
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 954 
 

ประสทิธิผลของการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมในการจัดการมาตรฐานบริการสุขภาพ 
Effectiveness of the Team Learning Process in Health Care Standard Managing. 

 

ปวีณา  ดชีุม1* สุภาพร  เมฆสวี2 วัลลภา  เชยบวัแกว คชภักดี3 
Paweena  Deechum1*, Supapron Maksawi2 and Wallapa Chaybawkeaw Kochchaphakdee3 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยและพัฒนาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมของบุคลากร

ศูนยแพทยชุมชนทามิหรํา 2) ศึกษาประสิทธิผลของการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมของบุคลากร โดยการวัดผล
ความพึงพอใจและระยะเวลารอคอยรับบริการของผูรับบริการ กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม ไดแก บุคลากรตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณทํางานในศูนยแพทยฯ มาแลวอยางนอย 1 ป จํานวน 10 คน และผูใชบริการใน
คลินิกเบาหวาน ท่ีมาใชบริการระหวางเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2558 และไดรับการติดตามมาแลวอยาง
นอย 1 ป จํานวน 148 คน พัฒนากระบวนการเรียนรูเปนทีมโดยสุนทรียสนทนา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติวิลคอกซัน 

ผลการศึกษาพบวา ผลการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนขั้นตอนบริการ มีแนว
ปฏิบัติในการดูแลผูปวยเบาหวานเพ่ือลดภาวะแทรกซอนทางไต และมีแนวปฏิบัติในการจายยาเพ่ือลดอัตราการขาด
นัด ขาดยา และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการหลังใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมพบวาเพ่ิมสูงขึ้น 
และระยะเวลารอคอยลดลง โดยมีความแตกตางจากกอนใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ α=0.05  
 คําสําคัญ: ประสิทธิผล, การเรียนรูเปนทีม  
 

Abstract 
This research and development (R&D) aimed to 1) develop the team learning process of 

nursing staff of Thamiram Community Medical Unit (CMU) 2) evaluate the effectiveness of team 
learning process based on quality standard by two indicators, patient’s satisfaction and waiting 
time for service. Ten nursing staffs working at least 1 year in Thamiram CMU with DM patients 
were included to team learning process. The process used for the purpose of this study was 
dialog method. 148 diabetes patients who have been followed up at least 1 years and came for 
service during August to November in year 2015 were included for measuring the satisfaction and  
waiting time for services. The descriptive statistics and Wilcoxon Sign Rank test were used to 
identify the data. 

This study showed the dialog method based on DM care standard leaded to the changing 
steps of providing service as well as the developing of guideline reducing kidney complication.  
The waiting time for services was significantly decreased comparing with those before applying 
dialog method.  In addition, patient satisfaction to the service increased after applying dialog 
method. 
Keywords: Effectiveness, Team Learning 
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บทนํา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 รวมไปถึงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีให
ความสําคัญกับการพัฒนาคน และคุณภาพของคน มุงเนนการเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งเปนปจจัยท่ีทําใหเกิด
คุณภาพและมาตรฐานบริการของโรงพยาบาล อันเปนปจจัยแหงความสําเร็จ เน่ืองจากเปนองคกรท่ีเรียนรูและ
พัฒนาตลอดเวลา (Senge, 1990) 

โดยเซ็งเก (Senge, 1990) ไดกลาววา การเรียนรูรวมกันเปนทีม เปนการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีม โดยการแลกเปลี่ยนความรู การถายทอดขอมูลระหวางบุคคล และองคกร 
มีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การสะทอนรวมกันเปนทีม การสรางความหมายรวมกัน การวางแผนรวมกันและการ
กระทําท่ีประสานความรวมมือ เพ่ือชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว และเกิดการรวมมือขึ้นท่ีเกิดจากความ
รวมมือ และระดมความคิดภายในองคกร ซ่ึงวิธีการสื่อสารท่ีใชในการเรียนรูเปนทีมมีหลายแบบ ไดแก สุนทรีย
สนทนา การอภิปราย และการระดมสมอง 

โรงพยาบาลพัทลุงเปนโรงพยาบาลท่ัวไป ทําหนาท่ีในการรับสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลชุมชน และเขต
รอยตอ รวมท้ังใหบริการท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน ซ่ึงโรงพยาบาลพัทลุงมีความตองการในการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพในการใหบริการ อีกท้ังใหความสําคัญกับการบริการท่ีมีคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 

กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง ทําหนาท่ีในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ และแบง
หนาท่ีในการดําเนินงานออกเปน 4 กลุม ไดแก งานสงเสริมปองกันโรค งานรักษาพยาบาลชุมชน งานพัฒนาระบบ
เครือขาย และงานระบาดวิทยา ซ่ึงกลุมงานเวชกรรมสังคมถือเปนหนวยงานหน่ึงท่ีมีการบริการดานหนา เน่ืองจาก
ตองมีการตรวจรักษาพยาบาลเพ่ือวินิจฉัย ตลอดจนสงเสริม ปองกัน และฟนฟูสภาพผูรับบริการในชุมชนดวย 

ศูนยแพทยชุมชนทามิหรําเปนหน่ึงในงานรักษาพยาบาลชุมชนของกลุมงานเวชกรรมสังคม และใหบริการ
ตรวจรักษาโรคท่ัวไป โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคเร้ือรังอื่นๆ นอกจากนี้ยังใหบริการในชุมชน ไดแก 
งานดูแลตอเน่ืองท่ีบาน งานสงตอ งานสาธารณสุขเคลื่อนท่ี มีลักษณะการทํางานเปนแบบเพ่ือนท่ีเอื้อเฟอกัน โดย
โรงพยาบาลพัทลุงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานความพึงพอใจของผูรับบริการไวท่ีรอยละ 90 และระยะเวลาการรอคอย
ในการรับบริการ 45 นาทีตอคน ซึ่งจากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของศูนยแพทยชุมชนฯในป 2555-
2557 เทากับ รอยละ 81.46, 78.24 และ 80.17 ตามลําดับ สวนระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการเฉลี่ยเทากับ 
44.24, 48.37 และ 47.12 นาที ตามลําดับ จะเห็นวาความพึงพอใจของผูใชบริการในแตละปไมแตกตางกัน โดย
พบวาความพึงพอใจของผูใชบริการดานอัธยาศัยของเจาหนาท่ี และดานความพรอมของสถานท่ี อุปกรณ และ
บุคลากร อยูในระดับปานกลาง และระยะเวลาการรอคอยในการใชบริการน้ันยังสูงกวาเกณฑมาตรฐาน และมี
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการท่ีเสนอแนะวาบุคลากรซ่ึงเปนพยาบาลยังมีความบกพรองในการใหความรูในการดูแล
ตนเองจากโรค และไมไดชี้แจงขั้นตอนในการรับบริการใหผูใชบริการทราบ จากขอมูลดังกลาวจึงอาจมีความเปนไป
ไดวามาตรฐานของการใหบริการของบุคลากรศูนยแพทยชุมชนฯ ต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดเน่ืองจากความบกพรองหรือ
ความไมสมบูรณในการใหบริการของบุคลากร 

ผูวิจัยไดนํารูปแบบกระบวนการเรียนรูเปนทีมเพ่ือมาพัฒนากระบวนการเรียนรูของบุคลากรศูนยแพทย
ชุมชนฯ ตอการจัดการ ปองกันปญหาภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานของผูปวยท่ีมาใชบริการท่ีศูนยแพทยชุมชนฯ 
โดยเลือกใชวิธีสื่อสาร คือ สุนทรียสนทนา เน่ืองจากเหมาะสมกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในศูนยแพทยชุมชนฯ ท่ีมี
จํานวนนอย ประเมินผลลัพธกระบวนการเรียนรูเปนทีมโดยพิจารณาจากการเกิดแนวปฏิบัติในการใหบริการ และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจและระยะเวลารอคอยของผูใชบริการในคลินิกเบาหวาน ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเกิด
ประโยชนในการพัฒนาทีมงาน และสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน เพ่ือการทํางานท่ีเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูรับบริการตามนโยบายของโรงพยาบาล และเพ่ือการพัฒนาท่ีตอเน่ืองและยั่งยืนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมของบุคลากรศูนยแพทยชุมชนทามิหรํา 

2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมของบุคลากรตามมาตรฐานการดูแลผูปวย
เบาหวานของศูนยแพทยชุมชนทามิหรํา 

           2.1  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการในคลินิกเบาหวาน กอนและหลังการใชกระบวน
เรียนรูเปนทีมของบุคลากรศูนยแพทยชุมชนทามิหรํา 

           2.2  เพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลารอคอยในการรับบริการในคลินิกเบาหวาน กอนและหลังการใช
กระบวนการเรียนรูเปนทีมของบุคลากรศูนยแพทยชุมชนทามิหรํา 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู 
 เซ็งเก (Senge, 1990 : 3) ไดใหความหมายวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรท่ีบุคลากรในองคกร
มีการขยายกําลังการผลิตอยางตอเน่ือง เพ่ือผลลัพธท่ีองคกรตองการอยางแทจริง ดวยรูปแบบใหมๆ มีความคิด
สรางสรรค และบุคลากรมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก บุคคลรอบรู  แบบแผน
ความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม และการคิดเชิงระบบ โดยมีเปาหมายรวมกันเพ่ือใหองคกรบรรลุ
เปาหมาย นอกจากน้ีองคกรแหงการเรียนรูยังมีความสําคัญตอการพัฒนาองคกร โดยเนนการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
เพ่ือเปนการเพ่ิมความรู ทักษะ และทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกท้ังยังตองมีการถายทอดความรู 
ประสบการณ และทักษะรวมกัน เพ่ือนําไปใชในการพัฒนางาน 
 แนวคิดการเรียนรูเปนทีม 
 การเรียนรูรวมกันเปนทีม คือ การเรียนรูรวมกันของทีม โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณการ
ทํางานกันภายในทีมและระหวางทีม เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพตอไป โดยอุบล  ตันสกุล (2548 : 12-17) 
ไดกลาวถึงการเรียนรูเปนทีมมีการเรียนรูเปนวงจร 4 ขั้นตอน ซ่ึงประกอบดวย การสะทอนรวมกันในทีม การสราง
ความเขาใจรวมกัน การวางแผนรวมกัน และการกระทําท่ีประสานความรวมมือ 
 แนวคิดคุณภาพการใหบริการ (Service Quality Model) 
 พาราเชอราแมน ซีแทมล และเบอรร่ี(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990) ศึกษาถึงการ
ประเมินคุณภาพของการบริการตามการไดรับของผูบริโภค โดยใหนิยามคุณภาพของการบริการและปจจัยท่ีกําหนด
คุณภาพของการบริการ โดยการสํารวจกลุมผูบริหารจากองคการท่ีใหบริการและกลุมผูบริโภคท่ีใชบริการจาก
องคการเหลาน้ัน ผลการศึกษาไดบงชี้วาคุณภาพของการบริการคือการใหบริการท่ีเปนไปตามหรือมากกวาความ
คาดหวังของผูบริโภค และการไดสรางตัวแบบท่ีใชอธิบายคุณภาพของการบริการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงองคประกอบ
หลักในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดกําหนดมาตรฐานบริการท่ีเรียกวา มาตรฐานบริการสาธารณสุข (Public 
Health Service Standard : PHSS) ซึ่งไดนิยามของมาตรฐานบริการสาธารณสุข หมายถึง มาตรฐานท่ีกําหนด
บริการ หรือสิ่งสงมอบ และลักษณะพึงประสงค ซ่ึงตองสงมอบใหแกประชาชนผูมารับบริการ ชุมชน และสังคม เพ่ือ
ตอบสนองความตองการบริการทางสาธารณสุข ซ่ึงเปนมาตรฐานของบริการ ท่ีกําหนดโดยขอยุติของผูรับบริการ ผู
ใหบริการ ผูมีสวนเกี่ยวของ มีกระทรวงสาธารณสุขเปนเจาของและผูรักษาการ ซ่ึงเปนกรอบบนท่ีกระทรวง
สาธารณสุขจะใชเพ่ือการจัดและสงเสริมการสาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ โดยถูกกําหนดขึ้น
จากมุมมองของผู รับบริการ (สํานักบริหารการสาธารณสุข. สืบคนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559, จาก 
https://www.scribd.com) 

สุนทรียสนทนา (Dialouge) 
การพัฒนาองคกรใหมีลักษณะของการเรียนรูเปนทีมน้ัน มีหลายรูปแบบ เชน การอภิปราย การระดม

สมอง สุนทรียสนทนา แตวิธีการหน่ึงท่ีไดผลและเหมาะสมกับองคกรขนาดเล็ก คือ สุนทรียสนทนา 
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เดวิด  โบหม (เพชรรัตน  พงษเจริญสุข.  2554 : 50) ไดใหความหมายของสุนทรียสนทนา ซ่ึงมาจากคํา 
dialogos ในภาษากรีก โดยคําวา dia หมายถึง “ผาน” ไมใชหมายถงึ “สอง” สวนคําวา logos หมายถึง “ถอยคํา” 
ดังน้ัน สุนทรียสนทนาอาจเกิดกับคนจํานวนเทาใดก็ได ไมใชเพียงสองคนเทาน้ัน ซ่ึงในบางคร้ังแมมีเพียงคนเดียวก็
สามารถมีสุนทรียสนทนาภายในตัวเองได หากแมเราต้ังใจท่ีจะฟงเสียงของตนเองท่ีเปลงออกมา ซ่ึงถือเปน
กระบวนการท่ีเนนใหเกิดการฟงมากกวาการพูด โดยสุนทรียสนทนา ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ ฟง ไตรตรอง 
ซักถาม และนําเสนอความคิด ท้ังน้ีองคประกอบท่ีตองใหความสําคัญและใหเวลามากท่ีสุด คือ ฟง และตองเปนการ
ฟงอยางต้ังใจ  

กรอบแนวคิด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือพัฒนาการใหบริการในคลินิก
เบาหวาน โดยพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูเปนทีมของบุคลากรศูนยแพทยชุมชนฯ วัดผลลัพธของกระบวนการ
เรียนรูเปนทีมโดยประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และระยะเวลารอคอยของผูรับบริการ ซึ่งเปรียบเทียบกอน
และหลังการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมของบุคลากรศูนยแพทยชุมชนฯ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิธีดําเนินการ
วิจัย ดังน้ี 
 ประชากร 

1.  ประชากรเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในศูนยแพทยชุมชนฯ ซ่ึงเปนพยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานใน
ศูนยแพทยชุมชนฯ จํานวน 10 คน 

สุนทรียสนทนา ครั้งท่ี 1 ข้ันเตรียมการ ข้ันปฏบิัติ ข้ันรับผลรวมกัน 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- ดานความพรอมของสถานที่ อุปกรณ และบุคลากร 

- ดานอัธยาศัยของเจาหนาท่ี  
- ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  
- ดานความนาเชื่อถือ  
- ดานความเขาใจและเห็นใจ  
- ดานความม่ันใจ 

ระยะเวลารอคอยของผูรับบริการ 

- หองบัตร 

- หองเจาะเลือด  
- จุดซักประวัติ  
- หองตรวจ  
- จุดบริการกอนกลับบาน  
- จุดจายยา 

แนวปฏิบัติ นําสูการปฏิบัติ 

สุนทรียสนทนา ครั้งท่ี 2 ข้ันเตรียมการ ข้ันปฏบิัติ ข้ันรับผลรวมกัน 

แนวปฏิบัติ นําสูการปฏิบัติ 

สุนทรียสนทนา ครั้งที่ 3 ข้ันเตรียมการ ข้ันปฏบิัติ ข้ันรับผลรวมกัน 

แนวปฏิบัติ นําสูการปฏิบัติ 
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2.  ผูรับบริการท่ีมารับบริการในคลินิกเบาหวานของศูนยแพทยชุมชนฯ ในระหวาง 1 สิงหาคม – 30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ซึ่งเปนผูปวยท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยแพทยชุมชนฯ และเปนผูปวยท่ีเปน
โรคเบาหวาน จํานวน 148 คน 
  กลุมตัวอยาง 

1.  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในศูนยแพทยชุมชนฯท้ังหมด จํานวน 10 คน ซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพ 
2.  ผูรับบริการท่ีมาใชบริการในคลินิกเบาหวานของศูนยแพทยชุมชนฯ เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2558 

จํานวน 148 คน 
เกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
1.  กลุมตัวอยางท่ี 1 บุคลากรสายวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในศูนยแพทยชุมชนทามิหรํา โดยคัดเลือกพยาบาล

วิชาชีพท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานในศูนยแพทยชุมชนฯ และปฏิบัติงานในศูนยแพทยชุมชนฯ ≥ 1 ป จํานวน 10 คน  
2.  กลุมตัวอยางท่ี 2 ผูรับบริการท่ีมาใชบริการในคลินิกเบาหวาน มีเกณฑในการคัดเลือก ดังน้ี 
     2.1  เปนผูปวยท่ีมีโรคประจําตัวเปนโรคเบาหวานอยางเดียวหรือมีโรคเบาหวานรวมกับโรคอื่นๆดวย 
     2.2  เปนผูปวยท่ีเขามารับบริการในคลินิกเบาหวานของศูนยแพทยชุมชนทามหิรํามาแลวอยางนอย1ป  
     2.3  เปนผูปวยท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยแพทยชุมชนทามิหรํา 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก กระบวนการเรียนรูเปนทีม โดยเลือกใชวิธีสุนทรียสนทนา มีขั้นตอน ดังน้ี 
1.  ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยเร่ิมมีปฏิสัมพันธกับบุคลากรของศูนยแพทยชุมชนฯ โดยไดแนะนําตัวในฐานะ

ผูวิจัย ชี้แจงรายละเอียดของการวิจัย กระบวนการเรียนรูเปนทีมดวยวิธีสุนทรียสนทนา  
2.  ขั้นปฏิบัติการ เปนขั้นตอนรวมปรึกษาระหวางบุคลากรของศูนยแพทยชุมชนฯ เก่ียวกับรูปแบบการจัด

กิจกรรมกระบวนการเรียนรูเปนทีม ซ่ึงใชการสุนทรียสนทนาเปนเคร่ืองมือ จากน้ันผูวิจัยดําเนินการจัดเตรียมสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเปนทีม และดําเนินการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีม ใชเวลาคร้ังละ 90 นาที  

3.  ขั้นรับผลรวมกัน เปนขั้นตอนของการสรุปผลและสะทอนผลท่ีไดจากบุคลากรศูนยแพทยชุมชนฯ โดย
เกิดแนวปฏิบัติในแตละคร้ัง เพ่ือนําผลท่ีไดไปพัฒนาตอไป 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล มีดังน้ี 
1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในคลินิกเบาหวาน โดยมีเกณฑการเลือกตอบและให

คะแนน 5 ระดับ คือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 
2.  แบบบันทึกระยะเวลารอคอยของผูรับบริการคลินิกเบาหวาน 
3.  แบบสอบถามความรูเร่ืองโรคเบาหวาน เปนแบบใหเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช และไมใช 
4.  แบบสอบถามบรรยากาศในการทํางาน โดยมีเกณฑการเลือกตอบ แบงเปน 5 ระดับ คือ นอยท่ีสุด 

นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 
5.  แบบสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรศูนยแพทยชุมชนทามิหรํา 
ขั้นตอนการเก็บขอมูล 
1.  เก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ และระยะเวลารอคอยในคลินิกเบาหวาน จํานวน 148 คน 

กอนการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีม  
2.  นํากระบวนการเรียนรูเปนทีมมาใชกับบุคลากรในศูนยแพทยชุมชนฯ ซึ่งผูวิจัยชี้แจงหลักการของ

สุนทรียสนทนาแกกลุมตัวอยาง กอนเร่ิมปฏิบัติ เมื่อเร่ิมกิจกรรมสุนทรียสนทนา ผูวิจัยสรุปเปนลายลักษณอักษรใน
การสนทนาแตละคร้ัง ทําขั้นตอนน้ีประมาณ 3 คร้ัง จนไดแนวปฏิบัติ 

3.  เก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ และระยะเวลารอคอยในคลินิกเบาหวาน จํานวน 148 คน 
หลังการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีม 

4.  ตรวจสอบขอมูลเรียบรอย และนําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส กอนบันทึกขอมูลเพ่ือจัดเก็บและนําไปวิเคราะห 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
1.  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน คาสูงสุดและคาตํ่าสุด 
2.  วิเคราะหประสิทธิผลการเรียนรูเปนทีมดวยคาสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

ความแตกตางระหวางคากลางของขอมูล 2 ชุด ดวยสถิติ The Wilcoxon Sign Ranks Test 
การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 
การใหขอมูลจะดําเนินการเมื่อผูเขารวมวิจัยตอบรับเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจภายหลังจากรับทราบ

วัตถุประสงคของการวิจัยแลว และการเขารวมการวิจัยคร้ังน้ีจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร และการ
รักษาสําหรับผูรับบริการ ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามไมตองระบุชื่อและนามสกุล และการเรียงแบบสอบถามจะกระทํา
เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนแลว หากผูเขารวมไมประสงคจะเขารวมสามารถยุติการใหขอมูลไดตลอดเวลา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการพัฒนารูปแบบการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมของบุคลากรศูนยแพทยชุมชนทามิหรํา 

บุคลากรเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 46 ป สวนใหญมีสถานภาพสมรส สวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี  
รูปแบบกระบวนการเรียนรูเปนทีม โดยเลือกใชวิธีการสุนทรียสนทนา พบวากอนใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมผล
การประเมินความรูเร่ืองโรคเบาหวาน (�=9.3) และเมื่อเร่ิมดําเนินการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีม พบวา บุคลากร
ไดนําประเด็นปญหามาคิด แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห เพ่ือรวมกันเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการดูแล
ผูปวยเบาหวาน ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการรับบริการของผูปวยเบาหวานใหเกิดความรวดเร็วย่ิงขึ้น และมีความพึงพอใจ
ตอบรรยากาศในการทํางานดีขึ้น (�= 4.8) หลังจากใชกระบวนการเรียนรูเปนทีม 

2.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของการใชกระบวนเรียนรูเปนทีมของบุคลากรศูนยแพทยชุมชนทามหิรํา 
     2.1  ความพึงพอใจของผูรับบริการในคลินกิเบาหวาน 
     ผูรับบริการในคลินิกเบาหวาน สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 68.92 อายุเฉลี่ย 65 ป มีสถานภาพ

สมรสรอยละ 69.59 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 63.51 มีอาชีพงานบานรอยละ 42.57 และใชสิทธิการ
รักษาดวยหลักประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 55.41  
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ดาน 
กอนใชกระบวน 
การเรียนรูเปนทีม 

หลังใชกระบวน 
การเรียนรูเปนทีม 

Wilcoxon 
Value 

Wilcoxon 
Prob 

� S.D. � S.D. 
1. ความพรอมของสถานที่ อุปกรณ และบุคลากร 4.19 0.69 4.23 0.58 1.604 0.109 
2. อัธยาศัยของเจาหนาท่ี 4.35 0.63 4.23 0.67 2.555 0.011* 
3. การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 4.41 0.58 4.44 0.57 2.226 0.026* 
4. ความนาเชื่อถือ 4.55 0.55 4.58 0.55 2.823 0.005* 
5. ความเขาใจและเห็นใจ 4.52 0.62 4.57 0.59 2.533 0.011* 
6. ความมั่นใจ 4.55 0.59 4.58 0.58 2.536 0.011* 

รวม 4.43 0.50 4.46 0.50 4.288 0.000* 

จากตารางท่ี 1 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการ ดานอัธยาศัยของเจาหนาท่ี ดานการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ ดานความนาเชื่อถือ ดานความเขาใจและเห็นใจ และดานความมั่นใจ เพ่ิมขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สวนดานความพรอมของสถานท่ี อุปกรณและบุคลากร ไมแตกตางกันระหวางกอนและหลังการใช
กระบวนการเรียนรูเปนทีม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ α=0.05  

     2.2  ระยะเวลารอคอยในการรับบริการในคลินิกเบาหวาน 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบระยะเวลาการรอคอยของผูรับบริการในแตละจุดบริการ 

จุดบริการ 
กอนใชกระบวน 

การเรียนรูเปนทีม 
หลังใชกระบวน 

การเรียนรูเปนทีม 
Wilcoxon 

Value 
Wilcoxon 

Prob 
� (วินาที) S.D. � (วินาที) S.D. 

1. หองบัตร 68.28 13.84 53.63 11.74 7.710 0.358 
2. หองเจาะเลือด 79.59 12.74 53.41 12.59 9.949 0.938 
3. จุดซักประวัติ 146.26 27.11 195.57 41.92 9.045 0.750 
4. หองตรวจ 1003.91 299.65 906.89 127.53 2.828 0.637 
5. จุดบริการกอนกลับบาน 80.81 13.79 56.69 9.56 9.945 0.875 
6. จุดจายยา 197.87 29.62 159.12 40.13 7.583 0.983 

รวม 1576.72 305.54 1425 142.31 4.655 0.000* 
 26 นาท ี17 วินาท ี  23 นาที 45 วินาที    

จากตารางท่ี 2 พบวา ระยะเวลารอคอยของผู รับบริการภาพรวมในคลินิกเบาหวานหลังการใช
กระบวนการเรียนรูลดลงจากเดิม และมีความแตกตางกันระหวางกอนและหลังการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ α=0.05 แตเมื่อพิจารณาแตละจุดบริการ พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลการพัฒนารูปแบบการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมของบุคลากรศูนยแพทยชุมชนทามิหรํา 

การใชกระบวนเรียนรูเปนทีม พบวา บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีความเขาใจ
รวมกัน โดยเปาหมายของกระบวนการเรียนรูเปนทีม มีการวางแผนรวมกันในการแกปญหาเพ่ือพัฒนางาน และ
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน สอดคลองกับ อุบล  ตันสกุล (2548 : 48) ท่ีพบวาการเรียนรูเปนทีมดานการสราง
ความเขาใจรวมกัน การสะทอนกลับรวมกัน การวางแผนรวมกัน และการปฏิบัติรวมกันอยูในระดับสูง และ
สอดคลองกับธีระศาสตร  อายุเจริญ (2557 : บทคัดยอ) พบวาการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสะทอนคิดมีผลให
ความใฝรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

โดยกระบวนการเรียนรูเปนทีมดวยวิธีสุนทรียสนทนาท่ีนําไปใชกับบุคลากร ซ่ึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของยังไมพบ
การศึกษาท่ีนําสุนทรียสนทนามาใชในกระบวนการเรียนรูเปนทีม แตวราภรณ  ตระกูลสฤษด์ิ (2545 : บทคัดยอ) นํา
การอภิปรายและเว็บบอรดมาใช และโตมร  ทองศรี, ยงยศ  จริยวิทยาวัฒน และศิริลักษณ  กลาณรงค (2553 : 92-
98) นําการอภิปรายมาใช สวนพัชรินทร  ฮั่นตระกูล (2547 : บทคัดยอ) นําการฝกอบรมมาใชในการเรียนรูเปนทีม 

กระบวนการเรียนรูรวมกันเปนทีมมีผลใหความพึงพอใจของผูรับบริการเพ่ิมขึ้นและระยะเวลารอคอยลดลง 
ซ่ึงสอดคลองกับวราภรณ  ตระกูลสฤษด์ิ (2545 : บทคัดยอ) ท่ีพบวาการเรียนรูเปนทีมมีผลใหคะแนนหลังการเรียน
เพ่ิมสูงขึ้น และสอดคลองกับวรวรรณ  วาณิชยเจริญชัย (2548 : บทคัดยอ) พบวามีคะแนนเฉลี่ยดานคุณลักษณะ
การเรียนรูเปนทีมหลังการทดลองเพ่ิมสูงขึ้น และสอดคลองกับเยาวดี  สุวรรณนาคะ และศรัญญา  จุฬารี (สืบคนเมื่อ 
11 ธันวาคม 2555, จาก http://tdc.thailis.or.th) พบวาการเรียนรูเปนทีมชวยใหสมรรถนะในการเรียนรูเพ่ิมสูงขึ้น 

จากการใชกระบวนการเรียนรูเปนทีม พบวา บรรยากาศในการทํางานหลังใชกระบวนการเรียนรูเปนทีม 
อยูในระดับมากท่ีสุด (�=4.8) สอดคลองกับเยาวดี  สุวรรณนาคะ และศรัญญา  จุฬารี (2552 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา
การเรียนรูเปนทีมชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรู สงผลใหสมรรถนะในการเรียนรูเพ่ิมสูงขึ้น และสอดคลองกับ
รงรอง  เรืองจิระอุไร (2553 : 89) พบวาการสรางบรรยากาศองคกรมีความสัมพันธกับการเรียนรูเปนทีม และ
สอดคลองกับกิตติยา  อินทกาญจน (2553 : บทคัดยอ) พบวาบรรยากาศองคกรเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการเรียนรู 

2.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของการใชกระบวนเรียนรูเปนทีมของบุคลากรศูนยแพทยชุมชนทามิหรํา 
 2.1  หลังใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมมีความพึงพอใจของผูรับบริการภาพรวมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับลัคนา  ฤกษศุภผล (2554 : บทคัดยอ) พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในดานการรับบริการทาง
การแพทยมากท่ีสุด รอยละ 83 และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ 70 และสอดคลอง
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กับสรานันท  อนุชน (2556 : 159-169) พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริการท่ีหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.
พระมงกุฎเกลา 

 2.2  ระยะเวลาการรอคอยของผูรับบริการ พบวา หลังการใชกระบวนการเรียนรูระยะเวลารอคอย
ลดลงจากเดิม ซ่ึงสอดคลองกับวรรณา  ราญไพร (2548 : บทคัดยอ) พบวาการดําเนินงานในการปฏิบัติงาน
ใหบริการทางรังสีวินิจฉัยมีผลใหอัตราการรอคอยฟลมกอนการทดลอง (�= 23.50) และหลังการทดลอง (�= 
13.62) มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ α=0.01 

จากการศึกษา พบวา กระบวนการเรียนรูเปนทีมดวยวิธีสุนทรียสนทนาของบุคลากร มีผลตอบรรยากาศใน
การทํางาน และเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการในคลินิกเบาหวานเพ่ิมขึ้น และระยะเวลารอคอยรับบริการลดลง 
โดยสามารถนําไปใชในการพัฒนาการใหบริการในคลินิกอื่นๆตอไป 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1.  กระบวนการเรียนรูเปนทีมสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของศูนยแพทยชุมชนฯ 

2.  นํากระบวนการเรียนรูเปนทีมมาใชในการทํางาน เพ่ือใหบุคลากรรวมกันวางแผนและพัฒนางาน 
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