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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานต่อความรู้และความพึงพอใจในการเรียน
การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจของนักศึกษาพยาบาล วิธีการวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดผล
ก่อนและหลัง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 จ�านวน 197 คน ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
เก็บข้อมูลโดยใช้ 1) แบบทดสอบความพร้อมรายบุคคล 2) แบบวัดความรู้รายบุคคลหลังการทดลอง ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ เท่ากับ .89 และ .88 ตามล�าดับ และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ตรวจสอบความเที่ยงชนิดความสอดคล้องภายในได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .93 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติวิลคอกซัน ผลการศึกษา: พบว่า ค่าเฉลี่ยอันดับของความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อน 
การทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Z = -8.59, p < .001) และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ทีมเป็นฐานอยู่ในระดับมาก สรุป: ควรมีการน�าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานมาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
ทฤษฎี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน; ความรู้; ความพึงพอใจ; นักศึกษาพยาบาล



ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานต่อความรู้ จุฑารัตน์ คงเพ็ชร และคณะ

98 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 หน้า 97-107

Abstract 
	 Objective: This study aims to examine the effects of team-based learning in nursing care for 
children with respiratory tract problems on knowledge and satisfaction of nursing students. Methods: 
The participants of quasi-experimental study, one group pre-posttest design, were 197 third-year nursing 
students who were taught by team-based learning. Three instruments were used to collect data. Individual 
Readiness-Assurance Test and Individual Post-test, which were examined for content validity, yielding the 
item objective congruence (IOC) index of .89 and .88, respectively. Satisfaction questionnaire, which was 
examined for internal consistency reliability, yielding the Cronbach’s alpha coefficient of .93. Data were 
analyzed using descriptive statistics and Wilcoxon signed - rank test. Results: The findings revealed that 
the mean rank of knowledge after experiment was significantly higher than those of before the experiment 
(Z = -8.59, p < .001). The satisfaction level in team-based learning was at a high level, both overall mean 
scores and item mean scores. Conclusion: Team-based learning should be applied for theory-based courses 
in order to enhance learning effectiveness.

Keywords: team-based learning; knowledge; satisfaction; nursing students

ความส�าคัญของปัญหา
 การออกแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ถือเป็น 
ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาและสร้างผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ของหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ตลอดจน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ การศึกษา
ทางการพยาบาลประกอบด้วยการเรียนรู ้ภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏบิติั การเรยีนรูภ้าคทฤษฎีถือเป็นการเรยีนรูข้ัน้ส�าคัญ 
เน่ืองจากเป็นการเตรียมความรู้ท่ีเป็นสาระหลักและจ�าเป็น
ต่อการน�าไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติต่อไป 
การออกแบบการเรียนการสอนต้องเหมาะสมกับลักษณะ 
ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล เพื่อผู้เรียนสามารถน�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล1 ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลต้อง
ได้รบัการเตรยีมพร้อมส�าหรบัการปฏบิติังานในศตวรรษท่ี 21
 ทักษะด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ทักษะในการ 
แก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การท�างานเป็นทีม และ 
ภาวะผู้น�า เป็นส่วนหนึ่งของทักษะส�าคัญจ�าเป็นในศตวรรษที่ 
21 จะเกิดกับผู้เรียนได้โดยผ่านการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
หรือจัดการเรียนการสอนแบบท่ีผู้เรียนได้ลงมือท�า (active  
learning)2 ดังน้ันบทบาทของผู้สอนในชัน้เรยีนจงึต้องเปลีย่น 
จากผู้บรรยายหรือผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้จัดกระบวนการ
เรยีนรูห้รอืผู้อ�านวยกระบวนการเรยีนรู ้(facilitator)3 การจดั 
การเรียนการสอนแบบเชิงรุกมีหลายวิธี ได้แก่ การเรียนรู้ 
แบบเพื่อนคู่คิด (think-pair-share) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เป็นกลุ่ม (collaborative learning group) ซ่ึงเหมาะกับ 
ผู้เรียนกลุ่มเล็ก เนื่องจากเป็นการท�ากิจกรรมกลุ่มย่อยเล็กๆ 
การเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนทบทวนด้วยตนเอง (student-led 
review sessions) การเรียนรู้แบบใช้เกม (game-based 
learning) เหมาะส�าหรับเนื้อหาง่ายๆ ไม่ซับซ้อน การเรียนรู้ 
แบบใช้กรณีศกึษาเป็นฐาน (case-based learning) เหมาะกับ 
ผู้เรียนที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องน้ันๆ มาก่อน 
เน่ืองจากผู้เรียนต้องน�าความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมา
ใช้ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ก�าหนด4 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (team-based 
learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุกอีกแบบหนึ่งที่มี 
การน�ามาใช้อย่างแพร่หลายในการจัดการเรียนการสอนทาง 
การพยาบาล5-7 เน่ืองจากเหมาะกับผู้เรยีนกลุม่ใหญ่ เป็นรปูแบบ 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
จากการวเิคราะห์หาค�าตอบท่ีถูกต้องด้วยตนเอง การวเิคราะห์ 
ร่วมกับสมาชิกภายในทีม รวมถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงที่มี 
การอิงโจทย์สถานการณ์ตัวอย่าง และส่งเสริมทักษะใน 
การแก้ปัญหา ทกัษะด้านความร่วมมอื การท�างานเป็นทีม และ 
ภาวะผู้น�าจากการร่วมกันหาค�าตอบที่ถูกต้องส�าหรับค�าถาม 
ทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนต่างๆ ของการจัดการเรยีนรู ้ซ่ึงในกระบวนการ 
ดังกล่าวสมาชิกของทีมต้องเสนอความคิดเห็นของตนเอง
และร่วมกันหาข้อสรุปเมื่อสมาชิกในทีมมีความคิดเห็นไม่ 
ตรงกัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานจะท�าให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ผ่านการค้นหาค�าตอบที่ถูกต้องเป็นระยะๆ และ
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การประยุกต์ใช้ความรู้ตามโจทย์สถานการณ์ที่ก�าหนด ท�าให้
ผู้เรียนแต่ละคนได้รับการกระตุ้นกระบวนการคิดตลอดระยะ
เวลาในการท�ากิจกรรม8 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยความร่วมมือกันของ
สมาชิกของทีมในการคิดและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน (pre-class 
preparation) 2) การประเมินความพร้อมของผู้เรียน 
(readiness assurance) ซึ่งมีทั้งการทดสอบความพร้อมราย
บุคคล (individual readiness assurance test, IRAT)  
และการทดสอบความพร้อมแบบทีมหรือแบบกลุ่ม (team 
readiness assurance test, TRAT/group readiness 
assurance test, GRAT) และ 3) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
(application of course concepts or clinical problem-
solving activities)8

 หลกัการส�าคญัของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ทมีเป็นฐาน 
ประกอบด้วย 1) วิธีการจัดกลุ่ม ควรเป็นทีมถาวรที่สมาชิก
มีผลการเรียนหรือความสามารถเฉพาะด้านแตกต่างกัน
จ�านวนกลุ่มละ 5-7 คน ควรหลีกเลี่ยงการให้ผู้เรียนจับกลุ่ม 
กันเอง 2) ความรับผิดชอบในการเรียนแบบทีม ผู้เรียน
ต้องมีความรับผิดชอบในการเตรียมตนเองเพื่อท่ีจะสามารถ
ช่วยท�าให้งานของทีมส�าเร็จลุล่วง ซึ่งผู้สอนสามารถประเมิน
ความรับผิดชอบของผู้เรียนได้จากการท�าแบบทดสอบความ
พร้อมรายบุคคล 3) การมอบหมายงาน ลักษณะโจทย์ท่ี
มอบหมายต้องส่งเสริมการเรียนรู้เน้ือหาวิชาและพัฒนาทีม 
แบบทดสอบไม่ควรซับซ้อนหรือยากมากเกินไป ลักษณะ
ของโจทย์ค�าถามหรือสถานการณ์ท่ีท�าให้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ทีมเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงสุดควรมีลักษณะ 4 S 
คือ เป็นประเด็นที่มีความส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
(significant problem) ผู้เรียนวิเคราะห์โจทย์ค�าถามหรือ
สถานการณ์เดียวกัน (same problem) โจทย์ค�าถามหรือ
สถานการณ์ควรน�าไปสู่การวิเคราะห์ที่มีค�าตอบที่ถูกต้อง 
ที่สุดเพียงข้อเดียว (specific choice) และแต่ละทีมควร
เสนอค�าตอบของตนอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อง่ายต่อการ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ (simultaneously report) และ 
4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) อย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ และช่วยให้ 
ทีมพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน8 
 การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็นฐานมีผู้สอนเป็น 
ผู้อ�านวยการเรยีนรู ้ กระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการส่งเสรมิ 
การอภิปรายให้เป็นไปอย่างราบรื่นและตอบรับวัตถุประสงค์

การเรียนรู้ ในขณะที่ผู้เรียนเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้เพื่อน 
นักศึกษาด้วยกันเอง ผ่านการอภิปราย ถกประเด็น และ 
โต้แย้ง การจัดการเรียนด้วยกระบวนการดังกล่าวจะส่งผล
ท�าให้คะแนนเฉลี่ยความรู้เพิ่มขึ้นและผู้เรียนมีความพึงพอใจ 
ในการเรียนมากขึ้นอีกด้วย9 นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู้ 
แบบดังกล่าวท�าให้ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และ 
การเตรียมการสอนของผู้สอนแตกต่างจากเดิมอย่างส้ินเชิง 
กล่าวคือ ผู้สอนจะออกแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยต้ังค�าถามว่า 
เมือ่สิน้สดุการเรยีนการสอน ผู้เรยีนจะสามารถท�าอะไรได้บ้าง 
แล้วน�ามาจดัการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนดังกล่าว ซ่ึงกระบวนการ 
เรยีนรูใ้นแต่ละขัน้ตอนจะเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรยีนใช้องค์ความรู ้
มากกว่าการจดจ�าความรู้น่ันเอง8 นอกจากน้ีการท่ีผู้เรียน 
ร่วมกันคิดวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ เป็นกระบวนการที่ 
ช่วยพฒันาให้ผู้เรยีนมคีวามรบัผิดชอบท้ังต่อตนเองและต่อทีม 
และเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เกิดการเรียนรู้ที่มี
ความเข้าใจเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น10 
 ปัจจุบันมีการน�าการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็น
ฐานมาใช้ในพยาบาลศาสตรศึกษามากขึ้นท้ังในประเทศไทย
และต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยความรู ้และการรับรู ้ผลการเรียนรู ้เรื่องการพยาบาล 
มารดาและครอบครัวในระยะต้ังครรภ์ หลังผ่านการเรียนรู้ 
โดยใช้ทีมเป็นฐานสงูกว่าก่อนเข้าร่วมกจิกรรมอย่างมนัียส�าคัญ 
ทางสถิติ (p < .001)7 นักศึกษาพยาบาลท่ีได้รับการจัด 
การเรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็นฐานด้านการเสริมสร้างผลลัพธ์ 
การเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ 
และการชี้น�าตนเองในการเรียนรู ้แบบผู ้ใหญ่มีค ่าเฉลี่ย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงกว่ากลุ ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู ้
แบบเน้นบรรยายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05)6 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็นฐานมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอนสูงกว่ากลุ ่มท่ีเรียนแบบบรรยายอย่างมี
นัยส�าคญัทางสถิติ (p = .05)5 เช่นเดียวกับการศึกษาใน 
ต่างประเทศท่ีพบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการจัดการ 
เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานมีคะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะ 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) ภาวะ 
ผู้น�า (leadership) และทกัษะการจดัการ (management skills) 
สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายอย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) และมีความพึงพอใจต่อ 
การจัดการเรยีนรูแ้บบดังกล่าวในระดับสูง11 ส�าหรบัการจดัการ 
เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในสาขาการพยาบาลเด็ก พบว่า 
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นักศึกษามีคะแนนทดสอบความพร้อมรายกลุ ่มสูงกว่า
คะแนนทดสอบความพร้อมรายบุคคลอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (p < .001) และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ทีมเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.50, 
SD = .50)12 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบการศึกษา 
โดยใช้ทมีเป็นฐานในรายวชิาการพยาบาลเด็กเพยีงการศกึษา 
เดียว และวดัผลการเรยีนรูโ้ดยเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนน 
ทดสอบความพร้อมรายบุคคลกับคะแนนทดสอบความพร้อม 
รายกลุ ่ม ยังไม่พบการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ความรู้เป็นรายบุคคลก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ทีมเป็นฐาน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ทีมเป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ 
การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงเป็นวิธี 
การจัดการเรียนรู ้แบบใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนในสถาบันที ่
ท�าการศึกษา เพื่อน�าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
แบบเชิงรุกให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
21 ต่อไป

ค�าถามการวิจัย
 1. คะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการจดัการเรยีนการสอน 
แบบใช้ทีมเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ทีมเป็นฐานหรือไม่
 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัด 
การเรียนการสอนแบบใช้ทีมเป็นฐานอยู่ในระดับใด

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก่้อนและหลงั 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
 2. เพือ่ศกึษาระดับความพงึพอใจของนักศกึษาพยาบาล 
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน

รูปแบบการศึกษา
 สมมติฐานการวิจัย
 1. คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทีมเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานอยู่ในระดับมาก

 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีใช้กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ทีมเป็นฐาน (team-based learning [TBL])8,9 
ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ
 1. การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน (pre-class  
preparation) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนจะได้รับความรู้จากการ 
เตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียนโดยการศึกษาจากเอกสาร/ 
สื่อการสอนด้วยตนเองที่ผู้สอนจัดท�าขึ้น 
 2. การประเมินความพร้อมของผู้เรียน (readiness 
assurance) เป็นขั้นตอนประเมินความพร้อมและความเข้าใจ 
ในเนื้อหาที่ผู้เรียนศึกษามาด้วยตนเอง ผู้เรียนน�าความรู้ที่ได้ 
จากการศึกษาด้วยตนเองในขั้นตอนแรกมาใช้ในการท�า 
แบบทดสอบความพร้อมรายบคุคลในชัน้เรยีน และการทดสอบ 
ความพร้อมแบบทีม ผู้เรียนจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการ 
ร่วมกันอภปิรายภายในทมีเพือ่หาค�าตอบท่ีถูกต้อง ขัน้ตอนน้ี 
จะกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดการแลกเปลีย่นความเหน็ซ่ึงกนัและกัน 
โดยผู้เรียนจะได้รับข้อมูลแบบป้อนกลับทันที (immediate 
feedback approach technique [IF-AT]) จากการขูด 
กระดาษค�าตอบ จะท�าให้ผู้เรยีนมคีวามเข้าใจเน้ือหามากยิง่ขึน้ 
การที่สมาชิกในทีมอภิปรายร่วมกันเพื่อหาค�าตอบจะน�า 
ไปสู่บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน (collaborative learning) 
ในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการขูดกระดาษค�าตอบแต่ละ
ครั้งผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกต่ืนเต้นและรอลุ้นว่าค�าตอบจะ
ถูกต้องหรือไม่ การส่งเสียงแสดงความยินดีเมื่อพบดาวจาก 
การขูดกระดาษค�าตอบ จะน�าไปสู่บรรยากาศของความ 
สนุกสนานและเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้โดยใช้ทีม 
เป็นฐาน นอกจากน้ีในขั้นตอนน้ีผู้เรียนสามารถอุทธรณ ์
ค�าตอบ (appeal) ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผู้สอนได้อีกด้วย 
กระบวนการน้ีจะช่วยพัฒนาทักษะการส่ือสารและภาวะผู้น�า
ของผู้เรียน 
 3. การประยกุต์ใช้ความรู ้(application of course 
concepts) เป็นขัน้ตอนทีผู้่เรยีนร่วมกนัวเิคราะห์โจทย์ปัญหา 
ทางคลินิก โดยต้องน�าความรู้จาก 2 ขั้นตอนแรกมาประยุกต์ 
ใช้ในการตอบค�าถาม โดยระหว่างขั้นตอนน้ีผู้สอนจะมีการ 
บรรยายย่อย (mini-lecture) เป็นระยะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหามากยิ่งขึ้น และผู้เรียนสามารถอุทธรณ์ค�าตอบในกรณี
ที่ไม่เห็นด้วยกับผู้สอนได้13 
 จะเห็นได้ว่ากระบวนการของการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้ทีมเป็นฐานจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ 
ผู้เรียน ส่งผลให้ผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ดีขึ้น6,10 
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นอกจากน้ีบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีผู้เรียนเป็นบุคคลหลัก 
ในการขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการเรียนรู ้  
ยังส่งผลต่อผู้เรียนพึงพอใจการเรียนรู้มากขึ้นอีกด้วย5,11 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-
experimental research) ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง
การทดลอง
 ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ท่ี 
ลงทะเบียนเรียนวิชาการพยาบาลเด็ก ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2562 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 3  
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพยาบาลเด็ก ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศกึษา 2562 ทีย่นิดีเข้าร่วมงานวจิยั เกณฑ์คัดออก คือ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สามารถเข้าร่วมกระบวนการจัดการสอนได้
ครบทุกกิจกรรม 
 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยการค�านวณหาค่าขนาดอิทธิพล (effect size) จากงาน
วิจัยที่คล้ายคลึงกัน6 แทนค่าในสูตรของ Cohen14 ได้เท่ากับ 
3.47 ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 4 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมี
ขนาดเล็กมากและอาจท�าให้มีการกระจายของข้อมูลไม่เป็น 
โค้งปกติ ดังน้ันผู้วจิยัจึงเพิม่ขนาดกลุม่ตัวอย่างเป็นอย่างน้อย 
30 คน ตามทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central limit 
theorem) เพื่อให้ข้อมูลมีการกระจายแบบโค้งปกติ15 ในการ
ศึกษาครั้งน้ีมีนักศึกษาเข้าร่วมการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
จ�านวน 197 คน และทุกคนสมัครใจเข้าร่วมการศึกษาและ
ยินดีให้น�าคะแนนจากการทดสอบความพร้อมรายบุคคลและ
คะแนนสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานมาใช้ใน
การวเิคราะห์ข้อมลู แต่มกีลุม่ตัวอย่างเพยีง 157 คน สมคัรใจ 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทีมเป็นฐาน
 จริยธรรมในการวิจัย
 งานวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เลขที่หนังสือ PSU IRB 2020 - NL 001 
ได้รับการรับรองวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มตัวอย่าง 
ทุกรายได้รับการพิทักษ์สิทธิ์โดยการอธิบายวัตถุประสงค์  
รายละเอียดของการท�าวิจัย ประโยชน์และความเส่ียงท่ีอาจ 
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายพร้อมทั้งชี้แจง 

ให้ทราบถึงสิทธิการตอบรับหรือปฏิเสธได้ทุกขั้นตอนของ 
การท�าวจิยัโดยไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อผลการเรยีนในรายวชิา 
การพยาบาลเด็ก รวมท้ังข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งน้ีจะ 
ถูกเก็บเป็นความลับ และน�าเสนอข้อมูลในภาพรวม ไม่มีการ 
อ้างองิชือ่ผู้เรยีนแต่อย่างใด รวมถึงเปิดโอกาสในกลุม่ตัวอย่าง 
สอบถามข้อสงสัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 
  1.1 ส่ือการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใช้ทีม 
เป็นฐาน ได้แก่ ส่ือพาวเวอร์พ้อย (powerpoint) ภาษา 
องักฤษพร้อมเสียงอธบิายภาษาไทย เอกสารประกอบการสอน 
วิดีโอคลิปที่เก่ียวข้องที่ผู ้สอนอัปโหลดไว้ใน e-learning 
management system (LMS2@PSU)
  1.2 โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ (computer) เครื่องฉายภาพ (projector) และ 
ไมโครโฟน (microphone)
  1.3 สถานการณ์ตัวอย่างและข้อค�าถามแบบ 
อัตนัยจ�านวน 5 ข้อ เป็นข้อค�าถามเก่ียวกับการประเมิน
สภาพและการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยเด็กท่ีมีปัญหา 
ระบบทางเดินหายใจ ใช้ในขั้นตอนการประยุกต์ใช้ความรู้
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
 2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 
  2.1 แบบทดสอบความพร้อมรายบุคคล เป็น
แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนจ�านวน 25 ข้อ เป็น 
ค�าถามแบบปรนัยที่มีค�าตอบ 4 ตัวเลือก และมีค�าตอบที่ถูก 
เพียงค�าตอบเดียว ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ในขั้นตอน 
ของการทดสอบความพร้อมรายบุคคล ผู้เรียนตอบค�าถาม 
โดยการระบายค�าตอบลงในกระดาษค�าตอบชนิดใช้ดินสอด�า 
โดยมีคะแนนรวมต�่าสุด คือ 0 คะแนน และคะแนนรวม
สูงสุด คือ 25 คะแนน ซ่ึงแบบทดสอบน้ีถูกน�าไปใช้อีกครั้ง
ในขั้นตอนการทดสอบความพร้อมแบบทีมโดยใช้กระดาษ 
ค�าตอบแบบให้ข้อมูลป้อนกลับทันที ถ้าทีมใดตอบข้อค�าถาม
ถูกหรือขูดพบดาวในกระดาษค�าตอบแบบให้ข้อมูลป้อนกลับ
ทันทีในครั้งแรกจะได้ 4 คะแนน โดยคะแนนของแต่ละข้อ
จะลดลงครั้งละ 1 คะแนนตามจ�านวนการขูดกระดาษค�าตอบ 
คะแนนรวมต�่าสุด คือ 25 คะแนน และคะแนนรวมสูงสุด คือ 
100 คะแนน
  2.2 แบบวดัความรูร้ายบคุคลหลงัการทดลอง เป็น 
แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนหลังสิ้นสุดการจัดการ
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เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน จ�านวน 25 ข้อ เป็นค�าถามแบบ
ปรนัยที่มีค�าตอบ 4 ตัวเลือก และมีค�าตอบที่ถูกเพียงค�าตอบ
เดียว ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ซึ่งข้อค�าถามเป็นลักษณะ 
คู่ขนานกับแบบทดสอบความพร้อมรายบุคคล ผู้เรียนตอบ
ค�าถามโดยการระบายค�าตอบลงในกระดาษค�าตอบชนิดใช้
ดินสอด�า โดยมีคะแนนรวมต�่าสุด คือ 0 คะแนน และคะแนน
รวมสูงสุด คือ 25 คะแนน
  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
พยาบาลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ซ่ึงผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยค�าถาม 
12 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ พอใจหรือ
เห็นด้วยมากที่สุด = 5 พอใจหรือเห็นด้วยมาก = 4 พอใจ
หรือเห็นด้วยปานกลาง = 3 พอใจหรือเห็นด้วยน้อย = 2 
และพอใจหรือเห็นด้วยน้อยที่สุด = 1 แปลผลโดยแบ่งเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 3.68-5.00 หมายถึง พอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.67 หมายถึง พอใจปานกลาง และ
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง ไม่พอใจ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ
ความพร้อมรายบุคคลและแบบวัดความรู ้รายบุคคลหลัง 
การทดลอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นอาจารย์กลุ่มวิชาการ
พยาบาลเด็กที่ไม่ใช่ทีมวิจัย จ�านวน 3 คน พิจารณา 
ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ความถูกต้องด้านเน้ือหา
ของข้อค�าถามและค�าตอบ และความสอดคล้องของเน้ือหา
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก�าหนด ได้ค่าความตรง (Index 
of item objective congruence [IOC]) เท่ากับ .89 
และ .88 ตามล�าดับ ค่าที่ยอมรับได้ คือ > .7516 ตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ประกอบด้วย อาจารย์กลุ่ม 
วชิาการพยาบาลเด็ก จ�านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จ�านวน 1 คน และตรวจสอบความตรงของรูปแบบและ 
ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ทีมเป็นฐาน โดยผู้ทรงคุณวฒิุ 
ด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จ�านวน 1 คน จากน้ันผู้วิจัยปรับแก้เครื่องมือทั้งหมดตาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

 การตรวจสอบความเที่ยง
 การวิจัยครั้งน้ีไม่สามารถน�าเครื่องมือไปหาค่า
ความเที่ยงก่อนน�ามาใช้เก็บข้อมูลได้ เนื่องจากไม่มีนักศึกษา
ของสถาบันเคยได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 
มาก่อน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบในการจัดสอบเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
กลุม่ตัวอย่าง พบว่าแบบสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษา 
พยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนแบบรู้โดยใช้ทีมเป็น 
ฐานหลังส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
157 คน มค่ีาสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) เท่ากับ 0.93 ค่าท่ียอมรบัได้ คือ > 0.717 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในชั้นเรียนและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยทีมผู้วิจัยประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการ
ด�าเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
เตรียมความพร้อมของทีมผู้วิจัยให้มีความเข้าใจในขั้นตอน 
การด�าเนินการตรงกัน ทัง้น้ีในกระบวนการดังกล่าว มอบหมาย 
ให้ผู้วิจัย 1 คน ท�าหน้าท่ีเป็นผู้อ�านวยกระบวนการเรียนรู้ 
โดยรับผิดชอบในการน�าอภิปรายและบรรยายสรุปตลอด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่วนผู้วิจัยอีก 2 คน ท�าหน้าที่
ในการแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ค�าปรึกษาหรือตอบค�าถาม 
ในกรณีทีผู้่เรยีนเกิดข้อสงสัยในระหว่างท�ากิจกรรม และร่วมกัน 
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 6-7 คน โดยให้สมาชิก 
แต่ละทีมมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ที่หลากหลายและใกล้
เคียงมากที่สุด หลังจากนั้นทีมวิจัยเข้าพบนักศึกษาพยาบาล 
ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพยาบาลเด็ก เพื่อ 
ชี้แจงแนวทางการเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าว พร้อมทั้งบอก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  
รวมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย ผลการวิจัยครั้งน้ีจะ
น�าเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่าน้ัน ไม่มีการอ้างอิงชื่อผู้เรียน 
แต่อย่างใด พร้อมทัง้ให้กลุม่ตัวอย่างอ่านรายละเอยีดการวจิยั 
เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบรับเข้าร่วมวิจัยจึงให้ลงลายมือชื่อใน 
ใบพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
 2. ขั้นด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียนของ 
ผู้เรียน โดยผู้สอนเข้าพบผู้เรียนก่อนถึงวันเรียน 1 สัปดาห์ 
เพื่อแจ้งให้ผู ้เรียนศึกษารายละเอียดการท�ากิจกรรมและ
เน้ือหาการเรียนรู ้จากส่ือและเอกสารที่ผู ้สอนอัพโหลดใน 
e-learning management system (LMS2@PSU) ด้วยตนเอง
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  ขัน้ตอนที ่2 การประเมนิความพร้อมของผู้เรยีน 
ดังนี้
   1) การทดสอบความพร้อมรายบคุคล โดยให้ 
ผู้เรียนท�าแบบทดสอบความพร้อมรายบุคคลจ�านวน 25 ข้อ 
ให้เวลา 25 นาที เพื่อประเมินคะแนนความรู้รายบุคลที่ได้ 
จากการเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน ซ่ึงมีการจัดที่น่ังตาม
ระเบียบการสอบของคณะและส่งตรวจค�าตอบผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
   2) การทดสอบความพร้อมแบบทีม ด�าเนินการ 
ต่อเน่ืองจากการทดสอบความพร้อมรายบุคคล เริ่มจากให้ 
ผู้เรยีนน่ังเป็นทมีตามท่ีผู้วจิยัจดัให้ จ�านวน 29 ทีม มสีมาชกิ 
ทีมละ 6-7 คน แต่ละทีมนั่งห่างกันประมาณ 0.5-1 เมตร 
โดยให้แต่ละทีมร่วมกันท�าแบบทดสอบซ่ึงเป็นฉบับเดียวกับ
การทดสอบความพร้อมรายบุคคล ให้เวลา 45 นาที โดย
การขูดเลือกค�าตอบในกระดาษค�าตอบแบบให้ข้อมูลป้อน 
กลบัทนัท ี ซ่ึงสมาชกิในทมีต้องร่วมกันอภปิรายเพือ่หาค�าตอบ 
ของข้อค�าถามแต่ละข้อก่อนขูดกระดาษค�าตอบ หากเป็น
ค�าตอบที่ถูกต้องเมื่อขูดค�าตอบแล้วจะเจอสัญลักษณ์รูปดาว 
หากไม่เจอสัญลักษณ์รูปดาว สมาชิกทีมต้องร่วมกันวิเคราะห์
เพื่อหาค�าตอบใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอสัญลักษณ์รูปดาว  
ซ่ึงทุกทีมต้องขูดหาค�าตอบจนครบทุกข้อ แล้วรวมคะแนน 
ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล มีการเฉลยค�าตอบและ
อภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนหลังจากสิ้นสุด 
การทดสอบความพร้อมแบบทีม โดยผู้เรียนสามารถอุทธรณ์
ค�าตอบได้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับค�าตอบที่เฉลย ใช้เวลาใน
ขั้นตอนการเฉลยค�าตอบและอภิปราย 20 นาที 
  ขั้นตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยผู้สอน 
ก�าหนดโจทย์เป็นสถานการณ์และข้อค�าถามแบบอัตนัย
จ�านวน 5 ข้อ เพื่อวัดความรู้เก่ียวกับการประเมินสภาพ  
การก�าหนดปัญหาทางการพยาบาล และกิจกรรมการพยาบาล 
ตามสถานการณ์ท่ีก�าหนด ให้เวลา 20 นาที เริ่มจากให้
ผู ้เรียนในแต่ละทีมร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และตอบ 
ค�าถามแต่ละข้อ โดยบูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้จากการท�า 
กิจกรรมท่ีผ่านมา ซ่ึงทุกทีมใช้สถานการณ์และข้อค�าถาม
แบบอัตนัยชุดเดียวกัน หลังจากนั้นให้แต่ละทีมแลกกันตรวจ 
ค�าตอบ ผู้เรยีนและผู้สอนร่วมกันวเิคราะห์และอภปิรายค�าตอบ 
แต่ละข้อร่วมกนั โดยผู้สอนบรรยายสรปุเน้ือหาทีส่�าคญั (mini 
lecture) ในระหว่างการสรปุค�าตอบของแต่ละข้อค�าถามผู้เรยีน 
สามารถอทุธรณ์ค�าตอบได้ในกรณีท่ีไม่เหน็ด้วยกับค�าตอบน้ัน 
ในขั้นตอนนี้ใช้เวลา 15 นาที

  ขั้นตอนท่ี 4 การท�าแบบวัดความรู้รายบุคคล
หลังการทดลอง โดยให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบจ�านวน 25 ข้อ 
ให้เวลา 25 นาที ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบ 
ความพร้อมรายบคุคล เพือ่ประเมนิความรูท่ี้ได้จากการจดัการ 
เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน โดยด�าเนินการสอบเช่นเดียวกับ
การทดสอบความพร้อมรายบุคคล
  ขั้นตอนที่ 5 การท�าแบบประเมินความพึงพอใจ 
โดยผู้เรียนที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยในขั้นตอนน้ีท�าแบบ
ประเมินความพึงพอใจผ่านทางออนไลน์ 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตัวอย่าง วเิคราะห์ข้อมลู 
ด้วยสถิติพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการจัด 
การเรยีนรูโ้ดยใช้ทมีเป็นฐานด้วยสถิติวลิคอกซัน (Wilcoxon 
signed - rank test) เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายไม่เป็น
โค้งปกติ 
 3. วเิคราะห์ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาพยาบาล 
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานด้วยสถิติพรรณนา 
โดยน�าเสนอค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เน่ืองจาก
ข้อมูลมีการกระจายแบบโค้งปกติท้ังคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
และคะแนนรายข้อ
 ผลการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ทีมเป็นฐานเป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 จ�านวน 197 คน 
มีกลุ ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานจ�านวน 157 คน (ร้อยละ 
79.70) ในจ�านวนนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 147 คน (ร้อยละ 
93.60) อายุเฉลี่ย 21.67 ปี (SD = 0.65) และค่าเฉลี่ยของ
เกรดสะสมเฉลี่ย 3.24 (SD = 0.23)
 ผลการวิจัย พบว่า ค่ามัธยฐานของคะแนนความรู้
หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Mdn = 18.00, IQR = 3.00 
และ Mdn = 16.00, IQR = 4.00 ตามล�าดับ) ดังตาราง 1



ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานต่อความรู้ จุฑารัตน์ คงเพ็ชร และคณะ
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ตาราง 1 คะแนนต�่าสุด คะแนนสูงสุด ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ของคะแนนความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ 
   โดยใช้ทีมเป็นฐาน (N = 197)

กลุ่มตัวอย่าง Min-Max Mdn IQR
ก่อนทดลอง 7-22 16.00 4.00
หลังทดลอง 7-23 18.00 3.00

 ผลการวจิยั พบว่า ค่าเฉลีย่อนัดับของคะแนนความรู้ 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Z = 
-8.59, p < .001) (ตาราง 2)

ตาราง 2 เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่อนัดับของคะแนนความรูก่้อนและหลงัการเรยีนรูโ้ดยใช้ทีมเป็นฐานโดยใช้สถิติวลิคอกซัน (Wilcoxon 
  signed - rank test) (N = 197)

ตัวแปร Ranks N Mean Rank Sum of Ranks Z p
ความรู้ Negative Ranks 37 58.26 2155.50 -8.59 .000

Positive Ranks 143 98.84 14134.50
Ties 17

Negative Ranks = post-test < pre-test; Positive Ranks = post-test > pre-test; Ties = post-test = pre-test

 
 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา 
พยาบาลต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ทีมเป็นฐานอยูใ่นระดับมาก 

ทั้งคะแนนเฉลี่ยโดยรวม (M = 4.18, SD = 0.68) และ
คะแนนรายข้อ (ตาราง 3)

ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจของนักศกึษาพยาบาลต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ทีมเป็นฐาน 
  (N = 157)

ข้อค�าถาม M SD ระดับความพึงพอใจ
1. วิธีการจัดการเรียนการสอนดึงดูดความสนใจต่อบทเรียนตลอดเวลา 4.17 0.69 มาก
2. วิธีการจัดการเรียนการสอนท�าให้ผู้เรียนตื่นตัวตลอดเวลา 4.24 0.65 มาก
3. วิธีการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.29 0.60 มาก
4. วิธีการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการท�างานเป็นทีม 4.20 0.71 มาก
5. วิธีการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 4.20 0.60 มาก
6. วิธีการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารญาณ 4.13 0.67 มาก
7. วิธีการจัดการเรียนการสอนท�าให้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น 4.16 0.70 มาก
8. วิธีการจัดการเรียนการสอนท�าให้สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.12 0.67 มาก
9. บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนไม่กดดัน 3.96 0.85 มาก
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านและค้นคว้าบทเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน 4.29 0.67 มาก
11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมากขึ้น 4.22 0.65 มาก

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.18 0.68 มาก
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 การอภิปรายผลการวิจัย
 ค่าเฉลี่ยอันดับของคะแนนความรู้หลังการจัดการ
เรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็นฐานเรื่องการพยาบาลเด็กที่มีปัญหา
ระบบทางเดินหายใจสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้
ทีมเป็นฐานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001) อธิบาย 
ได้ว่าการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ทมีเป็นฐานเป็นรปูแบบการจดัการ 
เรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งมากขึ้น โดยเกิด 
กระบวนการเรยีนรูผ่้านการอภปิราย การแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ 
การโต้แย้ง และการให้เหตุผล ท�าให้ผู้เรียนเกิด การคิด 
วิเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ท่ีก�าหนดหรือ 
แบบทดสอบ และพยายามหาเหตุผลด้วยตนเอง นอกจากน้ี 
ขณะการท�ากิจกรรม ผู้เรยีนยงัมโีอกาสได้ถกเถียงทางวชิาการ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
และระหว่างกลุม่ จากกระบวนการเรยีนรูดั้งกล่าวท�าให้ผู้เรยีน 
เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s taxonomy)18 โดยระดับ 
การเรยีนรูส้ามารถพฒันาได้ถึงระดับประเมนิค่า (evaluation) 
เน่ืองจากในขณะท�ากจิกรรม นอกจากการวเิคราะห์หาค�าตอบ 
ของแต่ละข้อค�าถามในแบบทดสอบแล้ว ผู้เรยีนยงัมกีารอภปิราย 
ลักษณะของข้อค�าถามบางข้อในแบบทดสอบอีกด ้วยว ่า 
ข้อค�าถามน้ัน ผู้เรยีนตีความว่าอย่างไร ควรมกีารปรบัข้อค�าถาม 
อย่างไร จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจึงท�าให้ผู้เรียนมี 
คะแนนความรูส้งูกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ในขณะท่ีก่อน 
เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหรอื 
การศึกษาจากส่ือวิดีโอ ซ่ึงอาจพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน 
ระดับเข้าใจเท่าน้ัน (understanding)18 ผู้เรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการ 
เรียนรู ้ด้วยวิธีดังกล่าวจึงสามารถแสดงทักษะการเรียนรู ้ 
ขั้นสูงได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับผู้เรียนท่ีได้รบัการจดัการเรยีนรู้ 
แบบด้ังเดิม19 สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเกาหลีที่ 
พบว่า หลงัจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ทมีเป็นฐานในนักศกึษาพยาบาล 
ชั้นปีที่ 3 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็นฐานมีคะแนน 
ความรู ้เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาระบบทาง 
เดินหายใจและทักษะในการแก้ปัญหาสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายร่วมกับใช้กรณีศึกษา
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001)20

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานท�าให้เกิดการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีสูงกว่า ท�าให้คะแนนความรู้ของ 
ผู้เรยีนสงูกว่าก่อนเข้าร่วมกจิกรรม เช่นเดียวกบัผลการศึกษา 
การใช้การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็นฐานในการเตรียม

ความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยสุขภาพจิต 
และจิตเวช พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001)21 จากผลการศึกษา
เรื่องประสบการณ์การน�าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
ของบุคคลากรทางการศึกษาในประเทศอังกฤษพบว่าขณะ
จัดการเรียนรู้ผู้เรียนจะซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อสอบหรือสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการตอบค�าถามหรือแก้ไขปัญหา 
นอกจากน้ียังพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ในการหาค�าตอบด้วยตนเองอีกด้วย 
ท�าให้ผู้เรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและ 
เรยีนรูไ้ด้เรว็19 เช่นเดียวกับบรรยากาศในชัน้เรยีนในการศกึษา 
ครั้งน้ีท่ีผู ้เรียนจะสอบถามเก่ียวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ 
การวิเคราะห์โจทย์หรือสถานการณ์บ่อยครั้ง เพื่อประกอบ
การตัดสินใจในการเลือกค�าตอบของทีม เมื่อได้รับการชี้แนะ 
ผู้เรียนจะคิดวิเคราะห์ร่วมกับทีมต่อทันที เพื่อหาค�าตอบที่ 
ถูกต้อง สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่าการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีดังกล่าวมีส่วนในการเพิ่มผลลัพธ์ทางการเรียนรู ้ 
ของผู้เรียนได้22-24 นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีม 
เป็นฐาน ยังมีส่วนในการพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการเรียนรู ้
อกีด้วย เช่น ทกัษะการส่ือสาร (communication competence)23 

จากการท่ีผู ้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ร ่วมวิเคราะห ์
ค�าถามและค�าตอบร่วมกับสมาชิกทีมทักษะการมีส่วนร่วม 
ในชั้นเรียน (class engagement)22 จากการที่ผู้เรียนต้อง 
รับผิดชอบเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน และเป็นผู้ขับเคลื่อน 
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาท 
เป็นผู้อ�านวยการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบชี้น�าตนเอง (self- 
directed learning)22 จากการที่ผู้เรียนต้องคิด วิเคราะห์ 
และเชื่อมโยงองค์ความรู ้ในการหาค�าตอบด้วยตนเอง19 

ทักษะทางคลินิก (clinical competence skills)23 จากการ 
ได้ฝึกฝนการใช้กระบวนการพยาบาลในการวิเคราะห์ค�าถาม 
หรือสถานการณ์ขณะเข้าร่วมกิจกรรม ทักษะการเป็นผู้น�า 
ตนเอง (self-leadership skills)23 และทักษะการท�างาน 
เป็นทีม (team work skills)24 และความมั่นใจในตนเอง 
(self-confident)21,25 
 ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษา 
พยาบาลต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ทีมเป็นฐานอยูใ่นระดับมาก 
ทั้งคะแนนเฉลี่ยโดยรวมและคะแนนรายข้อ อธิบายได้ว่า 
กระบวนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็นฐานเป็นรูปแบบ 
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การเรียนรู ้ที่ผู ้เรียนเป็นบุคคลหลักในกระบวนการเรียนรู ้  
ในขณะท่ีผู้สอนเป็นเพยีงผู้อ�านวยความสะดวกให้กระบวนการ 
เรยีนรูด้�าเนินไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรรยากาศในชัน้เรยีน 
จึงเปรียบเสมือนบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ระหว่างผู้เรียน โดยมีผู้เรียนทุกคนเป็นเจ้าของชั้นเรียน 
นอกจากน้ีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังมีการแข่งขัน 
ระหว่างกลุ่ม ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและต่ืนเต้นตลอด
ระยะเวลาการท�ากิจกรรม สอดคล้องกับการศึกษาผลการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในนักศึกษาพยาบาลในประเทศ 
เกาหลใีต้ทีพ่บว่า กลุม่ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ทีมเป็น 
ฐานมีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการเรียนรู ้
แบบบรรยายอย่างมนัียส�าคัญทางสถิติ (t = 2.11, p = .039)24 

สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษาพยาบาลร้อยละ 
92 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานใน
วิชาพยาธิวิทยา26 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้มีคะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็น
ฐานสูงกว่าการศึกษาของ Vongchulachat, et al.12 ทั้งนี้
อาจเน่ืองมาจากการศึกษาดังกล่าวจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีม
เป็นฐานทั้งรายวิชารวมทั้งหมด 13 ครั้ง ซึ่งนักศึกษาจะต้อง 
เตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียนโดยศึกษาเน้ือหาล่วงหน้าทุก 
สัปดาห์ ดังนั้นอาจจะท�าให้นักศึกษาเกิดความไม่พร้อมหรือ
เกิดความเครียดถ้ามีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน
ไม่พอ ท้ังน้ีจ�านวนครั้งท่ีเหมาะส�าหรับการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ทีมเป็นฐานอยู่ระหว่าง 5-7 ครั้งต่อรายวิชา8

 ข้อจ�ากัดของการศึกษา
 การศึกษาครั้งน้ีเครื่องมือท่ีวัดความรู้ก่อนและหลัง 
การทดลองมีค่าความเที่ยง (KR-20) ต�่า อาจมีผลต่อการน�า 
ผลการวิจัยไปใช้
 สรุป
 การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็นฐานในการเรียน
เรื่องการพยาบาลเด็กที่มีป ัญหาระบบทางเดินหายใจ
ท�าให้ผู ้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้หลังสิ้นสุดการจัดการ 
เรยีนรูสู้งกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้และผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจ 
ต่อการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ทีมเป็นฐานอยู ่ในระดับมาก 
อาจารย์และผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้โดยทีมเป็นฐานในรายวิชา
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้
 การจัดการเรียนการสอน
 ควรมีการน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ทีม 

เป็นฐานไปใช้ในการจดัการเรยีนรูใ้นหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 
บณัฑติอย่างต่อเน่ืองในทุกชัน้ปี รวมทัง้น�าไปใช้ในกิจกรรมอืน่ 
เช่น การสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคย
กับการจัดการเรียนการสอนแบบน้ีมากขึ้น มีการเตรียมตัว
ก่อนเข้าชั้นเรียน ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านการถกเถียงหรือ 
โต้แย้งทางวชิาการ ฝึกทกัษะการท�างานเป็นทมีและภาวะผู้น�า 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จ�าเป็นส�าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 การวิจัย
 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีม
เป็นฐานแบบออนไลน์เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่าง
การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
รูปแบบอื่นๆ 

การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ 
 บทความวิจัยนี้ ผู้วิจัยทุกคนมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
วิจัยฉบับนี้ทั้งหมด

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
 งานวิจัยนี้ไม่มีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน

แหล่งทุนสนับสนุน 
 งานวิจัยครั้งน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่
ในสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในการช่วยอ�านวยความสะดวก 
ในการประสานงานกับนักศึกษาในกระบวนการต่างๆ ตลอดการวิจัย 
ท�าให้การวิจัยครั้งน้ีลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง
ทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการท�าวิจัยครั้งนี้
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