรูค้ รบตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ยังได้รบั การพัฒนาใน
เรือ่ งการมีระเบียบวินยั ความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และกลุม่ สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทัง้ ได้
รับการฝึกฝนให้สามารถทำ�งานเป็นทีมได้ สำ�หรับการสอนแบบ
บรรยายในชัน้ เรียน (Lecture-Based Learning: LBL) ซึง่ เป็นการ
สอนแบบปกติท่ปี ฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ� มีการ
ดำ�เนินการ 3 ขัน้ ตอน คือ (1) ปฐมนิเทศวิชา โดยหัวหน้าวิชา
อธิบายรายละเอียดในประมวลการสอน ซึ่งประกอบด้วยคำ�
อธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผล แนะนำ�ให้อ่านตำ�ราหลักของวิชา ศึกษาสื่อ
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน แนะนำ�เอกสารอ้างอิงทีใ่ ช้ประกอบการ
สอน และแจ้งเรือ่ งการทำ�แบบประเมินความพร้อม (2) ดำ�เนินการ
สอนแบบบรรยายตามปกติ โดยก่อนการสอนจะให้นกั ศึกษาทำ�
แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรูร้ ายบุคคล (3) ทดสอบความ
รูห้ ลังจากเสร็จสิน้ การสอนซึง่ เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบใน
ช่วงสัปดาห์สอบประจำ�ภาคการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้อ งต้ น และเพื่อ ความ
สอดคล้องกับนโยบายของภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ผูว้ จิ ยั
จึงสนใจทีจ่ ะนำ�วิธกี ารสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี มาทดลองใช้
ในการเรียนวิชาทักษะพืน้ ฐานทางการพยาบาลจำ�นวน 3 หัวข้อ
ได้แก่ 1. การประเมินสัญญาณชีพ 2. ภาวะไข้ การประคบร้อน-เย็น
และ 3. การให้อาหารทางสายให้อาหาร เพือ่ เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาพยาบาลระหว่างการสอนแบบ
บรรยายและการสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี และเป็นการนำ�ร่อง
สำ�หรับการเรียนการสอนในหัวข้ออืน่ และวิชาอืน่ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลระหว่างการสอนแบบบรรยายและการสอนแบบการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ทมี
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนแบบ
การเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี

สมมติฐานการวิจัย

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาพยาบาลทีไ่ ด้รบั การ
สอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี สูงกว่านักศึกษาพยาบาลทีไ่ ด้รบั การ
สอนแบบบรรยาย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้
ปีท่ี 2 ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาทักษะพืน้ ฐานทางการพยาบาลใน
ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 270 คน ใช้
ประชากรทัง้ หมดเป็นกลุม่ ตัวอย่าง
เครือ่ งมือการวิจยั ประกอบด้วย
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) ใบงานประเด็นการ
เรียนรูต้ ามกรอบวัตถุประสงค์ 2) แบบประเมินความพร้อมในการ
เรียนรูร้ ายบุคคล (Individual Readiness Assurance Test: I-RAT)
และรายกลุม่ (Group Readiness Assurance Test: G-RAT) ซึง่
เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice test Question:
MCQ) จำ�นวน 15 ข้อ (I-RAT และ G-RAT เป็นข้อสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบชุดเดียวกัน) 3) การ์ดคำ�ตอบ (Immediate Feedback
Assessment Technique: IF-AT) 4) กรณีศกึ ษา
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรง
คุณวุฒิ 5 ท่าน จำ�นวน 22 ข้อ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี ของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร. ช่อทิพย์ สันธนะวนิชและคณะ จำ�นวน 28 ข้อ ทีผ่ า่ นการตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 5 ท่าน
ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอยบาคเท่ากับ .89 คำ�ตอบเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (คะแนน 1-5) คือ น้อยทีส่ ดุ น้อย
ปานกลาง มาก มากทีส่ ดุ โดยเกณฑ์การพิจารณาค่าคะแนนมีดงั นี้
คือ พึงพอใจน้อย (X = 1-2.33) พึงพอใจปานกลาง (X = 2.34-3.66)
และพึงพอใจมาก (X = 3.67-5.00)
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจยั ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิ จั ย ในคน คณะพยาบาลศาสตร์ (COA No.IRBNS2013/201.1112)
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน
2556 จนถึงเดือนมีนาคม 2557 โดยดำ�เนินการดังนี้
1. กลุม่ ควบคุม (เรียนวันอังคาร) ดำ�เนินการสอนแบบปกติ
ตามที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ�ดังนี้คือ นักศึกษาทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศโดยหัวหน้าวิชา แนะนำ�ให้อา่ นหนังสือทักษะพืน้ ฐาน
ทางการพยาบาลในหัวข้อทีจ่ ะเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน แนะนำ�
ให้ศกึ ษาสือ่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนใน e-learning แจก PowerPoint
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ล่วงหน้าก่อนเรียนทุกหัวข้อ ก่อนการสอน อาจารย์จะให้นกั ศึกษา
ทุกคนทำ�แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้รายบุคคล
(Individual Readiness Assurance Test: I-RAT) จำ�นวน 15 ข้อ
ใช้เวลา 15 นาที และดำ�เนินการสอนแบบบรรยายในชัน้ เรียน
(Lecture-Based Learning: LBL) ตามวันเวลาทีก่ �ำ หนด
2. กลุม่ ทดลอง (เรียนวันศุกร์) หัวหน้าโครงการวิจยั นัดหมาย
นักศึกษา เพือ่ อธิบายเกีย่ วกับทีม่ าและจุดมุง่ หมายในการทำ�วิจยั
รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติ/ได้รับการปฏิบัติ
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ของการวิจยั และความเสีย่ งทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ จากการเข้าร่วมการวิจยั รวมทัง้ แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขหากเกิดอันตรายขึน้ ในการทำ�วิจยั ครัง้ นี้ จะเป็นการนำ�ร่อง
การสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี 3 หัวข้อคือ 1. การประเมิน
สัญญาณชีพ 2. ภาวะไข้ การประคบร้อน-เย็น และ 3. การให้
อาหารทางสายให้อาหาร ระยะเวลาทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั 3 ครัง้ ครัง้
ละ 2 ชัว่ โมง โดยปฏิบตั ดิ งั นี้
		 2.1 อธิบายการสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี (TeamBased Learning: TBL) และการเตรียมตัวล่วงหน้าของนักศึกษา
ก่อนเข้าชัน้ เรียน โดยศึกษาประมวลการสอนรายวิชา อ่านหนังสือ
ทักษะพืน้ ฐานทางการพยาบาลในหัวข้อทีจ่ ะเรียนล่วงหน้าก่อน
เข้าเรียน ศึกษาสือ่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนใน e-learning และแจก
ใบงานประเด็นการเรียนรูต้ ามกรอบวัตถุประสงค์ให้ไปศึกษาล่วง
หน้า 1 สัปดาห์กอ่ นเข้าชัน้ เรียน และแนะนำ�นักศึกษาให้มาเข้า
เรียนตรงเวลา
		 2.2 ประกาศรายชือ่ นักศึกษากลุม่ ย่อยทัง้ 20 กลุม่ ให้
ทราบล่วงหน้า
		 2.3 ทดสอบความรับผิดชอบการเตรียมตัวล่วงหน้าเมือ่
เข้าชัน้ เรียน โดยให้ท�ำ แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรูร้ าย
บุคคล (Individual Readiness Assurance Test: I-RAT) จำ�นวน
15 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที
		 2.4 วัดความรูร้ ายกลุม่ (Group Readiness Assurance
Test: G-RAT) ให้กลุม่ ช่วยกันทำ�ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
จำ�นวน 15 ข้อชุดเดิม แต่ให้เวลาทำ�ข้อสอบนานขึน้ ใช้เวลา 30
นาที เพือ่ ให้นกั ศึกษามีเวลาในการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน

และร่วมกันหาคำ�ตอบของกลุม่ โดยนักศึกษาสามารถหาคำ�ตอบ
ที่ถูกต้องได้ทันทีจากการ์ดคำ�ตอบ (Immediate Feedback
Assessment Technique: IF-AT)
		 2.5 เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นต่างๆ
ทีย่ งั ไม่ชดั เจนกับอาจารย์ผสู้ อน และอาจารย์อธิบายแนวทางการ
คิดหาคำ�ตอบทีถ่ กู ต้องจนครบทุกข้อ ใช้เวลา 30 นาที
		 2.6 แจกกรณีศึกษาให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด
วิเคราะห์และหาแนวทางการปฏิบตั ริ ว่ มกัน ใช้เวลา 15 นาที และ
นำ�เสนอหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์ผ้สู อนเป็นผู้สรุปรวบยอด
ใช้เวลา 30 นาที
		 2.7 แจกแบบสอบถามเพือ่ ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี
3. ทดสอบความรูห้ ลังจากเสร็จสิน้ การสอนซึง่ เป็นข้อสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบจำ�นวน 22 ข้อ ในช่วงสัปดาห์สอบประจำ�
ภาคการศึกษาพร้อมกันทัง้ 2 กลุม่
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูปวิเคราะห์คะแนนสอบและ
คะแนนความพึงพอใจด้วยสถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คะแนน
สอบของทัง้ สองกลุม่ โดยการทดสอบค่าที (independent t-test)
โดยกำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไป กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 270 คน (กลุม่ ควบคุม
136 คน กลุม่ ทดลอง 134 คน) เพศหญิง 260 คน เพศชาย 10
คน อายุระหว่าง 17-19 ปี กำ�ลังศึกษาระดับอุดมศึกษาชัน้ ปีท่ี 2
มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐบาลแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
เกรดเฉลีย่ ของกลุม่ ควบคุม (X = 2.88 ± .36) ใกล้เคียงกับกลุม่
ทดลอง (X = 2.80 ± .41)
2. ค่าเฉลีย่ คะแนนสอบของกลุม่ ทดลอง (X = 12.46 ± 2.95)
ไม่แตกต่างกับกลุม่ ควบคุม (X = 12.27 ± 2.89) (p > .05) (ตาราง
ที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนสอบของกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี และการสอนแบบบรรยาย
(n = 270)
รูปแบบการสอน
n
  X
SD
t
p-value
การสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี
134
12.46
2.95
.515
.607
การสอนแบบบรรยาย
136
12.27
2.89		
1. ค่าเฉลีย่ คะแนนความพึงพอใจของกลุม่ ทดลองต่อการ รายข้อ (X = 3.68 - 4.58, SD = .65 - .95) อยูใ่ นระดับพึงพอใจ
สอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี ในภาพรวม (X = 4.05 ± .50) และ มาก (ตารางที่ 2)
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ตารางที  ่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของกลุม่ ทดลองต่อการสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี
โดยรวมและรายข้อ (n = 134)
SD
ข้อคำ�ถาม
X
ข้อที่
ความพึงพอใจโดยรวม
4.05 .50
3.77 .87
1 ฉันเตรียมตนเองโดยศึกษาบทเรียนทีจ่ ะเรียนก่อนเข้าชัน้ เรียน
4.08 .75
2 การเรียนแบบทีมทำ�ให้ฉนั มีความรับผิดชอบในการเตรียมตนเอง
4.25 .70
3 เพือ่ นในทีมมีการเตรียมตนเองก่อนเข้าชัน้ เรียน
3.70 .90
4 เวลาในการทำ�ข้อสอบรายบุคคลมีความเหมาะสม
3.79 .86
5 ฉันรูส้ กึ กระตือรือร้นเมือ่ เข้าชัน้ เรียนทีม่ กี จิ กรรมการเรียนแบบทีม
4.01 .91
6 การเรียนมีบรรยากาศทีส่ นุกสนานไม่เคร่งเครียด
4.58 .69
7 ฉันชอบกระดาษคำ�ตอบแบบขูดทีไ่ ด้รบั ข้อมูลย้อนกลับทันที
4.04 .91
8 เวลาในการทำ�ข้อสอบรายกลุม่ โดยใช้กระดาษคำ�ตอบแบบขูดมีความเหมาะสม
4.25 .77
9 การประเมินโดยใช้กระดาษคำ�ตอบแบบขูดสามารถสะท้อนกลับความรูข้ องฉันทันที
3.68 .89
10 เวลาในการตอบคำ�ถามทีเ่ ป็นการประยุกต์ใช้มคี วามเหมาะสม
4.13 .75
11 ฉันได้พดู แสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองภายในกลุม่
4.00 .68
12 ฉันสามารถประยุกต์ความรูท้ ต่ี นเองมีมาใช้ในการตอบคำ�ถาม
4.11 .73
13 การเรียนแบบทีมเป็นการทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4.31 .74
14 เพือ่ นในทีมทุกคนได้พดู แสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองภายในกลุม่
4.04 .84
15 ฉันรูส้ กึ ดีตอ่ การเรียนแบบทีม
4.04 .79
16 การเรียนแบบทีมมีสว่ นช่วยให้ฉนั พัฒนาการคิดและการมีเหตุผล
4.06 .94
17 ถ้าไม่ได้เตรียมตัวก่อนเข้าชัน้ เรียน ฉันจะไม่สามารถช่วยเหลือทีมให้ประสบความสำ�เร็จได้
3.77 .95
18 การเรียนรูโ้ ดยการใช้ทมี เป็นฐานช่วยให้ฉนั เข้าใจบทเรียนมากกว่าการเรียนแบบบรรยาย
4.06 .74
19 ฉันทุม่ เทเวลาและความพยายามเพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้กลุม่ ได้คะแนนดี
4.04 .78
20 ฉันมีสว่ นช่วยเหลือในการเรียนรูแ้ ก่เพือ่ นสมาชิกในทีม
4.39 .65
21 ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพือ่ นและร่วมอภิปรายในทีมอย่างดี
4.20 .72
22 ฉันได้รบั ประสบการณ์ทด่ี จี ากการเรียนแบบทีม
4.31 .66
23 เพือ่ นในทีมให้การยอมรับและรับฟังความคิดเห็นจากฉัน
4.00 .73
24 ฉันจำ�และเข้าใจเนือ้ หาบทเรียนได้งา่ ยขึน้ จากการอภิปรายในกลุม่
3.93 .79
25 การตอบคำ�ถามเป็นกลุม่ ในการเรียนแบบทีมทำ�ให้ฉนั สามารถประยุกต์เนือ้ หาในบทเรียนไปใช้ได้งา่ ยขึน้
3.82 .85
26 ฉันชอบเข้าชัน้ เรียนทีม่ กี ารเรียนรูโ้ ดยการใช้ทมี
3.98 .88
27 ฉันมีทศั นคติทเ่ี ป็นบวกต่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบทีม
4.05 .81
28 โดยภาพรวมฉันรูส้ กึ พึงพอใจต่อการเรียนรูแ้ บบทีม

การอภิปรายผล

ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การสอนแบบการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ทมี มีคา่ เฉลีย่ คะแนนสอบไม่แตกต่างจากนักศึกษาที่
ได้รบั การสอนแบบบรรยาย ซึง่ การทีค่ า่ เฉลีย่ คะแนนสอบไม่แตก
ต่างกัน อาจอธิบายได้ดว้ ยเหตุผล 3 ประการดังนี้ 1) วิชาทักษะ
พืน้ ฐานทางการพยาบาล เป็นวิชาทักษะเบือ้ งต้นทางการพยาบาล
ทีเ่ นือ้ หาทางด้านวิชาการยังไม่มคี วามซับซ้อนมาก จึงเป็นไปได้วา่
นักศึกษาทัง้ ทีไ่ ด้รบั การสอนแบบบรรยายและแบบการเรียนรูโ้ ดย

ใช้ทมี สามารถอ่านหนังสือประกอบการเรียน และศึกษาความรู้
จากสือ่ การสอนก็สามารถเข้าใจเนือ้ หาได้ไม่แตกต่างกัน 2) ข้อสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบจำ�นวน 22 ข้อ ทีใ่ ช้วดั ความรูใ้ นช่วงสัปดาห์
สอบประจำ�ภาคการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการวัดความรูร้ ะดับรู-้ จำ�
และเข้าใจ ข้อสอบทีว่ ดั ขัน้ การนำ�ไปใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์มี
จำ�นวนไม่มาก ด้งนัน้ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การสอนแบบการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ทีมจึงอาจไม่ได้เปรียบในการตอบข้อสอบลักษณะดังกล่าว
3) ค่าเฉลีย่ คะแนนสอบของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การสอนแบบการเรียน
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รูโ้ ดยใช้ทมี (X = 12.46 ± 2.95) สูงกว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั การสอน
แบบบรรยาย (X = 12.27 ± 2.89) แต่ไม่มากพอทีจ่ ะทำ�ให้เกิด
ความแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญ อาจเป็นไปได้วา่ เนือ้ หาทีน่ �ำ มา
ใช้ในการศึกษานำ�ร่องเพียง 3 หัวข้อ มีจ�ำ นวนไม่มากเพียงพอที่
จะทำ�ให้คา่ เฉลีย่ คะแนนสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การสอนแบบ
การเรียนรู้โดยใช้ทีมจะไม่แตกต่างจากการสอนแบบบรรยาย
หากแต่ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองต่อการเรียนรู้
โดยใช้ทมี ในภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั อืน่ 9,10 ทีพ่ บว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
มากต่อการสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ทมี เพราะทำ�ให้นกั ศึกษามี
การเตรียมตัวก่อนเข้าชัน้ เรียนรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย3,10
มีความกระตือรือร้นในการเข้าเรียน รูส้ กึ ว่าตนเองมีสว่ นร่วมและ
มีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของกลุม่ 3,8,9,11,12 ได้ฝกึ ทักษะและเห็น
คุณค่าของการทำ�งานเป็นทีม3-5 มีการเรียนรูใ้ นบรรยากาศของการ
ให้ขอ้ มูล การรับข้อมูลและการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน13 เรียนรูบ้ ทบาท
ของตนเองและผูอ้ น่ื โดยมุง่ ความสำ�เร็จของส่วนรวมเป็นสำ�คัญ

ข้อเสนอแนะ

1. ในการทำ�วิจยั ครัง้ ต่อไป หัวข้อทีน่ �ำ มาใช้ในการสอนแบบ
การเรียนรู้โดยใช้ทีมควรเพิ่มจำ�นวนให้มากขึ้น และควรคละ
นักศึกษากลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองให้มเี กรดเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน
2. การสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม สามารถพัฒนา
นักศึกษาให้ใช้ศกั ยภาพการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรูต้ ามกรอบ TQF เช่น ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและกลุม่ การทำ�งานเป็นทีม การมีสว่ นร่วมในการเรียน
การกล้าแสดงความคิดเห็นและการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน จึงควรทำ�
วิจยั ซ้�ำ เพือ่ ทดสอบผลด้านอืน่ ๆ ของการสอนแบบ TBL

เอกสารอ้างอิง (References)

1. Office of the Higher Education Commission [Internet].
		 Bangkok: Thai Qualifications Framework for Higher
		 Education; 2013 [cited 2014 May 8]. Available from:
		 http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/index.php
		 (in Thai).
2. Hrynchak P, Batty H. The educational theory basis of
		 team-based learning. Med Teach. 2012;34(10):
		 796-801.

54 Journal of Nursing Science

3. Clark MC, Nguyen HT, Bray C, Levine RE. Team		 based learning in an undergraduate nursing course.
		 J Nurs Educ. 2008;47(3):111-7.
4. Wongpiphatkul B. Team-based learning. In:
		 Shinlarat P, editor. Professional instructors: Concept,
		 tool, & development. Bangkok: Chulalongkorn
		 University; 2007. (in Thai).
5. Lubeck P, Techetter L, Mennenga H. Team-based
		 learning: An innovation approach to teaching
		 maternal-newborn nursing care. J Nurs Educ. 2013;
		 52(2):112-5.
6. Sudhom K, Aadong W. Team-based learning in
		 pediatric department. Buddhachinaraj Medical
		 Journal. 2008;25(1):5-11. (in Thai).
7. Thongsri T, Jariyawitayawat Y, Klanarong S. Team		 based learning. Buddhachinaraj Medical Journal.
		 2010;27(1):92-8. (in Thai).
8. Mennenga HA, Smyer T. A Model for easily
		 incorporating team-based learning into nursing
		 education. Int J Nurs Educ Scholarsh. 2010;7(1):1-14.
9. Sisk RJ. Team-based learning: Systematic research
		 review. J Nurs Educ. 2011;50(12):665-9.
10. Dunaway GA. Adaption of team learning to an
		 introductory graduate pharmacology course. Teach
		 Learn Med. 2005;17(1):56-62.
11. Haidet P, Morgan RO, O’Malley K, Moran BJ,
		 Richards BF. A controlled trial of active versus passive
		 learning strategies in a large group setting. Adv Health
		 Sci Educ Theory Pract. 2004;9(1):15-27.
12. Tan NCK, Kandiah N, Chan YH, Umapathi T,
		 Lee SH, Tan K. A controlled study of team-based
		 learning for undergraduate clinician neurology
		 education. BMC Med Educ [Internet]. 2011 Oct 30
		 [cited 2014 April 11]; 11:91. Available from:
		 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472		 6920-11-91.pdf
13. Opdecam E, Everaert P. Improving student
		 satisfaction in a first-year undergraduate accounting
		 course by team learning. Issues Account Educ.
		 2012;27(1):53-82.

