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บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์: การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สำ�รวจความคิดเห็นของอาจารย์ประจำ�กลุม่ ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานระดับปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556
วัสดุและวิธีการ: กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยอาจารย์ประจำ�กลุ่มสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำ�กลุ่ม
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (stratified sampling) และสุม่ แบบง่ายจากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์
สูงกว่า 5 ปี จำ�นวน 16 คน ประกอบด้วย อาจารย์ระดับปรีคลินกิ และระดับคลินกิ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพครัง้ นี้ ใช้การสนทนากลุม่ ย่อย (focus group) ข้อมูลทีร่ วบรวมได้เขียนสรุปเป็นข้อความและใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (content analysis)
ผลการศึกษา: อาจารย์ประจำ�กลุ่มมีความเห็นว่าการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning;
PBL) เป็นวิธกี ารเรียนรูเ้ ชิงรุก (active learning) ทีเ่ หมาะกับการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ อาจารย์ประจำ�กลุม่
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ PBL และเห็นว่าเป็นวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ คี่ ณะแพทยศาสตร์ควรพัฒนา
อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเน้นว่าเป็นลักษณะเด่นของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL นั้น พบว่าบทบาทอาจารย์ประจำ�กลุ่มยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทำ�ให้กระบวนการกลุ่มมีความแตกต่างกัน และยังขาดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับปรัชญาของการเรียนการสอน
แบบ PBL อันจะส่งผลต่อความสำ�เร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รับต้นฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 รับลงตีพิมพ์วันที่ 19 ตุลาคม 2558
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ทัศนะอาจารย์ประจำ�กลุ่มในการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

จุฬาลักษณ์ เรืองณรงค์ และ อัษฎาพร แกล้วทนงค์

สรุป: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ควรจัดฝึกอบรมอาจารย์ประจำ�กลุม่ อย่างสม่�ำ เสมอและต่อเนือ่ ง
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำ�กลุ่มให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสร้างความเข้าใจในสาระของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในการพัฒนาการเรียนรู้แบบ PBL ให้ประสิทธิภาพต่อไป
คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ทัศนะ/ความคิดเห็น, อาจารย์ประจำ�กลุ่ม

Abstract:

Objective: This study aimed to determine the perception of facilitators in problem-based learning in
the pre-clinical years at Faculty of Medicine, Prince of Songkla University in the year of 2013.
Material and Method: The sample comprised of faciltitators from Faculty of Science and Faculty of
Medicine who had over 5 years of PBL’s experiences. About 16 facilitators from preclinical and clinical
departments participated in this study. The stratified sampling and simple random sampling methods
were used to select the samples. A focus group was conducted as a data collection strategy. The obtained
data was transcribed verbatim and analyzed by using a qualitative content analysis approach.
Results: Facilitators perceived PBL as an active learning method for medical students. It also showed
positive intention of facilitators to continue PBL program as it is a distinctive feature of the Faculty’s
innovative learning method. While difficulties of PBL concerning facilitators tended to comprise of
variation of facilitators’ performance in small group activities and deep understanding of PBL philosophy
which may lead to lack of the essence of PBL learning process and the success of the program.
Conclusion: The study suggested that continuous training facilitator’s skill, standardization of facilitator’s
roles and making understanding about PBL learning process seemed to be necessary and closely related
factors for effectiveness of the program.
Keywords: facilitator, perception, problem-based learning

บทนำ�

การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (problem-based
learning; PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก
แนวคิดการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จาก
การใช้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ จริงในโลก เป็นบริบท (context) ของ
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์
และคิดแก้ปญ
ั หา รวมทัง้ เป็นเทคนิคการสอนทีส่ ง่ เสริมให้
ผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ได้สมั ผัสกับปัญหาโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นกลไกพื้นฐานของการเรียน
การสอนที่มีลักษณะสำ�คัญคือ ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น

มีการบูรณาการเนือ้ หาวิชา เรียนเป็นกลุม่ ย่อย และผูเ้ รียน
ศึกษาค้นคว้าต้วยตนเอง1, 2
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเริ่มใช้ครั้งแรก
ในวงการแพทยศาสตรศึกษาตัง้ แต่ พ.ศ. 2493 ทีโ่ รงเรียน
แพทย์ มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิรน์ รีเสิฟ รัฐโอไฮโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเริม่ แพร่หลายเมือ่ พ.ศ. 2512 โรงเรียน
แพทย์ แ มคมาสเตอร์ เมื อ งแฮมิ ล ตั น รั ฐ ออนตาริ โ อ
ประเทศแคนาดา ได้นำ�มาใช้ในหลักสูตรแพทยศาสตร์
และได้แพร่หลายไปในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ตั้งแต่นั้น
เป็ น ต้ น มา โดยเฉพาะในกลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ3-7
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เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามกระบวนการตามธรรมชาติ มีกรณีศกึ ษาหรือปัญหา
ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และหาคำ�ตอบ8
ในประเทศไทยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานได้ถูกนำ�มาใช้อย่างกว้างขวางเป็นเวลานานแล้ว
เช่น ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้เริม่ จัดการเรียนการสอนแบบ PBL เนือ่ งจากการประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 25299 และ
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 25362 เสนอแนะให้คณะแพทยศาสตร์
ทุ ก สถาบั นในประเทศพั ฒ นาหลั ก สู ต รแพทยศาสตร
บัณฑิต และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทีเ่ น้นให้
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จากมติคณะกรรมการประจำ�คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2530 ได้ประกาศเป็นนโยบายให้
การจัดการเรียนการสอนในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า เน้นที่
กระบวนการแสวงหาความรู้ จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ และเรียนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน10 ดังนัน้ การจัดการ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานจึ งได้ เ ริ่ ม ใช้ ใ นการเรี ย น
การสอนระดับปรีคลินกิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา คณะ
แพทยศาสตร์ ได้ประเมินการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละโจทย์ปัญหา ได้มี
การประเมินการจัดการเรียนรู้เพื่อรวบรวมความคิดเห็น
อาจารย์ประจำ�กลุม่ (facilitator) และนักศึกษามาปรับปรุง
และพัฒนา11-13 จากการศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติ
ของอาจารย์ประจำ�กลุม่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2543 พบว่านักศึกษา
มีความรู้และสามารถทำ�กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้
แบบ PBL อยู่ในระดับดีมาก อาจารย์ให้ความสนใจต่อ
การเรียนการสอนในระดับปานกลาง นักศึกษามีความรู้
พื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
มีนอ้ ยลง14 จากข้อมูลดังกล่าวได้มกี ารปรับปรุงและพัฒนา
การเรียนการสอนแบบ PBL ในเรือ่ งการพัฒนานักศึกษา
และอาจารย์ รวมทั้งการเขียนโจทย์ปัญหา ถึงแม้ว่า
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
จะได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำ� PBL มาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ตาม แต่การวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ยังไม่เคยมี
Songkla Med J Vol. 34 No. 1 Jan-Feb 2016

Rueangnarong C and Klaewthanong A.

การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ได้เก็บ
รวมรวมข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนากลุ่มย่อยอาจารย์
ประจำ�กลุ่ม ที่มี ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อการจั ด
การเรียนการสอนแบบ PBL

วัสดุและวิธีการ

เป็นการศึกษาวิจยั แบบเชิงพรรณนา (descriptive
research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของอาจารย์ประจำ�กลุม่ ในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐานระดับปรีคลินกิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556 โดยการเก็บข้อมูล
กลุม่ ตัวอย่างจากอาจารย์ทผ่ี า่ นการอบรมและมีประสบการณ์
ในการเป็นอาจารย์ประจำ�กลุม่ ตัง้ แต่ 5 ปีขนึ้ ไป เนือ่ งจาก
ได้มีประสบการณ์จริงทั้งการเป็นอาจารย์ประจำ�กลุ่มและ
ขัน้ ตอนการเรียนแบบ PBL อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำ�นวน 30 คน และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จำ�นวน 55 คน โดยไม่แยกภาควิชา
รวมทั้งหมด 85 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(stratified sampling) และสุม่ แบบง่าย ได้จ�ำ นวน 16 คน
ประกอบด้วย อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 5 คน
และจากคณะแพทยศาสตร์ จำ�นวน 11 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบ
สนทนากลุ่มย่อย (focus group) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
กำ�หนดประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบ PBL
มาใช้สนทนาคือ ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ PBL
บทบาทของอาจารย์ประจำ�กลุม่ ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้
แบบ PBL ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักศึกษา การเตรียม
ความพร้อมให้อาจารย์ประจำ�กลุม่ และปัญหาในการเรียนรู้
แบบ PBL ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความชัดเจนของประเด็น
คำ�ถามเพือ่ การสือ่ ความหมายทีต่ อ้ งการ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูงด้านการเรียน
การสอนแบบ PBL หลังจากนัน้ นำ�แบบสนทนากลุม่ ย่อย
ไปทดสอบความตรงของข้ อ คำ � ถามที่ ใ ช้ กั บ ตั ว อย่ า ง
อาจารย์ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน
2 คน โดยให้อ่านประเด็นคำ�ถามและทดสอบให้ตอบ
คำ�ถามเป็นรายข้อว่ามีความเข้าใจคำ�ถามถูกต้องตามที่
3
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ผูว้ จิ ยั ต้องการหรือไม่ และสามารถตอบคำ�ถามได้สอดคล้อง
กับข้อคำ�ถามเพียงใด ตลอดจนอธิบายความเข้าใจใน
ข้อคำ�ถามนัน้ ๆ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้บนั ทึกข้อมูลดังกล่าวแล้วนำ�มา
ปรับปรุงชุดคำ�ถามเพือ่ ดำ�เนินการสนทนากลุม่ ย่อยต่อไป
	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
ใช้การสนทนากลุม่ ย่อยอาจารย์ประจำ�กลุม่ จัดคละ 2 กลุม่ ๆ
ละ 8 คน ผูส้ มั ภาษณ์เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบ PBL จากภายนอกสถาบันจำ�นวน 3 คน
โดยผู้ วิ จั ย ได้ ซั ก ซ้ อ มประเด็ น คำ � ถาม ขั้ น ตอนและ
กระบวนการก่อนดำ�เนินการสนทนากลุ่มย่อย ในการ
สนทนากลุม่ ย่อยใช้เวลาประมาณ 90 นาที มีการบันทึก
เทป จดบันทึกการสนทนาไว้อย่างละเอียดและตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ขณะที่ ทำ � การสนทนาทุ ก ครั้ ง การศึ ก ษาครั้ ง นี้
ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ก่อนเริ่มดำ�เนินการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
โดยนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสนทนากลุม่ ย่อยมาสรุป วิเคราะห์
สังเคราะห์ และเขียนเป็นข้อความจัดกลุ่มประเด็น
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ในกระบวนการเรียนรูข้ อง PBL อาจารย์ยงั ได้พฒ
ั นาตนเอง
ได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกเหนือสาขาวิชา เรียนรู้ไปพร้อมกับ
นักศึกษา และได้เห็นความก้าวหน้าของนักศึกษา
“โดยหลักการของ PBL ดี เห็นด้วยว่าเราได้เรียนรู้
ไปด้วย”
“เป็นงานที่ชอบ ทำ�แล้วรู้สึกได้พัฒนาตัวเอง”
“ชอบถ่ายทอด ชอบทีจ่ ะเรียนรู้ พยายามลงศึกษา
ทุกเรื่องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้”
บทบาทอาจารย์ประจำ�กลุ่ม
กลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องว่าในการเรียนรู้
แบบ PBL อาจารย์ประจำ�กลุ่มมีบทบาทสำ�คัญทั้งด้าน
กระบวนการและด้านการประเมิน อาจารย์ประจำ�กลุ่ม
ต้องมีความจริงใจและเต็มใจในการสนับสนุนการเรียนรู้
ของกลุม่ กระตุน้ กลุม่ ให้คดิ อย่างต่อเนือ่ ง บทบาททีด่ ขี อง
อาจารย์ประจำ�กลุ่มคือไม่นั่งเฉยและไม่ขัดกระบวนการ
กลุ่ม แต่ต้องมีหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ให้กลุ่มไปสู่
เป้าหมาย
“Facilitator มีส่วนสำ�คัญ ต้องทำ�ให้กลุ่มเข้าใจ
กระบวนการ ขั้นตอนการเรียนรู้ว่าจะต้องทำ�อย่างไร
อาจแนะนำ�มากในช่วงแรก และไม่ควรจะรบกวนกระบวนการ
กลุ่ม”

	ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ PBL
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเหมือนกันว่า ทุกคน
มีความพึงพอใจมากต่อการจัดเรียนการสอนรูปแบบนี้
เห็นว่าการเรียนรู้แบบ PBL เป็นจุดเด่นของหลักสูตร
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
เพราะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
(learning process) มากกว่าการให้ความรู้ และได้ด�ำ เนินการ
มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า

	ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้แบบ PBL
กลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นตรงกันว่า ปัจจัยทีส่ ง่ เสริม
ต่อการเรียนรู้แบบ PBL ที่สำ�คัญ ได้แก่ 1) อาจารย์
ประจำ�กลุม่ ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้
แบบ PBL ที่ถูกต้อง มีประสบการณ์ และมีความพร้อม
ในการสนับสนุนกลุ่มได้ดี 2) นักศึกษาต้องมีทักษะ
การแสวงหาความรู้ มีความรู้พื้นฐานในระดับที่เพียงพอ
มีทศั นคติทดี่ ี รับผิดชอบ และกระตือรือร้น 3) คุณลักษณะ
ของสมาชิกในกลุ่มย่อยส่งผลต่อการเรียนรู้เช่นกัน โดยที่
ภายในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ลดการแยกตัวออกจาก
กลุ่ม และ 4) ลักษณะโจทย์ปัญหา ต้องมีความชัดเจน
น่าสนใจและมีประเด็นทีส่ ามารถกระตุน้ การเรียนรู้ นำ�ไปสู่
ความคิดวิเคราะห์ ก่อให้เกิดการทำ�งานร่วมกันเป็นทีม
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ผลการศึกษา

จากการสนทนากลุ่ ม ย่ อ ยอาจารย์ ป ระจำ � กลุ่ ม
PBL จำ�นวน 16 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
สรุปข้อความและจัดกลุ่มเป็นประเด็นได้ ดังรูปที่ 1

PBL from the Facilitators’ Perspectives

Rueangnarong C and Klaewthanong A.

ทัศนะของอาจารย์ประจำ�กลุ่มต่อการเรียนรู้แบบ PBL
รายละเอียด

หัวข้อ

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ PBL

บทบาทอาจารย์ประจำ�กลุ่ม

• เป็นจุดเด่นของหลักสูตร
• เน้นกระบวนการเรียนรู้
• พัฒนา “ครู”
• เกื้อหนุนการเรียนกลุ่มย่อย
• ไม่ขัดกระบวนการกลุ่ม
• สนับสนุนและกระตุ้นการเรียนรู้

ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้แบบ PBL

•
•
•
•

อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่ม
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน PBL
คุณลักษณะของสมาชิกกลุ่ม
ลักษณะโจทย์ปัญหา

ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักศึกษา

•
•
•
•
•

ใฝ่หาความรู้
สนุกในการเรียนรู้
กล้าสื่อสาร
รู้จักคิดวิเคราะห์
รู้จักการทำ�งานเป็นทีม

การเตรียมความพร้อมให้อาจารย์

• แนวคิดปรัชญาการเรียนรู้แบบ PBL
• บทบาทอาจารย์ประจำ�กลุ่ม
• กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL รู้จักการทำ�งานเป็นทีม

ปัญหาในการเรียนรู้แบบ PBL

•
•
•
•
•

นโยบาย
อาจารย์: มาตรฐานของอาจารย์ประจำ�กลุ่ม
นักศึกษา: ขาดความเข้าใจในกระบวนการ PBL
โจทย์ปัญหาที่ซ้ำ�ซ้อน
ข้อจำ�กัดเกี่ยวกับเวลา

รูปที่ 1 แสดงทัศนะของอาจารย์ประจำ�กลุ่มต่อการเรียนรู้แบบ PBL
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“ยอมรับว่า facilitator ไม่ต้องรู้เรื่องในโจทย์
ปัญหาอย่างถ่องแท้ แต่ที่สำ�คัญต้องเข้าใจกระบวนการ
PBL และส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ่ ม อยากเรี ย นรู้ กระตื อ รื อ ร้ น
ไปค้นคว้า แปลว่าเราสามารถทำ�หน้าที่ได้สำ�เร็จแน่”
“โจทย์ปญ
ั หาทีด่ กี ระตุน้ ความอยากเรียนให้เกิดขึน้
ได้ ในห้องต้องพยายามทำ�ให้กลุ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุก
อยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติม”
ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักศึกษา
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ข้ อ มู ล ตรงกั น ว่ า การเรี ย นรู้
แบบ PBL เป็น learning style ทีด่ ี กระตุน้ ให้นกั ศึกษา
ได้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล ใฝ่หา
ความรู้ประมวลความรู้ได้ มีการเตรียมตัวในการเรียน
การเรียนเป็นกลุม่ ทำ�ให้รสู้ กึ สนุก มีความตัง้ ใจในการเรียน
ฝึกให้กล้าสื่อสาร กล้าพูด กล้าแสดงออก นักศึกษารู้จัก
ตั้งคำ�ถาม รู้จักคิดเป็นระบบมากขึ้น มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เป็นสิ่งที่ดี
ก่อให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้ ซึง่ เป็นกระบวนการ
ที่ทำ�ได้จริงๆ สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในชั้นคลินิก
“ได้เรียนรู้ว่านักศึกษาสามารถประมวลความรู้
ได้ดีมาก คล้ายๆ ถ้าเราสอนเราก็สอนแบบแห้งๆ แต่
นักศึกษาสามารถไปหาสื่อต่างๆ มาประกอบได้”
“คนที่ ไ ม่ พู ด เลยสามารถเป็ น คนที่ พู ดได้ ร ะดั บ
หนึ่ง บางคนไม่ชอบแสดงออกเลยแต่อยู่ในกลุ่มจะได้
ตำ�แหน่งผลัดกัน ทุกคนกระตุน้ กัน มีหลายคนบอก ขีอ้ าย
ไม่กล้าแสดงออก ทำ�ให้มีโอกาสได้ฝึก”
“เห็น progress ของนักศึกษา เก่งขึน้ สือ่ สารดีขนึ้
คนที่ไม่เคยพูดสามารถพูดรู้เรื่องขึ้น”
“เป็นการเตรียมให้เด็กรู้จักคิดเป็นกระบวนการ
ตลอดชีวิต”
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แบบ PBL เข้ าใจบทบาทที่ ถู ก ต้ อ ง มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
การเรียนรู้แบบ PBL เพราะที่ผ่านมาการเตรียมอาจารย์
และนักศึกษา ยังขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้แบบ
PBL ควรเพิ่มจำ�นวนอาจารย์ประจำ�กลุ่มให้เพียงพอ
โดยเตรี ย มอาจารย์ ทุ ก คนตั้ ง แต่ เ ริ่ ม การปฏิ บั ติ ง าน
กลุม่ ตัวอย่างบางส่วนให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมว่าอาจารย์ทมี่ ี
ประสบการณ์มานานมีคุณค่ามาก ควรเชิญมาร่วมเป็น
อาจารย์พี่เลี้ยงสำ�หรับอาจารย์ใหม่
“พัฒนา facilitator อันดับแรก ให้รู้บทบาทเพื่อ
เกื้อหนุนกลุ่ม ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ดีที่สุด”
“การเรี ย นการสอนแบบ PBL สิ่ ง สำ � คั ญ คื อ
การอบรม facilitator และต้องใช้เวลาในการพัฒนา
ให้เป็น facilitator ที่เก่ง เมื่อเป็นแล้ว ควรต้องจัดเวที
ให้ facilitator ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน”

การเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ประจำ�กลุม่
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ควรเตรียม
อาจารย์รนุ่ ใหม่ให้มคี วามพร้อมในการเป็นอาจารย์ประจำ�
กลุม่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการเรียนรู้

	ปัญหาในการเรียนรู้แบบ PBL
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นตรงกันว่า
ปัญหาในการเรียนรู้แบบ PBL ที่สำ�คัญประกอบด้วย
1) อาจารย์ประจำ�กลุ่มมีความหลากหลาย ยังไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 2) นักศึกษาขาดความเข้าใจกระบวนการ
เรียน PBL อย่างแท้จริง โดยเฉพาะนักศึกษาชัน้ ปีแรกๆ
3) โจทย์ ปั ญ หามี ค วามซ้ำ � ซ้ อ น ควรปรั บ เปลี่ ย นให้ มี
ความหลากหลาย ใช้ผู้ป่วยจริงหรือเทคโนโลยีประกอบ
4) สื่อการเรียนรู้ไม่หลากหลายและยังไม่ได้มาตรฐาน
ทางการแพทย์ 5) ข้อจำ�กัดด้านเวลา นักศึกษามีเวลา
ทบทวนเพื่ อ ความเข้ าใจ และการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ย
ตนเองน้อย และที่สำ�คัญพบว่ายังมีผู้บริหาร/อาจารย์
บางส่ ว นยั ง ไม่ เ ข้ าใจนโยบายและปรั ช ญาการเรี ย นรู้
แบบ PBL มากนักและยังให้ความสำ�คัญกับการเรียน
การสอนแบบ PBL ไม่มากพอ
“ปั ญ หาของ PBL นั้ น เมื่ อ หลั ก สู ต รมี ก าร
ปรับเปลีย่ นตอนนีท้ ตี่ อ้ งปรับใหญ่จริงๆ คือ ต้องมาดูทตี่ วั
ครู ยังมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรค คือถ้าจะปรับ
ต้องปรับครูจริงๆ”
“นั ก ศึ ก ษาบอกว่ า อาจารย์ มี ห ลายรู ป แบบมาก
มาตรฐานการให้คะแนน PBL ไม่เหมือนกันเลย”

6
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“นั ก ศึ ก ษายั ง ขาดความเข้ าใจในกระบวนการ
ของ PBL ยังไม่รจู้ กั แบ่งเวลา แล้วไม่รจู้ กั วิธเี รียน จริงๆ
ชี วิ ต การเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งเรี ย นแบบผู้ ใ หญ่
ต้องไปค้นคว้าอะไรอีกมาก”

วิจารณ์

จากการศึ ก ษานี้ พ บว่ า อาจารย์ ป ระจำ � กลุ่ ม
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ PBL มีทัศนคติที่ดี
ต่อบทบาทเป็นอาจารย์ประจำ�กลุ่มและเห็นว่าเป็นวิธีการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต เพราะเป็นจัดการเรียนรูท้ นี่ กั ศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และอาจารย์ประจำ�
กลุ่มได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และเรียนรู้สิ่งที่อยู่
นอกสาขาวิชา ซึ่งการเรียนการสอนแบบเดิมอาจารย์
จะชำ�นาญเฉพาะเรื่องที่ตนสอนเท่านั้นและเป็นการให้
ความรู้ทางเดียว ต่างจากการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้เห็น
กระบวนการเรี ย นที่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ศู น ย์ ก ลางโดย
กระบวนการเริม่ ต้นจากปัญหา และขัน้ ตอนทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน
ของกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL 7 ขัน้ ตอน3-5,15
อาจารย์ได้พัฒนาตนเองในการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา
ถึงแม้จะไม่ใช่สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ16,17
สำ�หรับบทบาทอาจารย์ประจำ�กลุ่ม พบว่าทุกคน
เห็นว่าเป็นบทบาทที่สำ�คัญทั้งในด้านกระบวนการและ
การประเมินกระบวนการกลุ่มด้วย แต่จากผลการศึกษา
พบว่าอาจารย์ประจำ�กลุ่มยังมีแนวปฏิบัติที่หลากหลาย
แม้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL อาจารย์ประจำ�
กลุ่มไม่จำ�เป็นต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ
แต่ ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจขั้ น ตอนของกระบวนการ
เรียนรูแ้ บบ PBL และมีแนวปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน19
จึงสมควรทบทวนบทบาทของอาจารย์ประจำ�กลุ่มเพื่อให้
ทุ ก กลุ่ ม ย่ อ ยมี ก ระบวนการใกล้ เ คี ย งกั น นอกจากนี้
ยั ง พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อความสำ � เร็จการเรียนรู้แบบ
PBL นอกจากอาจารย์ ป ระจำ � กลุ่ ม ที่ มี ค วามพร้ อ ม
ในการสนับสนุนกลุ่มแล้ว นักศึกษาและเพื่อนในกลุ่ม
ยังต้องมีความรู้พื้นฐาน มีทัศนคติที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กัน
ไม่แยกตัว มีการทำ�งานร่วมกันเป็นทีม19
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โจทย์ปญ
ั หาเป็นตัวกระตุน้ ให้มคี วามกระตือรือร้น
ในการเรียน เรียนอย่างเข้าใจและนำ�ไปสูก่ ารคิดวิเคราะห์
จากการศึกษาพบว่าโจทย์ปญ
ั หาทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน
แบบ PBL มีความซ้�ำ ซ้อน ควรปรับเปลีย่ นใหม่ โดยต้อง
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ทั้ ง จากอาจารย์ แ พทย์ แ ละอาจารย์
ปรี ค ลิ นิ ก เพื่ อ สร้ า งโจทย์ ปั ญ หาร่ ว มกั นให้ ค รอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ ตัวอย่างโจทย์ปญ
ั หาควรมีความหลากหลาย
และทำ�ให้น่าสนใจ โดยอาจเป็นผู้ป่วยจริง ภาพวีดิทัศน์
เป็นต้น
สำ � หรั บ ผลการเรี ย นรู้ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งมี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า การเรี ย นแบบ
PBL มีประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ผู้เรียน
สนใจ สนุก กล้าแสดงความคิดเห็น เพิ่มทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถวิเคราะห์
และค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ได้ ด้ ว ยตนเอง 20,21 อย่ า งไรก็ ต าม
กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงข้อจำ�กัดว่าผู้เกี่ยวข้องยังขาด
ความเข้าใจเกี่ยวนโยบายและปรัชญาการเรียนรู้แบบ
PBL อย่างแท้จริง และยังให้ความสำ�คัญกับการเรียน
การสอนแบบ PBL ไม่มากพอ สมควรที่จะต้องสื่อสาร
และทำ�ความเข้าใจกับอาจารย์ รวมทั้งการวิเคราะห์หา
สาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไข
	ข้อเสนอแนะ
1. PBL เป็นเอกลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ ดี ทั้ งในความคิ ด ของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
คณะแพทยศาสตร์ ควรให้ ค วามสำ � คั ญ และติ ด ตาม
ในประเด็นต่อไปนี้
		 1.1 ปรั ช ญาและแนวคิ ด ของการเรี ย น
การสอนแบบ PBL
		 1.2 อาจารย์ ค วรได้ รั บ การพั ฒ นาวิ ธี ก าร
จัดการเรียนการสอนแบบ PBL บทบาท facilitator
การประเมินผล
		 1.3 ในการเตรี ย มความพร้ อ มควรจั ด ให้
นักศึกษามีประสบการณ์ใการเรียน PBL มากขึ้นกว่านี้
2. จัดฝึกอบรม facilitator ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทบทวนเป็นระยะๆ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของการเป็น facilitator
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ทัศนะอาจารย์ประจำ�กลุ่มในการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

สรุป

การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้
ที่นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก กระบวนการคิดวิเคราะห์ รู้ จั ก
ตังค
้ �ำ ถาม กระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ ค้นควา้ หาข้อมูล
และสรุปขอ้ มูลได้ดว้ ยตนเอง ทำ�ให้รสู้ กึ สนุก ตัง้ ใจ
เรียน สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในชั้นคลินิกได้ ฝึก
ให้กล้าแสดงออก เป็นสิ่งดี ก่อให้เกิดกระบวนการ
แสวงหาความรู้ ในขณะเดียวกันการเป็นอาจารย์
ประจำ�กลุม่ ทำ�ให้ได้พฒ
ั นาตนเอง ได้เห็นความก้าวหน้า
ของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนา
อาจารย์ประจำ�กลุ่มให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง
ในด้านกระบวนการ การประเมินผล ระบบสนับสนุน
อาจารย์ประจำ�กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์ใหม่
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพือ่ เรียนรู้ร่วมกัน
รวมทั้ ง การพั ฒ นาอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาให้ เข้ าใจ
แนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนการ และการประเมินผล
ไปในแนวเดียวกัน เพือ่ พัฒนาร่วมกันให้ยั่งยืนต่อไป
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