
บทคัดยอสําหรับงานมหกรรมคุณภาพ 2565 

1. ชื่อผลงาน  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 โดยใชการจัดการเรียนรูเชิงรุกแบบ  

รวมพลังและการปฏิบัติและการทํางานเปนทีม ของผูเรียนในสถานการณโควิด-19โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก 

2. คําสําคัญ:  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การจัดการเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลัง,การปฏิบัติ, การทํางานเปนทีม, 

สถานการณโควิด-19 

3. สรุปผลงานโดยยอ: จุดเนนของผลงาน ไดปรับปรุงวิธีการสอน โดยใชการจัดการเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลัง โดยให 

ผูเรียนศึกษาเน้ือหากอนการเรียนและนําเสนอผลงาน ที่ไดศึกษามากอนผานกระบวนการกลุม โดยใหอิสระในการ

เลือกการนําเสนอ การแบงกลุมผูเรียนจะแบงเปน 4 กลุม โดยคละผูเรียน เกง ปานกลาง ออน เพื่อจะไดใหคนเกง 

ปานกลางชวยเหลือคนเรียนออน และเพื่อใหผูเรียนมีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาล ในบางเรื่องที่ตอง

ประเมินดวยการฝกปฏิบัติ จึงใหผูเรียนฝกปฏิบัติกับหุนจําลอง และผูปวยสมมติ และปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

โรคโควิด-19 

4. หนวยงานของเจาของผลงานกองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก 

5. ชื่อเจาของผลงาน พ.อ.หญิง นภัสภรณ วงษจาด 

สมาชิกในทีม พ.ท.หญิงทัชชา  ภูเจริญ พ.ต.หญิง ธนัยนันท  ภิรมยเจียว พ.ต.หญิง มณทริา กริษฐาทิพย         

พ.ต.หญิง ชนกนาฏ  อาชาวงศ จ.ส.อ.สุดารัตน วรรณกิจ และ ส.อ. อิทธิพล  สุดกราน 

6. ปญหาและสาเหตุ1) ผลทดสอบกอนเรียนมีผูเรียนแตกตางกันมาก และผลการเรียนในวิชาอื่นมีผูเรียนที่คะแนน

สูง 10 อันดับแรก และผูเรียน 10 อันดับสุดทายที่ตองสังเกตและตองชวยสอนเพิ่มเติมหรือ ใหคําแนะนําเพิ่มเติม

เพื่อใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูไปพรอมๆกับเพื่อน 2) เวลาในการเรียนรูนอย เมื่อเทียบกับเรื่องที่ตองเรียนมี 8  

เรื่อง ทําใหตองใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากตํารา และสื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน กอนช่ัวโมงที่มีการ

เรียนรูโดยอาจารยผูสอน โดยจะสงเน้ือหาใหผูเรียนศึกษากอน ชวงเวลา 18.00-20.00 และ ชมวิดิทัศน ในการ

ปฏิบัติกอนทําการเรียนในแตละเรื่องของวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2  3) และจากการสังเกต (ผานระบบซูม) จากที่ 

ผูเรียนศึกษาเน้ือหามากอนมีทั้งผูที่สนใจ และไมสนใจ เพื่อใหเปนการตรวจสอบ ความเขาใจของผูเรียนจึงได

ปรับปรุงวิธีการสอน โดยใชการจัดการเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลังมาใช ใหผูเรียนนําเสนอหนาช้ันเรียนใหเพื่อนเขาใจ

กอนอาจารยทําการสอน3) ในสถานการณโรคโควิด-19 ในปจจุบันมีการแพรระบาดของโรค โควิด-19 จึงมีการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมทั้งในหองเรียนและแบบออนไลน ซึ่งอาจสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนผูเรียน เปนนักเรียนนายสิบทหารบกที่เปนนักเรียนประจํา จึงทํามาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ 

(Bubble and Seal) ในชวงสถานการณเขมงวดรุนแรงจะงดลา แตชวงที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนชวงที่

สถานการณคลี่คลายลงมีการกักตัว 10 วัน ซึ่งเปนชวงเปลี่ยนผานเปนโรคประจําถ่ิน มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่

เฉพาะ (Bubble and Seal) จึงไมวิกฤติมาก สามารถใหผูเรียนลากลับบานในวันเสาร และอาทิตย  แตเมื่อกลับ

จากลากลับบาน ผูเรียน จะตองทําการตรวจ ATK ในวันที่ 0, 3 วัน และเขมงวด DMHTT โดยจะตองแยก

หองเรียนเปน 2 หอง และใหมีการสอนออนไลนในชวง 3 วันที่ผูเรียนตองเฝาระวังสังเกตอาการและทําการตรวจ 

ATK ในวันที่ 0, 3 เพื่อสังเกตอาการและจะทําการสอนผานระบบซูม (ZOOM)ผูวิจยัจึงมีการปรับวิชาที่สอน เพื่อให

สอดคลองกับกิจกรรมการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถทําการเรียนการสอนผานระบบซูม เพื่อเปนมาตรการปองกัน 



และไมเกิดการระบาดเปนกลุมใหมของผูปวยโควิด-19 เมื่อทําการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble 

and Seal)แลวจึงจัดใหมีการเรียนการสอนปกติ และจัดใหมีการปฏิบัติหัตถการ 

7. เปาหมายและวัตถุประสงค 

 (1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 หลังการจัดการเรียนรู  

เชิงรุกแบบรวมพลังและการปฏิบัติ ของผูเรียน ในสถานการณโควิด-19(2) เพื่อศึกษาการทํางานเปนทีม 

จากการจัดการ เรียนรู  เ ชิงร ุกแบบรวมพลังและการปฏิบ ัติของผู  เ ร ียน ในสถานการณโควิด -193)         

หลังจัดการเรียนการสอน ครูอาจารยและผูเรียน ไมติดเช้ือโรคโควิด-19 และไมเกิดการระบาดเปนกลุมใหม 

8. กิจกรรมการพัฒนา 

 การดําเนินการแกปญหา จากปญหาที่พบจึงมีแนวคิดที่จัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบรวมพลัง โดย

วิธีการแบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย 3-5 คน โดยคละผูเรียน เกง ปานกลาง ออนใหมีกิจกรรมรวมกัน และชวยกัน

ทํางาน และเน่ืองจากผูเรียนมีจํานวนมาก จํานวน 145 คน จึงเลือกเรื่องที่ใหผูเรียนตองทําการทบทวน ใหเขาใจ

กอนทําการปฏิบัติ โดยแบงเปน 4 เรื่อง/4 กลุมใหญ และในกลุมใหญ ใหผูเรียนแบงกลุมยอย 3-5 คนในการแบง

งานกัน โดยใหอิสระในการคัดเลือกหัวหนากลุม และเลือกกิจกรรมที่ผูเรียนถนัด เชน คนควาขอมูล เปนผูทําสื่อ

การสอน เปนผูแสดง ออกแบบการสอนเปนแบบผังความคิด (mind map)  แสดงบทบาทสมมติ นําเสนอการ

ปฏิบัติเปน วิดิทัศน เปนผูนําเสนอ  เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจ กอนที่ผูสอนจะทําการสอนแนะนําในสวน

ที่ผูเรียน ยังเขาใจขาดตกบกพรองไป และจึงจัดการปฏิบัติหัตถการเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริงบนหอผูปวย  จาก

กิจกรรมดังกลาวทําใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สามารถทํางานเปนทีมได 

การดําเนินการ เพื่อไมใหเกิดคลัสเตอรของโรคติดตอโควิด-19สวนที่เกี่ยวของในการแกปญหาสถานการณ  

โควิด-19 โดยวิธีการปรับปรุงพัฒนาหองเรียน สวนที่เกี่ยวของกองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ 

กรมแพทยทหารบก จึงไดนําเขาที่ประชุม เพื่อใหผูบังคับบัญชาทราบปญหา เรื่องผูเรียนตองทําการตรวจ ATK   

เมื่อกลับจากลากลับบาน และตองดําเนินการตามมาตรการ DMHTT เวนระยะหาง 1-2 เมตร ระหวางผูเรียน 

ผูบังคับบัญชาจึงมอบหมายให ผูบังคับกองพันนักเรียนนายสิบกรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก 

ดําเนินการปบปรุงพัฒนาหองเรียน จึงมีการจัดหองเรียนใหเวนระยะหางระหวางผูเรียน และจัดหองเรียนเพิ่มอีก   

1 หอง และจัดหองเรียนใหพรอมมีการเรียนการสอนแบบถายทอดสดออนไลน ผานระบบซูม(ZOOM) ระหวาง

หองเรียน 1 และ 2 และระหวางครูผูสอน ในหวงที่ผูเรียนตองทําการเฝาระวังสังเกตอาการ 3 วัน  

 ระยะเวลาการดําเนินการ  2 พฤษภาคม – 14 สิงหาคม 2565  

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูเรียน หมายถึง นักเรียนนายสิบทหารบก 1 ป 6 เดือน เหลาทหารแพทย 

รุนที่ 25 โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบกจํานวน  145 นาย 

จัดการเรียนการสอน ที่กองพันนักเรียนนายสิบทหารบก กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทย

ทหารบก จ.ลพบุรี 

9. การประเมินผลและผลลัพธ  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 หลังสูงกวากอนการ

จัดการเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลังและการปฏิบัติ ในสถานการณโควิด-19อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยมีคา t = 24.78 และ Sig = .00  2) ผูเรียนมีการทํางานเปนทีม หลังการจัดการเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลังและ



การปฏิบัติของผูเรียนในสถานการณโควิด-19 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (푥̅ =4.67 และ S.D. = 0.55)3) หลังจัดการ

เรียนการสอน ครูอาจารยและผูเรียน ไมติดเช้ือโรคโควิด-19 และไมเกิดการระบาดเปนกลุมใหม 

10. บทเรียนท่ีไดรับ  

 1) ปญหาที่พบระหวางดําเนินการ เน่ืองจากมีผูเรียนที่เปนกลุมติดเช้ือ และกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ในหวงที่

มีการฝกปฏิบัติ จึงตองวางแผนสําหรับอุปกรณสําหรับกลุมผูติดเช้ือ สําหรับกลุมที่มีความเสี่ยงสูงใหฝกปฏิบัติ   

เปนกลุมสุดทาย และไมใหผูไมเกี่ยวของออกนอกหอง เนนมาตรการ DMHTT อยางเครงครัด 

 2) การมีการปรับรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ และผูเรียน มีความสําคัญตอประสิทธิภาพ

การเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนการจัดการเรียนรูเชิงรุกมีความสําคัญ ผูสอนควรเก็บขอมูลผูเรียน

และนํามาทําการวิจัยในช้ันเรียน หรือ วิจัย R2R เพื่อแกปญหาผูเรียน 

 3) สิ่งที่ทําแตกตางไปจากเดิม คือการนํารูปแบบการเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลังมาใช และใหผูเรียน       

ไดนําเสนอสิ่งที่ผูเรียนไดศึกษาและคนควา กอนมีการเรียนรูจากอาจารยผูสอน 

11. การติดตอกับผูรับผิดชอบ พ.อ.หญิง นภัสภรณ  วงษจาด  ที่อยู 8/2 โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก 

กรุงเทพฯ เบอรโทรศัพท  0635926598  E-mail tuang5555@gmail.com 

 


