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Medical Education 



Medical Education 

• In	  European	  context:	  
	  	  Medical	  EducaAon	  =	  Health	  Professions	  EducaAon	  
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EducaAon	  
Research	  
Designs	  

QuanAtaAve	  designs	  

Experimental	  
CorrelaAonal	  

Survey	  

Combined	  Designs	  

Mixed	  methods	  
AcAon	  research	  

QualitaAve	  designs	  

Grounded	  Theory	  
Phenomenology	  
Ethnography	  
Case	  Studies	  
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AcAon	  Research	  

PracAcal	  

Studying	  local	  pracAces	  
Involving	  individual	  or	  team-‐based	  
inquiry	  
Focusing	  on	  teacher	  development	  
and	  student	  learning	  
ImplemenAng	  a	  plan	  of	  acAon	  
Leading	  to	  teacher-‐as-‐researcher	  

ParAcipatory	  

Studying	  social	  issues	  that	  constrain	  
individual	  lives	  
Emphasizing	  “equal”	  collaboraAon	  
Focusing	  on	  “life-‐enhancing”	  
changes	  
ResulAng	  in	  the	  emancipated	  
researcher	  



An Example of Action 
Research 
• Heil	  D.	  (2005).	  The	  Internet	  and	  Student	  Research:	  
Teach	  CriAcal	  EvaluaAon	  Skills.	  Teacher	  Librarian;	  
33(2):26-‐29.	

• อินเตอร์เนตและการวิจัยค้นคว้าของนักเรียน:	  
การสอนทักษะการประเมินแหล่งข้อมูลบน
อินเตอร์เนตอย่างมีวิจารณญาณ	  
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บทนํา 
•  เม่ือเปดภาคการศึกษา ครูไดใหนักเรียนเริ่มทำงานวิจัยคนควาแลว แตพบวานักเรียนไม
ไปใชบริการที่หองสมุดเลยI

•  ไดมีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอร พบวานักเรียนสวนใหญ
ใชอินเตอรเนตเปนเปนแหลงขอมูล I

•  ผูวิจัยไดสังเกตวาเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึนทุกป จึงมีคำถาม: I
•  ทำไมอินเตอรเนตดึงดูดความสนใจของนักเรียนมากกวาI
•  นักเรียนทราบหรือไมวาแหลงขอมูลแตละอันนาเชื่อถือหรือไมนาเชื่อถือI
•  นักเรียนรูหรือไมรูวิธีการประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลบนอินเตอรเนตI
•  การสอนเกี่ยวกับการประเมินแหลงขอมูลบนอินเตอรเนตอยางมีวิจารณญาณจะชวยเพิ่มทักษะดาน

ขอมูลขาวสารของนักเรียนหรือไม I

•  ผูวิจัยจึงตัดสินใจทำ action research เพื่อหาคำตอบI

P.S.U
.	  

7	  



การทบทวนวรรณกรรม 
•  Association of College Et Research libraries. (2000). Information literacy competency 

standards for higher education. Retrieved April 15, 2002, from www.ala.org/acrl/
ilintro.html I

•  Haycock, K. (2000). Web literacy [Electronic version]. Teacher Librarian, 27(5), 34.I

•  Herring, M. Y. (2001). Why the Internet can't replace the library [Electronic version]. The 
Education Digest, 67(l), 46-49.I

•  O'Sullivan, M., Ea Scott, T. (2000). Teaching Internet information literacy: A collaborative 
approach (part II) [Electronic version]. Multimedia Schools, 7(3), 34-37.I

•  Scott, T. J. Et O'Sullivan, M. (2000). The Internet and information literacy: Taking the first 
step toward technology education in the social studies [Electronic version]. The Social 
Studies, 91(3), 121-126.I

•  Watson, J. (2001). Snapshots of a teen Internet user [Electronic version]. Educational 
Media and Technology Yearbook, 26, 115-124.I
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ประเด็นความร่วมมือ 
•  ความรวมมือระหวางครูและบรรณารักษเปนปจจัยสำคัญ โดยเฉพาะในการทำ action 

research I

•  วิธีการที่งายที่สุดในการสรางความรวมมือการประชาสัมพันธโครงการออกไปเพื่อหาผู
สนใจ โดยภายหลังการประชาสัมพันธ มีครูจำนวนมากสนใจเขารวม workshop ใน
ชวงภาคฤดูรอนI

•  ครูผูสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไดใหขอมูลวาเรื่องนี้เหมาะที่จะสอนในรายวิชาของเด็ก 
ม.2 โดยเธอเองก็กำลังมองหาเครื่องมือที่จะนำมาใชสอนรวมกับตำราที่ใชอยูประจำ 
และรูสึกวาโครงการนี้ตรงกับความตองการของเธอและนาจะเปนประโยชนกับ
นักเรียน ดังนั้นเธอจึงเสนอตัวมาเปนผูรวมโครงการI

•  จากการอภิปรายรวมกันเพื่อเตรียมงานวิจัย มีขอสรุปวาจะทำบทเรียนที่เหมาะสมและ
จำเปนสำหรับนักเรียนชั้น ม.2 I
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•  นักเรียนจะตองทำวิจัยคนควาในหัวขอที่ครูกำหนดให ดังนั้นทีมวิจัยจึงเชิญครูผูสอน
ชั้น ม.2 ทั้งหมดมาเขารวม workshop เพื่อใหเห็นวามีหัวขออะไรบาง I

•  ครูผูสอนภูมิศาสตรบอกวาตองการที่จะส่ังงานวิจัยคนควาใหนักเรียน แตไมสามารถ
ทำไดเนื่องจากไมมีชั่วโมงปฏิบัติการในตารางเรียน ทำใหเธอตองใหนักเรียนฝกปฏิบัติ
ในชั้นเรียนที่มีอยูเดิม การวิจัยนี้ตรงกับความตองการของเธอ จึงขอเขารวมทีมวิจัย I

•  ผลงานคนควาวิจัยของนักเรียนจะตองไดตามเกณฑที่ครูแตละรายวิชากำหนด ดังนั้น
ครูตองมีการพูดคุยกันเพื่อใหไดขอสรุปรวมเกี่ยวกับเกณฑ I

•  มีนักเรียนเกาที่ปจจุบันเปนผูชวยสอนมาชวยวางแผน โดยพวกเขาอาสาที่จะไปวางรูป
แบบการสอน โดยนำบันทึกของทีมวิจัยและชิ้นงานที่กำหนดใหนักเรียนทำ ไปปรึกษา
หารือกับผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและจัดทำเปนเวปไซตสำหรับนักเรียนตอไปI
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พื้นที่วิจัยและประชากรที่ศึกษา 
•  โรงเรียนนี้ต้ังอยูในเขตชนบทของ Midwest Community ซ่ึงประชากรสวนใหญ
เปนผูมีรายไดปานกลาง โดยรอยละ 47 ของนักเรียนไดรับการยกเวนหรือไดรับ
สวนลดคาอาหารกลางวัน นักเรียนทั้งหมด 391 คน รอยละ 98 เปน  Caucasian 
รอยละ 2 เปนชนพื้นเมืองอเมริกัน I

•  รอยละ 50 ของนักเรียน ม.2 สนใจเขารวมการศึกษานี้ โดยมีจำนวนทั้งส้ิน 14 คน 
(หญิง 8 คน ชาย 6 คน) นักเรียนที่เขารวมทั้งหมดเปน Caucasian I
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การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
ก่อนมีการสอน 
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The Internet Site Critical Evaluation Unit!

6 Critical Steps !

Step 1: Get the students’ attention and provide motivation I

Step 2: Overview of critical evaluation process and terminology I

Step 3: Applying the process to the model internet sitesI

Step 4: Group work I

Step 5: Introducing students to databases on internet I

Step 6: Applying the unit to real research I
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การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
หลังมีการสอน 
•  เปรียบเทียบวาอะไรทำใหนักเรียนเลือกหาขอมูลบนอินเตอรเนต พบวาทั้งกอน
และหลังมีการสอนไมแตกตางกัน มีเพียงแตนักเรียนรูสึกวาไดรับคำแนะนำใน
การใชงานจริงI

I

•  จากการใหนักเรียนเขียนบรรยายวาการรับรูเปลี่ยนไปอยางไร นักเรียนบอกวา
แหลงขอมูลทั้งหมดไมไดมาจากอินเตอรเนตเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะตองระลึก
ไววาขอมูลนั้นมีมากและเราตองประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลกอนI
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•  เม่ือใหนักเรียนเรียงลำดับแหลงขอมูลที่ใชในการคนควาวิจัยI

กอนมีการสอน _ _ _ _หลังมีการสอนI

1 General Internet _ _ _ _1 Subscription databases on the Internet I

2 Subscription databases on the Internet _2 EncyclopediasI

3 Magazines in the library _ _ _3 Library booksI

4 Encyclopedias _ _ _ _4 Magazines in the library I

5 Library books _ _ _ _5 General Internet I
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บทสรุป 
•  อินเตอรเนตดึงดูดความสนใจของนักเรียนมากกวา เพราะอินเตอรเนตเปนส่ือที่มี
ขอมูลอยูมากมายI

•  นักเรียนไมมีพื้นความรูที่เพียงพอที่จะบอกวาแหลงขอมูลแตละอันนาเชื่อถือหรือไม
นาเชื่อถือI

•  การมีบทเรียน เพื่อปูพื้นฐานใหนักเรียนเกี่ยวกับแหลงขอมูลบนอินเตอรเนต การยก
ตัวอยางเวปไซตใหเห็น ชวยเปลี่ยนการรับรูและสรางความเขาใจของพวกเขาเกี่ยวกับ
เครื่องมือในการวิจัยคนควา I

•  การสอนเกี่ยวกับการประเมินแหลงขอมูลบนอินเตอรเนตอยางมีวิจารณญาณพบวา
ชวยนักเรียนในการตัดสินใจเลือกใชขอมูลบนอินเตอรเนต I
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•  The Internet site critical-evaluation unit ที่ทำข้ึนเปนเรื่องทาทายทั้งกับครูและ
นักเรียน โดยทั้งสองกลุมมองวามีวิธีการประเมินแหลงขอมูลในอินเตอรเนตมากมาย 
แตไมมีอันใดอันนึงที่ดีที่สุด I

I

•  กระบวนทั้งหมด ยังไมส้ินสุดแคนี้สำหรับผูวิจัย ในฐานะที่เปนนักวิจัยและครูผูสอน 
ยังเกาะติดขอมูลกับกลุมนี้ เพื่อดูวานักเรียนไดมีการประยุกตใชความรูที่ไดตอไปหรือ
ไม สำหรับในฐานะที่เปนบรรณารักษและครูผูสอนมองวาควรสอนเรื่องนี้ใหกับ
นักเรียนทั้งหมด ไมวาเรียนชั้นใด เพื่อใหนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกใชงาน
อินเตอรเนตไดI
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Questions & Answers 
• ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ	  
	
• สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์
ชุมชน 	

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
•  งานแพทยศาสตรศึกษา	
 	  	  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	  
	
•  Email	  address:	  krishna.s@psu.ac.th	
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