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หัวข้อเร่ือง ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนวอร์ดราวน์ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยากร นศพ.ตรีพร ก าลังเกื้อ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผู้น าสนทนา 1. ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
  2. พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  3. ดร.นฤมล เอนกวิทย์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
  4. ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
บทน า  
 วอร์ดราวน์เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาแพทย์ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 4 ขึ้นไปร่วมออก
ตรวจผู้ป่วยแต่ละเตียงพร้อมกับแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์แพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะท่ี
จ าเป็นต่อการเป็นแพทย์ท่ีดีในอนาคต แต่ถึงอย่างไรก็ตาม กิจวัตรนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา
แพทย์เสมอไป ในมุมมองของนักศึกษาแพทย์เปิดเผยว่าการวอร์ดราวน์แต่ละครั้งนักศึกษายังคงขาดความรู้
ความเข้าใจในทักษะท่ีจ าเป็นแม้เป็นการตรวจโรคเบ้ืองต้นก็ตาม นักศึกษารู้สึกว่าตนเองไม่มีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือรับผิดชอบผู้ป่วย จึงไม่สามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ท าให้
กิจวัตรท่ีงดงามนี้ถูกให้ค่าว่าเป็นเพียงเรื่องท่ีน่าเบ่ือและขาดแรงจูงใจในการเรียนการสอน ปัญหาท่ีมาจากเสียง
สะท้อนของผู้เรียนนี้มีคุณค่าและถูกพัฒนาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพในท่ีสุด เพื่อศึกษาทัศนคติและความรู้สึก
ของนักศึกษาแพทย์ต่อรูปแบบการเรียนการสอนวอร์ดราวน์ อันจะไปสู่การปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเกิดความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
  
กระบวนการวิจัย 
 การวิจัยด้วยรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพผ่านวิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มในนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 4 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุผลว่า นศพ. ปี 
4 เพิ่งได้มีประสบการณ์ราวด์ไปครั้งแรกและมีบทบาทการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดในกิจกรรม ท าให้เสียงสะท้อน
ของผู้เรียนกลุ่มนี้มีพลังและอาจมีผลต่อการปรับปรุงรูปแบบท่ีตนเองจะได้เจอในช้ันปีต่อไป ซึ่งการเก็บข้อมูล



ด้วยคณะผู้วิจัยด้วยลักษณะค าถามแบบกึ่งโครงสร้างเป็นการเปิดประเด็นสนทนา และรับฟังความรู้สึกนึกคิด
อย่างเปิดกว้างภายใต้มิตรภาพและบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย  
 
ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแบบแก่นสาระเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยขัดขวางท่ีท าให้การ
เรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยจากอาจารย์แพทย์/แพทย์ประจ าบ้าน  
2.ปัจจัยจากนักศึกษาแพทย์ และ 3.ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยจากอาจารย์แพทย์/แพทย์ประจ าบัน นศพ.ส่วนใหญ่กล่าวว่าทัศนคติ บุคลิภาพ และรูปแบบ
การสอนของอาจารย์ล้วนมีผลต่อการสนับสนุนและขัดขวางของผู้เรียน นศพ .ต้องการอาจารย์ผู้มีทัศนคติเชิง
บวกต่อผู้เรียน เห็นความส าคัญของ นศพ. ทุกระดับช้ันอย่างเท่าเทียม เล็งเห็นถึงความส าคัญและศักยภาพใน
ตัว นศพ. ร่วมกับการมีบุคลลิกภาพท่ีเปิดใจและเปิดกว้าง ต้ังค าถามพร้อมรับฟังและยอมรับในความคิดและ
การแสดงของ นศพ. อย่างเมตตา นศพ.กล่าวว่า บางครั้งการสอนหรือการต้ังค าถามของอาจารย์ก็ยากเกิน
เข้าใจ เป็นความรู้ขั้นสูงท่ี นศพ.ช้ันปีท่ี 4 ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ ท้ังยังมีภาระงานท่ีมากและยากด้วย
เช่นกัน และนั่นคือปัจจัยขัดขวางการเรียนการสอนส าหรับ นศพ. 
 2. ปัจจัยจากนักศึกษา นศพ.เล่าว่าด้านความรู้และบุคคิกภาพของตัวผู้เรียนเป็นส่ิงส าคัญ เพราะแต่ละ
คนต่างมีพื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกัน มีกระบวนการเรียนรู้และความกระตือรือร้นท่ีแตกต่าง เพื่อนบางคนมี
ฐานความรู้ท่ีดี เรียนรู้และจดจ าส่ิงท่ีอาจารย์สอนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในขณะท่ีก็มีอีกส่วนท่ีต้องใช้เวลา
ท่องจ าและฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการปฏิบัติด้านนั้นๆ นอกจากนี้ นศพ.แต่ละคนมีความสามารถในการ
ปรับตัวและรับมือกับความเครียดได้ไม่เท่ากัน บางครั้งในบางวอร์ดก็มีบรรยากาศท่ีเคร่งเครียดมากจนท าให้
ผู้เรียนบางคนถอดใจ ไม่อยากราวน์ในครั้งต่อไป 
 3. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า จ านวนสมาชิก นศพ .ท่ีร่วมวอร์ดราวน์ต่อครั้งมีจ านวนมาก และ
ระยะเวลาการราวน์ท่ียาวนาน เดินนาน ยืนนาน ก็บั่นทอนความกระตือรือร้นของผู้เรียนด้วย เช่น 
 ต่อมา เสียงสะท้อนของผู้เรียนนี้ได้ถูกรายงานถึงคณาจารย์แพทย์แต่ละภาควิชาเพื่อร่วมปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของ
อาจารย์แพทย์และแพทย์ประจ าวัน ท่ีเกิดจากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมให้การคิดและวางแผนร่วมกัน แบ่งเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอน 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะเตรียมตัว คือ การชี้แจงวัตถุประสงค์และความคาดหวังต่อการราวน์
แต่ละครั้ง พร้อมกับการปฐมนิเทศ นศพ. เพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหา บทบาทและหน้าท่ีของ นศพ. แต่ละช้ันปี
และระยะเวลาในการราวน์ นอกจากนี้การเตรียมผู้ป่วยในวอร์ดให้พร้อมต่อการถูกซักถามก็เป็นส่ิงจ าเป็น
เช่นกัน 2.ระยะปฏิบัติการวอร์ดราวน์ คือ สร้างบรรยากาศการเรียนท่ีเป็นมิตร มีอิสระและเปิดกว้างทาง
ความคิด บนพื้นฐานความเช่ือมั่นและเคารพในตัวนักศึกษา และ 3.ระยะหลังวอร์ดราวน์ คือ สรุปสาระส าคัญ
หลังกิจกรรมพร้อมกับมอบหมายงานท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาในปริมาณท่ีเหมาะสม และมีระบบการประเมิน
ความรู้และความพึงพอใจของ นศพ. ทุกครั้งหลังราวน์ 
 
ปัจจัยน าสู่ความส าเร็จ นักศึกแพทย์ท่ีมีความกล้าหาญและเสียสละจับปัญหาโดยตรงท่ีใกล้ตัวตนเอง น าสู่การ
แสวงหาค าตอบท่ีแท้จริงด้วยกระบวนการวิจัยท่ีเรียบง่าย แต่ได้ผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพสู่การเปล่ียนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ต่อผู้สอนและหลักสูตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีสุข มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีท้ังผู้สอน ผู้เรียน และผู้ป่วย  
 



ค าถามเพิ่มเติม/ประเด็นที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
1. การเก็บข้อมูลแบบ Focus group จาก นศพ. ท้ัง 30 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามคุณลักษณะ

ของผู้เรียนท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น แบ่งตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มผู้เรียนดี กลุ่มผู้เรียนปาน
กลาง และกลุ่มผู้เรียนท่ีมีคะแนนต่ า เพื่อการได้การซึ่งข้อมูลท่ีหลากหลายแต่ได้ในเชิงลึกด้วย 

2. มีการจัดท าคู่มือเชิงปฏิบัตส าหรับอาจารย์แพทย์ในการเรียนการสอนวอร์ดราวน์  
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก Note taker  
 ควรมีการศึกษาต่อยอดในรูปแบบ Quasi experimental pre-post test เพื่อติดตามและประเมินผล
ก่อนและหลังจากท่ีนักศึกแพทย์ได้รับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ว่าเกิดการเปล่ียนแปลงต่อท้ังผู้เรียน
ด้านทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นหรือไม่ รวมท้ังสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบใหม่ ขณะเดียวกันควรมีการติดตามและประเมินการเปล่ียนแปลงในตัวอาจารย์แพทย์ผู้สอนด้วย
เช่นกัน 
 
 
 
หัวข้อเร่ือง การใช้เครื่องมือทาง E-learning ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 
วิทยากร ภก. ดร.เกียรติศักดิ์  แซ่อิว   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
ผู้น าสนทนา 1. ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
  2. พอ. นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  3. ดร.นฤมล เอนกวิทย์   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
  4. ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์  คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
บทน า ในศตวรรษท่ี 21 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นยุคสมัยแห่งความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของทุกเพศทุกวัย ในวงการศึกษาก็ถึงเวลาแล้วท่ีคุณครูผู้สอน
จ าเป็นต้องท่ีต่ืนตัวในศตวรรษแห่งทักษะการเรียนรู้และหยิบน าเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งการเรียนการ
สอน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายท่ัวไปไม่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบรรยากาศในห้องเรียนได้เลย โดยเฉพาะวิชาเลือกอิสระ “มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล” ท่ีผู้เรียน
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามความสนใจ เป็นความท้าทายของผู้วิจัยซึ่งเป็นคุณครูประจ ารายวิชาท่ีต้อง
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีแตกต่างไปจากเดิม สอดคล้องกับวิถีชีวิต สภาพสังคมในปัจจุบัน และยังจูง
ใจให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียนยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นการหยิบยกการเรียนการสอนออนไลน์           
E-learning เข้ามาเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
กระบวนการวิจัย ในปีแรกท่ีผู้วิจัยได้น าแนวคิดการเรียนแบบ PBL (Problem-Based Learning) มาปรับใช้ 
แต่พบว่านักศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกันไม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจการเรียนการสอนรูปแบบนี้ได้
ง่ายดายนัก ในปีท่ีสองผู้วิจัยจึงลองน าเอาแนวคิดการเรียนการสอบแบบ BBL (Brain-Based Learning)      
มาปรับใช้แทน ถึงแม้จะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนบนพื้นฐานศักยภาพสมองในการเรียนรู้ของนักศึกษา  
แต่ผู้วิจัยกลับพบว่าครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านพัฒนาการและสมองของเด็กอย่างมาก  
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพเด็กแต่ละคน 



ในปีท่ีสามนี้ผู้วิจัยไม่ย่อท้อท่ีจะพัฒนาการรูปแบบการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป โดยน าแนวคิดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 มาปรับใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนนี้ ได้แก่ 3R & 7C ผ่านส่ือการสอนแบบออนไลน์ 
Google site บนลง www. youtube.com ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายออนไลน์ การวัดพื้นฐานความรู้สู่บทเรียน
ก่อนและหลังเรียนบทนั้นๆ รวมไปถึงการส่ังการบ้านและเพิ่มช่องทางการส่งงานในเว็บไซต์ หลังจากนั้นจะกลับ
สู่การเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้สรุปสาระส าคัญของเนื้อหาท่ีผ่านมาและน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน โดยบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน เพราะมีการน าส่ือการสอนท่ีเรียกว่า ‘ปิ๊งป่อง’      
ให้นักเรียนร่วมตอบค าถาม ถูก/ผิด ผ่านแอพพริเคช่ันในสมาร์ทโฟน ซึ่งคุณครูผู้สอนสามารถเก็บข้อมูลและ
ประเมินความต้ังใจในห้องเรียนของนักศึกษาเป็นระยะๆ ผ่านกิจกรรมนี้   
 
ผลการวิจัย การน าเครื่องมือทาง E-learning มาเป็นส่ือในการเรียนท่ีหลากหลายนี้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92 ซึ่งอยู่ในระดับดี ขณะท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
รูปแบบการเรียนการสอนในระดับดีมาก 
 
ปัจจัยน าสู่ความส าเร็จ ทัศนคติท่ีดีของคุณครูผู้สอนท่ีพร้อมจะเรียนรู้และพฒันาตนเองจากงานประจ าสู่การ
เกิดเป็นงานวิจัย น าเครื่องมือท่ีหลากหลายมาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน โดยเริ่มต้นเพียงนักศึกษากลุ่มเล็กๆ 
ในวิชาเลือก แต่กลับเป็นสัญญาณอันดีต่อการตื่นตัวของผู้สอนเพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
ค าถามเพิ่มเติม/ประเด็นที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีดีและสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของผู้เรียน ควรค่าแก่การ
น าไปใช้ในวงกว้าง โดยมีผู้วิจัยเป็นพี่เล้ียงและท่ีปรึกษากับคุณครูท่านอื่นท่ีสนใจน าส่ือออนไลน์เหล่านี้ไปใช้ 
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก Note taker  
 ส่ิงส าคัญท่ีซ่อนเร้นในรูปแบบการเรียนการสอนนี้ คือ การปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ท่ีดีในตัวผู้เรียน   
ซึ่งเป็นการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นเจตจ านงของผู้เรียนเป็นหลัก เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสดงความคิด 
ความสามารถอย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืนท่ีสร้างคุณลักษณะท่ีดีแก่ผู้เรียนในระยะยาว 


