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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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บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์: เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลระหว่างการสอนแบบบรรยายและการสอนแบบ

การเรียนรู้โดยใช้ทีม

	 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยก่ึงทดลอง

	 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะพ้ืนฐาน

ทางการพยาบาลในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2556 จำานวน 270 คน แบ่งนักศึกษาโดยการสุ่มแบบง่ายเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม

ควบคุมทำาการสอนแบบบรรยาย และกลุ่มทดลองทำาการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม จับสลากคละนักศึกษากลุ่มทดลองตามเกรด

เฉล่ียเป็นกลุ่มย่อย 20 กลุ่มๆ ละ 6-7 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) ใบงานประเด็นการเรียนรู้ตามกรอบวัตถุประสงค์ 2) แบบ

ประเมินความพร้อมในการเรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม 3) การ์ดคำาตอบ 4) กรณีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ  

1) ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 

เชิงพรรณาและการทดสอบค่าที (independent t-test)

	 ผลการวิจัย:	 ค่าเฉล่ียคะแนนสอบของกลุ่มทดลอง (X = 12.46 ± 2.95) ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม (X = 12.27 ± 2.89)  

(p > .05) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมท้ังรายข้อและภาพรวมอยู่ในระดับสูง

	 สรุปและข้อเสนอแนะ: นักศึกษาท่ีได้รับการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม มีค่าเฉล่ียคะแนนสอบไม่แตกต่างจากนักศึกษาท่ีได้

รับการสอนแบบบรรยาย แต่ทำาให้นักศึกษารู้สึกสนุกสนานกับการเรียน พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการเรียน การทำางานเป็นทีม และ

มีความรับผิดชอบต่อการเรียนมากข้ึน จึงเป็นวิธีการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีจะสามารถเสริมสร้างมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญได้  

คำาสำาคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักศึกษาพยาบาล การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม



J Nurs sci   Vol 33 Suppl 1 January-March 2015

Journal of Nursing Science50

ความสำาคัญของปัญหา
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้ถูก

กำาหนดข้ึนโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมุ่ง

สู่เป้าหมายเดียวกัน คือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

โดยกำาหนดผลท่ีคาดว่าจะได้รับคือ อาจารย์พัฒนาวิธีการสอน 

นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนรู้ บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และ

ได้รับการอบรมกล่อมเกลาให้มีคุณธรรมจริยธรรม1 ดังน้ันสถาบัน 

อุดมศึกษาจึงต้องปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน

ใหม่ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ 

TQF ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะหน่ึง

ในสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ีตระหนักถึงความสำาคัญดังกล่าว  

จึงจัดอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ท่ีเน้น

ให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้

คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ และสามารถเลือกใช้ให้เหมาะ

สมกับรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

 การจัดการเรียนการสอนวิชา พยคร 209 ทักษะพ้ืนฐาน

ทางการพยาบาล 4(2-6-6) เป็นการเรียนการสอนท่ีประกอบด้วย

ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (Learning Resource 

Center: LRC) ในส่วนของภาคทฤษฎีมีการจัดการเรียนการสอน

แบบบรรยายเป็นหลัก อาจารย์ส่วนใหญ่จะให้ความสำาคัญกับ

เน้ือหาวิชาท่ีมีจำานวนมาก ต้องการถ่ายทอดให้ครอบคลุมในระยะ

เวลาท่ีจำากัด ซ่ึงมีข้อดีคือ ประหยัดเวลา เพราะสามารถใช้กับ

นักศึกษาท่ีมีจำานวนมากได้ การสอนสามารถดำาเนินการได้เร็ว 

อาจารย์เป็นผู้กำาหนดเน้ือหา กำาหนดวิธีการถ่ายทอด นักศึกษาทำา

หน้าท่ีในการรับความรู้ท่ีอาจารย์สอน และพยายามจดจำาเน้ือหา

ท่ีอาจารย์สอนให้มากท่ีสุด ถึงแม้การสอนแบบบรรยายจะมีข้อดี

หลายประการ แต่การสอนแบบบรรยายเป็นการสอนท่ีเน้นผู้สอน

เป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีการสอนท่ีผู้เรียนมีบทบาทน้อย ทำาให้

นักศึกษาบางส่วนขาดความสนใจในการเรียน ง่วงหลับ  การเรียน

การสอนแบบบรรยายไม่เน้นให้นักศึกษาค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 

ทำาให้ขาดพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน และขาดการฝึกฝนการทำางานเป็น

ทีม2  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การท่ีจะพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF สามารถจัดการเรียนการ

สอนได้หลากหลายรูปแบบ จากการท่ีนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีลง

ทะเบียนเรียนวิชาทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาลได้ถูกจัดแบ่ง

ออกเป็น  2 กลุ่ม กลุ่มละ 134 และ 136 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มค่อนข้าง

ใหญ่ มีนักศึกษาจำานวนมากผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการสอนแบบการ

เรียนรู้โดยใช้ทีม (team-based learning) ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรูปแบบ

หน่ึงท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และสามารถใช้กับการเรียนท่ีมี

นักศึกษาจำานวนมากได้เช่นเดียวกับการสอนแบบบรรยาย3  วิธี

การสอนรูปแบบน้ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกแสดงความคิดเห็น ฝึก

ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังของตนเองและกลุ่ม 

นำามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม เรียนรู้บทบาทของตนเองและ

ผู้อ่ืน โดยมุ่งความสำาเร็จของส่วนรวมเป็นสำาคัญ3-5 อาจารย์ผู้สอน 

(instructor) เป็นผู้กำาหนดวัตถุประสงค์ของการเรียน  เตรียมแบบ

ประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ (readiness assurance test) 

ประเมินและปรับแก้ข้อผิดพลาดของผู้เรียน รวมถึงเตรียมกรณี

ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ การสอนลักษณะน้ีทำาให้ผู้เรียนได้รับ

ความรู้จากการอภิปรายแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 

ภายใต้การป้อนข้อมูลย้อนกลับทันทีจากอาจารย์ผู้สอน เป็นผล

ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้อย่างครบถ้วน

ถูกต้อง6 การสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม จะเน้นความสำาคัญ

ต้ังแต่การเรียนนอกห้องเรียน ซ่ึงผู้สอนจะต้องให้วัตถุประสงค์ท่ี

ชัดเจน เน้นให้ผู้เรียนเตรียมตัวเพ่ือการอภิปรายในช้ันเรียน  

เป็นการเรียนด้วยตนเองและเรียนเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียน

แสดงความคิดเห็นหรือความรู้ในการอภิปรายกลุ่มและระหว่าง

กลุ่ม3 การสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 

(1) การเตรียมตัว (pre-class study) เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า

ก่อนเข้าช้ันเรียน เป็นการอ่านและทำากิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับมอบ

หมายตามใบงาน (2) การประเมินความพร้อมของการเรียน 

(readiness assurance) เป็นการทดสอบความรับผิดชอบเร่ือง

การเตรียมตัวล่วงหน้าเม่ือเข้าช้ันเรียน  เร่ิมด้วยแบบประเมินความ

พร้อมในการเรียนรู้รายบุคคล (Individual Readiness Assurance 

Test: I-RAT) ซ่ึงเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice 

test Question: MCQ) จากน้ันวัดความรู้รายกลุ่ม (Group  

Readiness Assurance test: G-RAT) โดยแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 

5-7 คน ใช้ข้อสอบชุดเดิมแต่ให้เวลาทำาข้อสอบนานข้ึน เพ่ือให้

นักศึกษาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน และร่วมกันหา

คำาตอบของกลุ่ม หลังจากน้ันนักศึกษาสามารถหาคำาตอบท่ีถูกต้อง

ได้ทันทีจากการ์ดคำาตอบ (Immediate Feedback Assessment  

Technique: IF-AT) จากน้ันเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมอภิปราย

ประเด็นต่างๆ ท่ียังไม่ชัดเจนกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์

อธิบายแนวทางการคิดหาคำาตอบท่ีถูกต้องจนครบทุกข้อ (3) การ

ประยุกต์ใช้ความรู้ (application) โดยใช้กรณีศึกษาในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีสอน ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายและนำา

เสนอในช้ันเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สรุปรวบยอด และข้ัน

ตอนสุดท้าย (4) การสอบวัดความรู้ เป็นการทดสอบความรู้หลัง

จากเสร็จส้ินการสอนซ่ึงเป็นข้อสอบ MCQ2,7,8 ดังน้ันจะเห็นได้

ว่าการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม นอกจากนักศึกษาจะได้รับ
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ความรู้ครบตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ยังได้รับการพัฒนาใน

เร่ืองการมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเอง

และกลุ่ม สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลาย และสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมท้ังได้

รับการฝึกฝนให้สามารถทำางานเป็นทีมได้ สำาหรับการสอนแบบ

บรรยายในช้ันเรียน (Lecture-Based Learning: LBL) ซ่ึงเป็นการ

สอนแบบปกติท่ีปฏิบัติกันมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำา มีการ

ดำาเนินการ 3 ข้ันตอน คือ (1) ปฐมนิเทศวิชา โดยหัวหน้าวิชา

อธิบายรายละเอียดในประมวลการสอน ซ่ึงประกอบด้วยคำา

อธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผล แนะนำาให้อ่านตำาราหลักของวิชา ศึกษาส่ือ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แนะนำาเอกสารอ้างอิงท่ีใช้ประกอบการ

สอน และแจ้งเร่ืองการทำาแบบประเมินความพร้อม (2) ดำาเนินการ

สอนแบบบรรยายตามปกติ โดยก่อนการสอนจะให้นักศึกษาทำา

แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้รายบุคคล (3) ทดสอบความ

รู้หลังจากเสร็จส้ินการสอนซ่ึงเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบใน

ช่วงสัปดาห์สอบประจำาภาคการศึกษา 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเบ้ืองต้นและเพ่ือความ

สอดคล้องกับนโยบายของภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ผู้วิจัย

จึงสนใจท่ีจะนำาวิธีการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม มาทดลองใช้

ในการเรียนวิชาทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาลจำานวน 3 หัวข้อ 

ได้แก่ 1. การประเมินสัญญาณชีพ 2. ภาวะไข้ การประคบร้อน-เย็น  

และ 3. การให้อาหารทางสายให้อาหาร เพ่ือเปรียบเทียบผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลระหว่างการสอนแบบ

บรรยายและการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม และเป็นการนำาร่อง

สำาหรับการเรียนการสอนในหัวข้ออ่ืนและวิชาอ่ืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

พยาบาลระหว่างการสอนแบบบรรยายและการสอนแบบการ

เรียนรู้โดยใช้ทีม

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนแบบ

การเรียนรู้โดยใช้ทีม 

สมมติฐานการวิจัย
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลท่ีได้รับการ

สอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมสูงกว่านักศึกษาพยาบาลท่ีได้รับการ

สอนแบบบรรยาย

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ัน

ปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาลใน

ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2556 จำานวน 270 คน ใช้

ประชากรท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง

 เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย

 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่  1) ใบงานประเด็นการ

เรียนรู้ตามกรอบวัตถุประสงค์  2) แบบประเมินความพร้อมในการ

เรียนรู้รายบุคคล (Individual Readiness Assurance Test: I-RAT) 

และรายกลุ่ม (Group Readiness Assurance Test: G-RAT) ซ่ึง

เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice test Question: 

MCQ) จำานวน 15 ข้อ (I-RAT และ G-RAT เป็นข้อสอบปรนัยแบบ

เลือกตอบชุดเดียวกัน)  3) การ์ดคำาตอบ (Immediate Feedback 

Assessment Technique: IF-AT)  4) กรณีศึกษา 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อสอบปรนัยแบบ

เลือกตอบท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรง

คุณวุฒิ  5 ท่าน จำานวน 22 ข้อ  2) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร. ช่อทิพย์ สันธนะวนิชและคณะ จำานวน 28 ข้อ ท่ีผ่านการตรวจ

สอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่าน  

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอยบาคเท่ากับ .89  คำาตอบเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (คะแนน 1-5) คือ น้อยท่ีสุด  น้อย 

ปานกลาง มาก มากท่ีสุด โดยเกณฑ์การพิจารณาค่าคะแนนมีดังน้ี

คือ พึงพอใจน้อย (X = 1-2.33) พึงพอใจปานกลาง (X = 2.34-3.66) 

และพึงพอใจมาก (X = 3.67-5.00) 

	 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

 โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ (COA No.IRB-

NS2013/201.1112) 

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 

2556 จนถึงเดือนมีนาคม 2557 โดยดำาเนินการดังน้ี

 1. กลุ่มควบคุม (เรียนวันอังคาร) ดำาเนินการสอนแบบปกติ

ตามท่ีเคยปฏิบัติเป็นประจำาดังน้ีคือ นักศึกษาทุกคนได้รับการ

ปฐมนิเทศโดยหัวหน้าวิชา แนะนำาให้อ่านหนังสือทักษะพ้ืนฐาน

ทางการพยาบาลในหัวข้อท่ีจะเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน แนะนำา

ให้ศึกษาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน e-learning  แจก PowerPoint 
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ล่วงหน้าก่อนเรียนทุกหัวข้อ ก่อนการสอน อาจารย์จะให้นักศึกษา

ทุกคนทำาแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้รายบุคคล  

(Individual Readiness Assurance Test: I-RAT) จำานวน 15 ข้อ 

ใช้เวลา 15 นาที และดำาเนินการสอนแบบบรรยายในช้ันเรียน 

(Lecture-Based Learning: LBL) ตามวันเวลาท่ีกำาหนด 

 2. กลุ่มทดลอง (เรียนวันศุกร์) หัวหน้าโครงการวิจัยนัดหมาย

นักศึกษา เพ่ืออธิบายเก่ียวกับท่ีมาและจุดมุ่งหมายในการทำาวิจัย 

รายละเอียดข้ันตอนต่างๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติ/ได้รับการปฏิบัติ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับของการวิจัย และความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากการเข้าร่วมการวิจัย รวมท้ังแนวทางการป้องกันและ

แก้ไขหากเกิดอันตรายข้ึน ในการทำาวิจัยคร้ังน้ี จะเป็นการนำาร่อง

การสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม 3 หัวข้อคือ 1. การประเมิน

สัญญาณชีพ 2. ภาวะไข้ การประคบร้อน-เย็น และ 3. การให้

อาหารทางสายให้อาหาร ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมการวิจัย 3 คร้ัง คร้ัง

ละ 2 ช่ัวโมง โดยปฏิบัติดังน้ี

  2.1 อธิบายการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม (Team-

Based Learning: TBL) และการเตรียมตัวล่วงหน้าของนักศึกษา

ก่อนเข้าช้ันเรียน โดยศึกษาประมวลการสอนรายวิชา อ่านหนังสือ

ทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาลในหัวข้อท่ีจะเรียนล่วงหน้าก่อน

เข้าเรียน  ศึกษาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน e-learning  และแจก

ใบงานประเด็นการเรียนรู้ตามกรอบวัตถุประสงค์ให้ไปศึกษาล่วง

หน้า 1 สัปดาห์ก่อนเข้าช้ันเรียน และแนะนำานักศึกษาให้มาเข้า

เรียนตรงเวลา

  2.2 ประกาศรายช่ือนักศึกษากลุ่มย่อยท้ัง 20 กลุ่ม ให้

ทราบล่วงหน้า

  2.3 ทดสอบความรับผิดชอบการเตรียมตัวล่วงหน้าเม่ือ

เข้าช้ันเรียน โดยให้ทำาแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ราย

บุคคล (Individual Readiness Assurance Test: I-RAT) จำานวน 

15 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที

  2.4 วัดความรู้รายกลุ่ม (Group Readiness Assurance 

Test: G-RAT) ให้กลุ่มช่วยกันทำาข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 

จำานวน 15 ข้อชุดเดิม แต่ให้เวลาทำาข้อสอบนานข้ึน ใช้เวลา 30 

นาที เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

และร่วมกันหาคำาตอบของกลุ่ม โดยนักศึกษาสามารถหาคำาตอบ

ท่ีถูกต้องได้ทันทีจากการ์ดคำาตอบ (Immediate Feedback  

Assessment Technique: IF-AT)

  2.5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นต่างๆ 

ท่ียังไม่ชัดเจนกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์อธิบายแนวทางการ

คิดหาคำาตอบท่ีถูกต้องจนครบทุกข้อ ใช้เวลา 30 นาที

  2.6 แจกกรณีศึกษาให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด 

วิเคราะห์และหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ใช้เวลา 15 นาที และ

นำาเสนอหน้าช้ันเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สรุปรวบยอด 

ใช้เวลา 30 นาที

  2.7 แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม

 3. ทดสอบความรู้หลังจากเสร็จส้ินการสอนซ่ึงเป็นข้อสอบ

ปรนัยแบบเลือกตอบจำานวน 22 ข้อ ในช่วงสัปดาห์สอบประจำา

ภาคการศึกษาพร้อมกันท้ัง 2 กลุ่ม

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปวิเคราะห์คะแนนสอบและ

คะแนนความพึงพอใจด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน

สอบของท้ังสองกลุ่มโดยการทดสอบค่าที (independent  t-test) 

โดยกำาหนดนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลท่ัวไป กลุ่มตัวอย่างจำานวน 270 คน (กลุ่มควบคุม 

136 คน กลุ่มทดลอง 134 คน) เพศหญิง 260 คน เพศชาย 10 

คน อายุระหว่าง 17-19 ปี กำาลังศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันปีท่ี 2 

มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐบาลแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  

เกรดเฉล่ียของกลุ่มควบคุม (X = 2.88 ± .36) ใกล้เคียงกับกลุ่ม

ทดลอง (X = 2.80 ± .41) 

 2. ค่าเฉล่ียคะแนนสอบของกลุ่มทดลอง (X = 12.46 ± 2.95) 

ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม (X = 12.27 ± 2.89) (p > .05) (ตาราง

ท่ี 1)

ตารางท่ี	1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนสอบของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมและการสอนแบบบรรยาย 
 (n = 270)

รูปแบบการสอน	 n	 		X	 SD	 t	 p-value

การสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม 134 12.46 2.95 .515 .607

การสอนแบบบรรยาย 136 12.27 2.89  

 1. ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการ

สอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมในภาพรวม (X = 4.05 ± .50) และ
รายข้อ (X = 3.68 - 4.58, SD = .65 - .95) อยู่ในระดับพึงพอใจ

มาก (ตารางท่ี 2)
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ตารางท่ี		2	 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม 

 โดยรวมและรายข้อ (n = 134)

ข้อท่ี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ข้อคำาถาม

ความพึงพอใจโดยรวม

ฉันเตรียมตนเองโดยศึกษาบทเรียนท่ีจะเรียนก่อนเข้าช้ันเรียน

การเรียนแบบทีมทำาให้ฉันมีความรับผิดชอบในการเตรียมตนเอง

เพ่ือนในทีมมีการเตรียมตนเองก่อนเข้าช้ันเรียน

เวลาในการทำาข้อสอบรายบุคคลมีความเหมาะสม

ฉันรู้สึกกระตือรือร้นเม่ือเข้าช้ันเรียนท่ีมีกิจกรรมการเรียนแบบทีม

การเรียนมีบรรยากาศท่ีสนุกสนานไม่เคร่งเครียด

ฉันชอบกระดาษคำาตอบแบบขูดท่ีได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที

เวลาในการทำาข้อสอบรายกลุ่มโดยใช้กระดาษคำาตอบแบบขูดมีความเหมาะสม

การประเมินโดยใช้กระดาษคำาตอบแบบขูดสามารถสะท้อนกลับความรู้ของฉันทันที

เวลาในการตอบคำาถามท่ีเป็นการประยุกต์ใช้มีความเหมาะสม

ฉันได้พูดแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองภายในกลุ่ม

ฉันสามารถประยุกต์ความรู้ท่ีตนเองมีมาใช้ในการตอบคำาถาม

การเรียนแบบทีมเป็นการทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือนในทีมทุกคนได้พูดแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองภายในกลุ่ม

ฉันรู้สึกดีต่อการเรียนแบบทีม

การเรียนแบบทีมมีส่วนช่วยให้ฉันพัฒนาการคิดและการมีเหตุผล

ถ้าไม่ได้เตรียมตัวก่อนเข้าช้ันเรียน ฉันจะไม่สามารถช่วยเหลือทีมให้ประสบความสำาเร็จได้

การเรียนรู้โดยการใช้ทีมเป็นฐานช่วยให้ฉันเข้าใจบทเรียนมากกว่าการเรียนแบบบรรยาย

ฉันทุ่มเทเวลาและความพยายามเพ่ือท่ีจะทำาให้กลุ่มได้คะแนนดี

ฉันมีส่วนช่วยเหลือในการเรียนรู้แก่เพ่ือนสมาชิกในทีม

ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนและร่วมอภิปรายในทีมอย่างดี

ฉันได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการเรียนแบบทีม

เพ่ือนในทีมให้การยอมรับและรับฟังความคิดเห็นจากฉัน

ฉันจำาและเข้าใจเน้ือหาบทเรียนได้ง่ายข้ึนจากการอภิปรายในกลุ่ม

การตอบคำาถามเป็นกลุ่มในการเรียนแบบทีมทำาให้ฉันสามารถประยุกต์เน้ือหาในบทเรียนไปใช้ได้ง่ายข้ึน

ฉันชอบเข้าช้ันเรียนท่ีมีการเรียนรู้โดยการใช้ทีม

ฉันมีทัศนคติท่ีเป็นบวกต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม

โดยภาพรวมฉันรู้สึกพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบทีม
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การอภิปรายผล
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการสอนแบบการ

เรียนรู้โดยใช้ทีม มีค่าเฉล่ียคะแนนสอบไม่แตกต่างจากนักศึกษาท่ี

ได้รับการสอนแบบบรรยาย ซ่ึงการท่ีค่าเฉล่ียคะแนนสอบไม่แตก

ต่างกัน อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผล 3 ประการดังน้ี 1)  วิชาทักษะ

พ้ืนฐานทางการพยาบาล เป็นวิชาทักษะเบ้ืองต้นทางการพยาบาล

ท่ีเน้ือหาทางด้านวิชาการยังไม่มีความซับซ้อนมาก จึงเป็นไปได้ว่า

นักศึกษาท้ังท่ีได้รับการสอนแบบบรรยายและแบบการเรียนรู้โดย

ใช้ทีม สามารถอ่านหนังสือประกอบการเรียน และศึกษาความรู้

จากส่ือการสอนก็สามารถเข้าใจเน้ือหาได้ไม่แตกต่างกัน 2) ข้อสอบ

ปรนัยแบบเลือกตอบจำานวน 22 ข้อ ท่ีใช้วัดความรู้ในช่วงสัปดาห์

สอบประจำาภาคการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการวัดความรู้ระดับรู้-จำา 

และเข้าใจ  ข้อสอบท่ีวัดข้ันการนำาไปใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์มี

จำานวนไม่มาก  ด้งน้ันนักศึกษาท่ีได้รับการสอนแบบการเรียนรู้โดย

ใช้ทีมจึงอาจไม่ได้เปรียบในการตอบข้อสอบลักษณะดังกล่าว  

3) ค่าเฉล่ียคะแนนสอบของนักศึกษาท่ีได้รับการสอนแบบการเรียน
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รู้โดยใช้ทีม (X = 12.46 ± 2.95) สูงกว่านักศึกษาท่ีได้รับการสอน

แบบบรรยาย (X = 12.27 ± 2.89) แต่ไม่มากพอท่ีจะทำาให้เกิด

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ อาจเป็นไปได้ว่า เน้ือหาท่ีนำามา

ใช้ในการศึกษานำาร่องเพียง 3 หัวข้อ มีจำานวนไม่มากเพียงพอท่ี

จะทำาให้ค่าเฉล่ียคะแนนสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาท่ีได้รับการสอนแบบ

การเรียนรู้โดยใช้ทีมจะไม่แตกต่างจากการสอนแบบบรรยาย  

หากแต่ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองต่อการเรียนรู้ 

โดยใช้ทีมในภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืน9,10 ท่ีพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ

มากต่อการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม เพราะทำาให้นักศึกษามี

การเตรียมตัวก่อนเข้าช้ันเรียนรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย3,10  

มีความกระตือรือร้นในการเข้าเรียน รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมและ

มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของกลุ่ม3,8,9,11,12 ได้ฝึกทักษะและเห็น

คุณค่าของการทำางานเป็นทีม3-5 มีการเรียนรู้ในบรรยากาศของการ

ให้ข้อมูล การรับข้อมูลและการแก้ปัญหาร่วมกัน13 เรียนรู้บทบาท

ของตนเองและผู้อ่ืนโดยมุ่งความสำาเร็จของส่วนรวมเป็นสำาคัญ  

ข้อเสนอแนะ
 1. ในการทำาวิจัยคร้ังต่อไป หัวข้อท่ีนำามาใช้ในการสอนแบบ

การเรียนรู้โดยใช้ทีมควรเพ่ิมจำานวนให้มากข้ึน และควรคละ

นักศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองให้มีเกรดเฉล่ียใกล้เคียงกัน

 2. การสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม สามารถพัฒนา

นักศึกษาให้ใช้ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างสอดคล้อง

กับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เช่น  ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและกลุ่ม การทำางานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการเรียน  

การกล้าแสดงความคิดเห็นและการแก้ปัญหาร่วมกัน   จึงควรทำา

วิจัยซ้ำาเพ่ือทดสอบผลด้านอ่ืนๆ ของการสอนแบบ TBL 
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