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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็ นระบบต่อผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนของ
ผูเ้ รียนในรำยวิชำเภสัชวิทยำเบือ้ งต้น วิ ธีการ: กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิผลของกิจกรรมทบทวนควำมรูแ้ บบเป็ นระบบกับ
แบบดัง้ เดิม กำรทบทวนควำมรูแ้ บบเป็ นระบบในปี กำรศึกษำ 2559 มีกำรจัดกิจกรรม 2 ครัง้ คือ ก่อนสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 1 ใน
รูปแบบกำรทำสรุปเนื้อหำในรูปแบบอินโฟกรำฟิ ก และก่อนสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 2 ในรูปแบบเกมส์ตอบคำถำม ส่วนกิจกรรม
ทบทวนควำมรู้แบบดัง้ เดิมในปี กำรศึกษำ 2558 อยู่ในรูปแบบเกมส์ตอบคำถำมก่อนกำรสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 3 กำรศึกษำ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของกิจกรรมจำกจำนวนนิสติ ทีไ่ ม่ผ่ำนกำรประเมินผล (เกรด F) และคะแนนสะสมตลอดภำคกำรศึกษำ
ของรำยวิชำ ผลการวิ จยั : ร้อยละของนิสติ ทีไ่ ม่ผ่ำนกำรประเมินผลหลังเข้ำร่วมกิจกรรมทบทวนควำมรูแ้ บบเป็ นระบบน้อยกว่ำ
นิสติ ทีเ่ ข้ำร่วมกำรทบทวนควำมรูแ้ บบดัง้ เดิมอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (ร้อยละ 1.16 และ 10.29 ตำมลำดับ, P<0.05) นิสติ ทีเ่ ข้ำ
ร่วมกิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็ นระบบมีค่ำเฉลี่ยคะแนนสะสมสูงกว่ำนิสติ ที่ได้รบั กำรทบทวนควำมรู้แบบดัง้ เดิมอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (66.1±10.54 และ 58.0±10.84 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตำมลำดับ , P<0.05) กำรวิเครำะห์
ถดถอยโลจิสติกส์พหุตวั แปรโดยควบคุมอิทธิพลของตัวแปรกวน ได้แก่ คณะทีน่ ิสติ สังกัดและเกรดเฉลีย่ สะสมของนิสติ ก่อนกำร
ลงทะเบียนเรียน พบว่ำ นิสติ ที่เข้ำร่วมกิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็ นระบบมีโอกำสไม่ผ่ำนกำรประเมินผล (odds ratio) เป็ น
0.09 เท่ำของกลุ่มเปรียบเทียบ (95% CI 0.01–0.58) และมีค่ำเฉลีย่ คะแนนสะสมมำกกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบ 5.0 คะแนน (95% CI
3.64-6.42) สรุป: กิจกรรมทบทวนควำมรูแ้ บบเป็ นระบบส่งผลให้นิสติ มีผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนดีขน้ึ โดยมีรอ้ ยละของนิสติ ที่ไม่
์
ผ่ำนกำรประเมินผลลดลงและมีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ดังนัน้ กำรจัดกำรรำยวิชำที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกับรำยวิชำเภสัชวิทยำ
เบือ้ งต้นควรพิจำรณำกำรจัดกิจกรรมทบทวนควำมรูแ้ บบเป็ นระบบเพื่อส่งเสริมให้นิสติ มีผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนทีด่ ขี น้ึ
์
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Abstract
Objective: To evaluate the effectiveness of systematic tutorial activities on learners' achievement in basic
pharmacology courses. Method: The study compared the effectiveness of systematic tutorial activities with the previous
activities. Systematic tutorials in academic year 2017 included two activities i.e., the first one in the form of summary of
contents in infographic before the first examination and the second one before the second test in the form of game on
answering the questions. The previous tutorial activities in the academic year 2 0 1 6 were conducted before the third
examination. The study measured the effectiveness of the activities from the number of failed students (grades F) and
accumulated scores in the course throughout the semester. Results: Percentage of students in systematic tutorial
activities who did not pass the examination was statistically significant lower than that in those with previous activities
(1.16% and 10.29%, respectively, P <0.05). Students participated in systematic tutorial activities had a statistically
significant higher average of accumulated score than those in previous activities (66.1±10.54 and 58.0±10.84 from the
full score of 1 0 0 , respectively, P <0 . 0 5 ) . Multivariate logistic regression controlling for the influence of confounding
factors including faculty affiliation, and cumulative GPA of students before enrollment in the course revealed the odds
of failure in the course among students participating in the systematic tutorial activities was 0 . 0 9 times of those in
comparison group (95% CI 0.01 - 0.58). Their mean accumulated score was 5.0 point greater than that in the comparison
group (95% CI 3.64-6.42). Conclusion: Systematic tutorial activities resulted in better student achievement with the
lower percentage of failed students and higher accumulated score in the course. Therefore, the management of courses
that are similar to the basic pharmacology course should consider systematic tutorial activities to promote students to
achieve better learning outcomes
Keywords: tutorial activities, pharmacology, pharmacy education
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บทนา
รำยวิชำเภสัชวิทยำเบือ้ งต้น เป็ นรำยวิชำประเภท
วิช ำพื้น ฐำนวิช ำชีพ ส ำหรับ หลัก สู ต รของนิ สิต สหสำขำ
วิชำชีพ ได้แก่ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต กำรแพทย์
แผนไทยประยุ ก ต์บ ัณฑิต และทัศ นมำตรศำสตรบัณ ฑิต
รำยวิชำนี้ของมหำวิทยำลัยนเรศวรดำเนินกำรเรียนกำรสอน
ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะ
เภสัช ศำสตร์ รู ป แบบกำรเรี ย นกำรสอนแบ่ ง เป็ นภำค
บรรยำยและภำคปฏิบตั ิกำร จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ คือ
เพื่อให้นิสติ สำมำรถอธิบำยเภสัชจลนศำสตร์ กลไกกำรออก
ฤทธิ ์ ข้อบ่งใช้ อำกำรอันไม่พงึ ประสงค์ ข้อควรระวัง ข้อห้ำม
ใช้ และอันตรกิริยำระหว่ำงยำของยำกลุ่มต่ ำงๆ สำมำรถ
แนะน ำกำรใช้ย ำเบื้อ งต้ น แก่ ผู้ป่ วยและวิธีเ ก็บ รัก ษำยำ
ประเภทต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถอธิบำยรูปแบบ
ของยำ วิธีกำรให้ยำ คำนวณขนำดและปริมำณยำสำหรับ
ผูป้ ่ วยแต่ละรำยตำมใบสังแพทย์
่
ได้
ในด้ำนกำรจัดกำรรำยวิชำนัน้ แบ่งเป็ นกำรเรียน
ภำคบรรยำยจำนวน 28 หัวข้อและภำคปฏิบตั ิกำรจำนวน
10 ปฏิบตั กิ ำร โดยแบ่งกำรสอบเก็บคะแนนออกเป็ น 3 ครัง้
ได้แก่ กำรสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 1 (สอบกลำงภำค) สอบ
เก็บคะแนนครัง้ ที่ 2 (สัปดำห์ท่ี 12 ของภำคกำรศึกษำ) และ
กำรสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 3 (สอบปลำยภำค) ตำมลำดับ
สืบเนื่องมำจำกผลกำรประเมินรำยวิชำในแต่ละปี
กำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ ผูเ้ รียนมักให้ขอ้ คิดเห็นว่ำ รำยวิชำเภสัช
วิทยำเบือ้ งต้นมีเนื้อหำจำนวนมำกและยำกต่อกำรทำควำม
เข้ำใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำใจในเนื้อหำเพิม่ ขึน้ และมี
ผลสัม ฤทธิ ท์ ำงกำรเรี ย นที่ ดี ข้ึน ในปี กำรศึ ก ษำ 2558
ผู้รบั ผิดชอบรำยวิชำจึงจัดกิจกรรมทบทวนควำมรู้ ด้วยกำร
ตอบคำถำมในรูปแบบเกมส์ จำนวน 1 ครัง้ ก่อนกำรสอบ
เก็บคะแนนครัง้ ที่ 3 (สอบปลำยภำค) โดยเนื้อหำทีน่ ำมำใช้
ในกิจกรรมไม่เกี่ยวเนื่องกับกำรสอบปลำยภำค เนื่องจำก
ผูร้ บั ผิดชอบรำยวิชำต้องกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มแรงจูงใจในกำรเรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตั วเพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับกำรสอบ อย่ำงไรก็ตำมในปี กำรศึกษำ
2558 พบว่ำ มีนิสติ ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล (ได้เกรด F)
จำนวน 18 คน จำก 175 คน (ร้อยละ 10.29)
ดังนัน้ ในปี กำรศึกษำ 2559 เพื่อลดจำนวนนิสติ ที่
ไม่ผ่ำนกำรประเมิน (ได้เกรด F) ผูร้ บั ผิดชอบรำยวิชำจึงได้
ปรับปรุงกิจกรรมทบทวนควำมรู้ให้เป็ นระบบมำกขึน้ โดย

เพิ่ม จ ำนวนครัง้ ของกิจ กรรมทบทวนควำมรู้แ ละพัฒ นำ
รูปแบบของกิจกรรม ด้วยมุ่งหวังว่ำจะสำมำรถกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนเกิดกำรเรียนรูแ้ ละตื่นตัวในกำรเรียนได้มำกขึน้
จำกทฤษฎีกำรเรียนรู้ท่วี ่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ คือ
กระบวนกำรปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงผูส้ อนกับผูเ้ รียน เพื่อทำให้
ผู้เ รีย นเกิด กำรเรีย นรู้ต ำมวัต ถุ ป ระสงค์ข องผู้ ส อน กำร
จัด กำรเรีย นรู้จึง เป็ น เครื่อ งมือ ส่ง เสริม ผู้เ รีย นให้เ กิด กำร
เรียนรูแ้ ละแรงจูงใจในกำรเรียน วิธกี ำรจัดกำรเรียนรูท้ ด่ี แี ละ
เหมำะสมจะส่งผลให้ผเู้ รียนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในเนื้อหำ มี
ทัศนคติทด่ี ตี ่อกำรเรียน และสำมำรถนำควำมรูท้ ไ่ี ด้ไปศึกษำ
หำควำมรูเ้ พิม่ เติมได้ กำรจัดกำรเรียนรูท้ ด่ี จี ะต้องส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนได้ใช้ควำมคิด เช่น เปิ ดโอกำสให้ผเู้ รียนซักถำมหรือ
แสดงควำมคิดเห็น มีกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรกระทำ (learning
by doing) ส่ ง เสริม กำรท ำงำนเป็ น กลุ่ ม (group working)
และควรมีก ำรเปลี่ย นแปลงวิธีกำรจัด กำรเรียนรู้อ ยู่เ สมอ
เพื่อ ให้ เ กิด ควำมน่ ำ สนใจ ทัง้ นี้ ก ำรจัด กำรเรีย นรู้ค วรมี
กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนตัง้ แต่ ก ำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรูจ้ นถึงกำรประเมินผล (1)
ด้ ว ยเหตุ น้ี ใ นปี กำรศึ ก ษำ 2559 ผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
รำยวิชำจึงเพิม่ จำนวนกิจกรรมทบทวนควำมรู้เป็ น 2 ครัง้
โดยดำเนินกิจกรรมก่อนสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 1 (สอบกลำง
ภำค) และก่อนสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 2 สำหรับรูปแบบของ
กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ กิจกรรมสรุปเนื้อหำในรูปแบบอินโฟ
กรำฟิ ก (infographics) และกิจกรรมตอบคำถำมในรูปแบบ
เกมส์ สำหรับกิจกรรมสรุปเนื้อหำในรูปแบบอินโฟกรำฟิ ก
ผู้รบั ผิดชอบรำยวิชำให้ผู้เรียนสร้ำงชิน้ งำนเพื่อสรุปเนื้อหำ
ของรำยวิชำในลักษณะของสื่ออินโฟกรำฟฟิ ก เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เ รีย นได้ท บทวนควำมรู้แ ละฝึ ก กำรคิด วิเ ครำะห์ผ่ ำน
ขัน้ ตอนกำรสร้ำงชิ้นงำน สื่ออินโฟกรำฟิ ก เป็ นกำรสื่อสำร
ข้อมูลด้วยภำพที่ช่วยให้ผู้ชมเข้ำใจควำมหมำยของข้อมูล
ภำยในเวลำรวดเร็วและดึงดูดควำมสนใจ ดังนัน้ ผูจ้ ดั ทำสื่อ
อิ น โฟกรำฟิ กต้ อ งอ่ ำ นข้ อ มู ล อย่ ำ งละเอี ย ดเพื่ อ สรุ ป
สำระสำคัญ ของเนื้ อ หำ จำกนัน้ จึง ออกแบบกำรน ำเสนอ
ข้อมูลผ่ำนรูปภำพหรือกรำฟ โดยต้องนำเสนออย่ำงกระชับ
และเป็ นลำดับขัน้ ตอน (2) กระบวนกำรเหล่ำนี้น่ำจะส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนเกิดกำรเรียนรูไ้ ด้เป็ นอย่ำงดี
สืบ เนื่ อ งมำจำกรำยวิช ำเภสัช วิท ยำเบื้อ งต้ น มี
เนื้อหำจำนวนมำก ทำให้ขำดควำมน่ำสนใจในรำยวิชำ ด้วย
เหตุน้ี ผู้รบั ผิดชอบรำยวิชำได้นำแนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้
ผ่ำนกำรเล่น (plearn) ที่มำจำกคำว่ำ play (กำรเล่น) และ
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learn (กำรเรียนรู)้ ซึง่ เป็ นกำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบหนึ่งทีท่ ำให้
กำรศึกษำเกิดขึน้ พร้อมกับควำมสนุ กสนำน (3) เพื่อสร้ำง
แรงจูงใจในกำรเรียน โดยใช้เทคนิคกำรเรียนรูผ้ ่ำนกำรเล่น
เกมส์ (game-based learning) ในลัก ษณะของกำรตอบ
คำถำมในรูปแบบของเกมส์ เพื่อส่งเสริมบรรยำกำศในกำร
เรียนรูแ้ ละสร้ำงทัศนคติทด่ี ตี ่อรำยวิชำ (4)
ดังนัน้ กำรศึกษำนี้จึงมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของกิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็ นระบบต่ อ
ผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนของผู้เรียนในรำยวิชำเภสัชวิทยำ
์
เบื้องต้น โดยเปรียบเทียบกับกิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบ
ดัง้ เดิม กิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็ นระบบนี้ถูกพัฒนำ
โดยผูร้ บั ผิดชอบรำยวิชำให้กจิ กรรมเป็ นระบบมำกขึน้ ทัง้ ใน
เรื่องกำรกำหนดขอบเขตเนื้อหำ ช่วงเวลำในกำรจัดกิจกรรม
และรูปแบบของกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กำรเรียนรูใ้ นรำยวิชำ

วิ ธีการวิ จยั
งำนวิจยั นี้เป็ นงำนวิจยั ในชัน้ เรียนในรำยวิชำเภสัช
วิทยำเบื้องต้น นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำนี้ ได้แก่
นิสติ ในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต กำรแพทย์แผน
ไทยประยุ ก ต์ บ ั ณ ฑิ ต และทั ศ นมำตรศำสตรบั ณ ฑิ ต
กำรศึกษำนี้เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนิสติ ที่ไม่ผ่ำนกำร
ประเมินผลในรำยวิชำ และค่ำเฉลีย่ คะแนนสะสมตลอดภำค
กำรศึก ษำระหว่ ำงนิ สิตที่เ ข้ำร่ วมกิจกรรมทบทวนควำมรู้
แบบเป็ น ระบบในปี ก ำรศึก ษำ 2559 กับ นิ สิต ที่เ ข้ำ ร่ ว ม
กิจกรรมทบทวนควำมรูแ้ บบดัง้ เดิมในปี กำรศึกษำ 2558
กิ จกรรมทบทวนความรูแ้ บบดัง้ เดิ ม
กำรทบทวนควำมรู้ แ บบดัง้ เดิม ในปี ก ำรศึก ษำ
2558 มีกำรจัดกิจกรรมจำนวน 1 ครัง้ ก่อนสอบเก็บคะแนน
ครัง้ ที่ 3 (สอบปลำยภำค) ผ่ ำ นกิจ กรรมตอบค ำถำมใน
รูปแบบเกมส์โดยแสดงคำถำมผ่ำนโปรแกรม power point
กิจกรรมแบ่งผูเ้ รียนออกเป็ นกลุ่มตำมภำคปฏิบตั กิ ำร แต่ละ
กลุ่มร่วมกันตอบคำถำมทีละข้อ เมื่อผู้เรียนส่งคำตอบแล้ว
ผู้ร ับ ผิด ชอบรำยวิชำจะเฉลยค ำตอบและอธิบ ำยเพิ่ มเติม
พร้อมกับเปิ ดโอกำสให้ผู้เรียนซักถำม สำหรับคำถำมทีใ่ ช้
ในกิ จ กรรมนั ้น ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบรำยวิ ช ำร่ ว มกัน พิ จ ำรณำ
คัดเลือกจำกหัวข้อทีผ่ เู้ รียนโดยภำพรวมได้คะแนนน้อย โดย
เรียงลำดับหัวข้อภำคปฏิบตั กิ ำรทีม่ คี ะแนนแบบทดสอบย่อย
ต่ำสุดหรือหัวข้อบรรยำยทีม่ คี ะแนนสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 1
(สอบกลำงภำค) และกำรสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 2 ต่ ำสุด
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วัต ถุ ป ระสงค์ข องกิจ กรรม คือ เพื่อ ให้ผู้เ รีย นได้ท บทวน
ควำมรูแ้ ละประเมินตนเอง และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีกำรเตรียม
ตัวในกำรเรียน จึงได้คดั เลือกเนื้อหำที่เรียนผ่ำนมำแล้วใน
กำรจัดกิจกรรม เพื่อให้ผเู้ รียนได้มโี อกำสวิเครำะห์ตนเองถึง
จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นำ และผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบรำยวิ ช ำจะได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทำงกำรเรียนด้ำนเภสัชวิทยำ
กิ จกรรมทบทวนความรูแ้ บบเป็ นระบบ
ผู้ร ับ ผิด ชอบรำยวิช ำได้ร่ ว มกัน วำงแผนกำรจัด
กิจกรรม ผ่ำนกำรดำเนินงำน 2 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) กำรกำหนด
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้รบั ผิดชอบรำยวิชำประชุมเพื่อ
ก ำหนดเป้ ำหมำยของกำรจั ด กิ จ กรรม โดยก ำหนด
วัตถุ ประสงค์ของกำรจัดกิจกรรม คือ เพื่อทบทวนควำมรู้
ชีแ้ นะแนวทำงกำรเรียนในรำยวิชำเภสัชวิทยำเบือ้ งต้น และ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อกระตุน้ ผูเ้ รียนให้เตรียมตัวสำหรับกำร
สอบเก็บ คะแนน 2) กำรก ำหนดขอบเขตของเนื้ อ หำและ
กำหนดรูปแบบของกิจกรรม ผู้รบั ผิดชอบรำยวิชำร่วมกัน
กำหนดหัวข้อที่จะนำมำใช้ในกิจกรรมทบทวนควำมรูแ้ ต่ละ
ครัง้ โดยมีเ กณฑ์ก ำรคัด เลือ ก คือ 1) หัว ข้อ บรรยำยที่มี
จำนวนชัวโมงบรรยำยมำก
่
หรือหัวข้อภำคปฏิบตั กิ ำรทีน่ ิสติ
ได้คะแนนทดสอบย่อยน้ อย โดยอ้ำงอิงจำกปี กำรศึกษำที่
ผ่ำนมำ 2) หัวข้อทีส่ อดคล้องกับหัวข้อทีจ่ ะสอบเก็บคะแนน
ผู้รบั ผิดชอบรำยวิชำได้เลือกหัวข้อสำหรับกำรจัดกิจกรรม
ทบทวนควำมรู้แ บบเป็ น ระบบในปี ก ำรศึ ก ษำ 2559 ดัง นี้
รูปแบบผลิตภัณฑ์ยำ เภสัชจลนศำสตร์ เภสัชพลศำสตร์ ยำ
ทีอ่ อกฤทธิต่์ อระบบประสำทส่วนกลำง ยำทีใ่ ช้ในระบบต่อม
ไร้ท่อ ยำทีใ่ ช้ในโรคหัวใจเต้นผิดปกติและหัวใจล้มเหลว และ
กำรคำนวณขนำดยำ
กำรทบทวนควำมรู้แบบเป็ นระบบในปี กำรศึกษำ
2559 มีกำรจัดกิจกรรม 2 ครัง้ คือ ก่อนกำรสอบเก็บคะแนน
ครัง้ ที่ 1 (สอบกลำงภำค) และก่อนกำรสอบเก็บคะแนนครัง้
ที่ 2 กิจกรรมแต่ละครัง้ จัดในชัวโมงกำรเรี
่
ยนในภำคปฏิบตั ิ
กำรครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง โดยมีอ ำจำรย์ผู้ร ับ ผิด ชอบรำยวิชำ
จำนวน 4 คนเป็ นผูด้ ำเนินกิจกรรม วันจัดกิจกรรมถูกระบุใน
เอกสำรคำอธิบำยรำยวิชำอย่ำงชัดเจน
สำหรับกิจกรรมทัง้ 2 ครัง้ ใช้รปู แบบทีแ่ ตกต่ำงกัน
ดังนี้ รูปแบบที่ 1 เป็ นกิจกรรมสรุปเนื้อหำในรูปแบบอินโฟ
กรำฟิ ก โดยแบ่งนิสติ ออกเป็ นกลุ่มย่อยตำมกลุ่มภำคปฏิบตั ิ
กำร (14-16 คนต่อกลุ่ม) นิสติ แต่ละกลุ่มจัดทำสรุปเนื้อหำใน
รูปแบบอินโฟกรำฟฟิ ก จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ยำ 2) เภสัชจลนศำสตร์ และ 3) เภสัชพลศำสตร์

รวม 3 ชิ้นงำน โดยกำหนดให้ส่งชิน้ งำนภำยใน 1 สัปดำห์
หลังเสร็จสิ้นกำรเรีย นภำคปฏิบตั ิกำรแต่ ละหัวข้อ เพื่อให้
ผู้รบั ผิดชอบรำยวิชำประเมินชิ้นงำน หลังจำกนัน้ จัดให้มี
กำรน ำเสนออิน โฟกรำฟฟิ ก ที่จ ัด ท ำขึ้น โดยผู้ร ับ ผิด ชอบ
รำยวิชำเข้ำร่วมฟั งกำรนำเสนอเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะแก่นิสติ
และเปิ ดโอกำสให้ผเู้ รียนซักถำม
รูปแบบกิจกรรมครัง้ ที่ 2 เป็ นกำรตอบคำถำมใน
รู ป แบบเกมส์ แบ่ ง นิ สิ ต ออกเป็ นกลุ่ ม ย่ อ ย ตำมกลุ่ ม
ภำคปฏิบตั กิ ำร (14-16 คนต่อกลุ่ม) นิสติ แต่ละกลุ่มร่วมเล่น
เกมส์ต อบค ำถำม จ ำนวน 22 ข้อ ซึ่ง มีเ นื้ อ หำครอบคลุม
หัวข้อต่อไปนี้ 1) ยำที่ออกฤทธิต่์ อระบบประสำทส่วนกลำง
2) ยำทีใ่ ช้ในโรคหัวใจเต้นผิดปกติและหัวใจล้มเหลว 3) ยำที่
ใช้ในระบบต่อมไร้ท่อ และ 4) กำรคำนวณขนำดยำ นิสติ เล่น
เกมส์ต อบค ำถำมทีล ะข้ อ ผ่ ำ นทำง application Kahoot®
หลัง จำกผู้เ รีย นส่ง ค ำตอบ ผู้ร ับ ผิด ชอบรำยวิช ำจะเฉลย
คำตอบ พร้อมกับให้คำอธิบำยเพิม่ เติมในแต่ละข้อคำถำม
และเปิ ดโอกำสให้ผเู้ รียนซักถำม
การประเมิ นประสิ ทธิ ผล
ประสิท ธิผ ลของกิจ กรรมทบทวนควำมรู้ ว ัด จำก
สัดส่วนจำนวนนิสติ ทีไ่ ม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผล (ได้เกรด
F) และค่ ำ เฉลี่ย คะแนนสะสมของนิ สิต ที่ล งทะเบีย นและ
ศึก ษำจนจบรำยวิช ำ กำรศึก ษำเปรียบเทียบประสิทธิผล
ระหว่ ำ งนิ สิต ที่เ ข้ำ ร่ ว มกิจ กรรมทบทวนควำมรู้แ บบเป็ น

ระบบในปี กำรศึก ษำ 2559 กับ นิ สิต ที่ เ ข้ำ ร่ ว มกิจ กรรม
ทบทวนควำมรูแ้ บบดัง้ เดิมในปี กำรศึกษำ 2558
การวิ เคราะห์ข้อมูล
กำรศึกษำใช้ chi-square test เปรียบเทียบสัดส่วน
จำนวนนิสติ ทีไ่ ม่ผ่ำนกำรประเมินผล (ได้เกรด F) ในทัง้ สอง
กลุ่ ม และใช้ independent t-test เปรี ย บเที ย บค่ ำ เฉลี่ ย
คะแนนสะสมของนิ สิ ต ทั ง้ สองกลุ่ ม กำรศึ ก ษำใช้ ก ำร
ถ ด ถ อ ย โ ล จิ ส ติ ก ส์ พ หุ ตั ว แ ป ร ( multivariate logistic
regression) เพื่อ วิเ ครำะห์ค วำมสัม พัน ธ์ร ะหว่ ำ งสัด ส่ ว น
จำนวนนิสติ ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกับ กิจกรรมทบทวน
ควำมรู้ท่นี ิสติ ได้รบั และใช้กำรถดถอยเชิงเส้นตรงพหุตัว
แปร (multivariate linear regression) ส ำหรั บ วิ เ ครำะห์
ควำมสัม พัน ธ์ร ะหว่ ำ งค่ ำ เฉลี่ย คะแนนสะสมกับ กิจ กรรม
ทบทวนควำมรู้ทน่ี ิสติ ได้รบั โดยควบคุมตัวแปรกวน ได้แก่
คณะที่นิ สิต สัง กัด และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ก่ อ นกำร
ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำนี้

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ในปี กำรศึกษำ 2558 มีนิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนรวม
175 คน ซึง่ ทุกคนได้เข้ำร่วมกำรทบทวนควำมรูแ้ บบดัง้ เดิม
ในขณะทีป่ ี กำรศึกษำ 2559 มีนิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียน 176

ตารางที่ 1. ลักษณะพืน้ ฐำนของผูเ้ รียน
ลักษณะพืน้ ฐำน

จำนวนตัวอย่ำงทีเ่ ข้ำร่วมกิจกรรมทบทวนควำมรู้ (ร้อยละ)
แบบดัง้ เดิม (n=175)
แบบเป็ นระบบ (n=173)

เพศ
ชำย
หญิง
คณะวิชำ
พยำบำลศำสตร์
สำธำรณสุขศำสตร์
เกรดเฉลี่ย ในเทอมก่ อ นกำรลงทะเบีย น
เรียน (±ค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำน)
เกรดเฉลีย่ ทัง้ หมดก่อนกำรลงทะเบียนเรียน
(±ค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำน)
1: ทดสอบด้วยสถิติ chi-square test
2: ทดสอบด้วยสถิติ independent sample t-test

P

17 (9.71)
158 (90.29)

17 (9.83)
156 (90.17)

0.9721

115 (65.71)
60 (34.29)

115 (66.47)
58 (33.53)

0.8811

2.69±0.50

2.93±0.54

<0.0012

3.04±0.38

3.17±0.37

<0.0012
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ตารางที่ 2. ผลกำรพิจำรณำเกรดของนิสติ ในรำยวิชำเภสัชวิทยำเบือ้ งต้นระหว่ำงปี กำรศึกษำ 2558 และ 2559
ปี กำรศึกษำ 2558
ปี กำรศึกษำ 2559
ผลกำรพิจำรณำเกรด
จำนวน (คน)
ร้อยละ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
A
B+

13
21

7.43
12.00

15
20

8.67
11.56

B

19

10.86

26

15.03

C+

32

18.28

36

20.81

C

40

22.85

44

25.43

D+

28

16.00

24

13.87

D

4

2.29

6

3.47

F

18

10.29

2

1.16

รวม

175

100.00

173

100.00

คน แต่มนี ิสติ เพิกถอนกำรลงทะเบียนในรำยวิชำเภสัชวิทยำ
พืน้ ฐำนจำนวน 3 คน จึงเหลือจำนวนนิสติ ทัง้ สิน้ 173 คน ที่
เข้ำร่วมกำรทบทวนควำมรูแ้ บบเป็ นระบบ ลักษณะพืน้ ฐำน
ของผู้เรียนแสดงดังตำรำงที่ 1 นิสติ กลุ่มที่เข้ำร่วมกิจกรรม
แบบเป็ นระบบมีเกรดเฉลี่ยในเทอมก่อนหน้ ำ และมีเกรด
เฉลี่ยสะสมมำกกว่ำนิสติ กลุ่ม เปรียบเทียบอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติ (P<0.001) อย่ำงไรก็ตำม ตัวอย่ำงทัง้ สองกลุ่มไม่มี
ควำมแตกต่ำงกันในเรื่องเพศและคณะทีส่ งั กัด
กำรประเมินผลสำหรับรำยวิชำเภสัชวิทยำเบือ้ งต้น
ทัง้ ในปี กำรศึกษำ 2558 และ 2559 ใช้วธิ แี บบอิงกลุ่มและอิง
เกณฑ์ โดยผู้เรียนต้องมีคะแนนสะสมตลอดภำคกำรศึกษำ
ตั ้ง แต่ ร้ อ ยละ 45.0 ขึ้ น ไป จึ ง จะได้ ร ั บ กำรพิ จ ำรณำ
ประเมินผลแบบอิงกลุ่มให้ได้เกรดในระดับ A, B+, B, C+, C,

D+ และ D แต่ ห ำกได้คะแนนสะสมตลอดภำคกำรศึกษำ
น้อยกว่ำร้อยละ 45.0 จะไม่ผ่ำนกำรประเมิน (ได้เกรด F)
ผลกำรพิจำรณำเกรดระหว่ำงปี กำรศึกษำ 2558 และ 2559
แสดงอยู่ในตำรำงที่ 2
ประสิ ทธิ ผลของการจัดกิ จกรรมทบทวนความรู้
ตำรำงที่ 3 แสดงประสิทธิผลของกิจกรรมทบทวน
ควำมรู้แบบเป็ นระบบต่อคะแนนสะสมของนิสติ ในรำยวิชำ
เภสัชวิทยำเบื้องต้น นิสติ กลุ่มที่ได้รบั กำรทบทวนควำมรู้
แบบเป็ นระบบมีรอ้ ยละของผูไ้ ด้เกรด F น้อยกว่ำนิสติ กลุ่มที่
ได้รบั ทบทวนควำมรู้แบบดัง้ เดิมอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
(ร้อยละ 1.16 และ 10.29 ตำมลำดับ; P<0.05) กำรวิเครำะห์
ถดถอยโลจิสติกส์แบบพหุตวั แปรโดยควบคุมคณะทีศ่ กึ ษำ

ตารางที่ 3. ประสิทธิผลของกิจกรรมทบทวนควำมรูอ้ ย่ำงเป็ นระบบต่อคะแนนสะสมของนิสติ ในรำยวิชำเภสัชวิทยำเบือ้ งต้น
กำรทบทวน
จำนวน
ค่ำเฉลีย่ คะแนนสะสม
ควำมแตกต่ำงของ
ควำมแตกต่ำงของคะแนนสะสม
ควำมรู้
(±SD) (95% CI)
คะแนนสะสม (95% CI) เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น ๆ (95% CI)
แบบดัง้ เดิม

175

58.0±10.84 (56.4 - 59.6)

-

-

แบบเป็ นระบบ

173

66.1±10.54 (64.5–67.7)

8.11 (5.85–10.36)

5.02 (3.64–6.42)

1: P 0.05 ทดสอบโดยใช้สถิติ independent t-test
2: P 0.05 วิเครำะห์ดว้ ยสมกำรถดถอยเชิงเส้นตรงพหุตวั แปร โดยควบคุมตัวแปรกวนได้แก่ คณะทีน่ ิสติ สังกัดและเกรดเฉลีย่
สะสมล่ำสุดก่อนลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำเภสัชวิทยำเบือ้ งต้น
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และผลกำรเรียนในอดีต พบว่ำ กำรทบทวนควำมรูแ้ บบเป็ น
ระบบส่ง ผลให้ผู้เ รีย นมี odds ratio เท่ ำ กับ 0.09 (95% CI
0.01–0.58) เมื่อเทียบกำรทบทวนควำมรูแ้ บบดัง้ เดิม นิสติ
ที่เ ข้ำ ร่ ว มกำรทบทวนควำมรู้ แ บบเป็ นระบบมีค่ ำ เฉลี่ย
คะแนนสะสมมำกกว่ำนิสติ ทีเ่ ข้ำร่วมกำรทบทวนควำมรูแ้ บบ
ดั ้ง เดิ ม อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ ( 66.1±10.54 และ
58.0±10.84 จำกคะแนนเต็ ม 100 คะแนน ตำมล ำดั บ ;
P0.05) กำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงพหุตวั แปร พบว่ำ
กำรทบทวนควำมรูแ้ บบเป็ นระบบส่งผลให้ผเู้ รียนมีค่ำเฉลีย่
คะแนนสะสมมำกกว่ำกำรทบทวนควำมรู้แบบดัง้ เดิม 5.0
คะแนน (95% CI 3.64-6.42) (ตำรำงที่ 3)

การอภิ ปรายผล
ผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำ กำรทบทวนควำมรู้
แบบเป็ นระบบในปี กำรศึกษำ 2559 นี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนทีด่ ขี น้ึ เมื่อเทียบกับวิธกี ำรดัง้ เดิม
์
ทัง้ นี้กำรจัดกิจกรรมทบทวนควำมรูไ้ ม่สำมำรถทำ
ได้ครอบคลุมทุกหัวข้อของภำคบรรยำยและภำคปฏิบตั กิ ำร
ผู้ร ับ ผิด ชอบรำยวิชำจึง ได้ประชุมเพื่อ คัด เลือกหัวข้อที่จะ
น ำมำใช้ใ นกำรจัด กิจ กรรม โดยมีเ กณฑ์ก ำรคัด เลือ กที่
ชัดเจนและอ้ำงอิงผลกำรเรียนจำกปี กำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ และ
ต้องเป็ นหัวข้อที่สอดคล้องกับหัวข้อที่จะสอบเก็บคะแนน
ขัน้ ตอนนี้ผู้วจิ ยั เชื่อว่ำเป็ นขัน้ ตอนที่สำคัญและเป็ นหนึ่งใน
ปั จ จัย ที่ท ำให้ก ำรทบทวนควำมรู้แ บบเป็ น ระบบประสบ
ควำมสำเร็จและส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิที์ ด่ ขี น้ึ ในขณะที่
กิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบเดิมเป็ นเกมส์ตอบคำถำมใน
เนื้อหำทีน่ ักศึกษำเรียนผ่ำนและสอบเก็บคะแนนมำแล้ว ซึง่
เป็ นคนละเนื้อหำกับสิง่ ทีน่ กั ศึกษำจะต้องสอบในครำวต่อไป
นอกจำกนี้ ควำมถี่และช่วงเวลำในกำรจัดกิจกรรม
ทบทวนควำมรู้ ก็อ ำจเป็ นปั จ จัย เสริม ที่ท ำให้กิจ กรรมมี
ประสิทธิผลมำกขึน้ กำรทบทวนควำมรูใ้ นปี กำรศึกษำ 2558
จัดก่อนกำรสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 3 (สัดส่วนคะแนนเก็บ
ร้ อ ยละ 31.7 ของรำยวิช ำ) แต่ ใ นปี กำรศึก ษำ 2559 จัด
กิจกรรมก่อนกำรสอบเก็บคะแนนครัง้ ที่ 1 และ 2 (สัดส่วน
คะแนนเก็บรวมร้อยละ 53.3 ของรำยวิชำ) ผูว้ จิ ยั เห็นว่ำ กำร
เพิ่ม ควำมถี่แ ละปรับ ช่ ว งเวลำของกำรจัด กิจ กรรมนี้ ช่ ว ย
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นตื่ น ตั ว ในกำรเรี ย นรู้ อ ย่ ำ งสม่ ำ เสมอ
นอกจำกนี้ กำรจัด กิจ กรรมก่ อ นกำรสอบเก็บ คะแนนใน
ช่ ว งแรกของภำคกำรศึ ก ษำ อำจช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ คิ ด

ไตร่ตรองและรับทรำบจุดอ่อนทีต่ นเองต้องพัฒนำในรำยวิชำ
นี้ ประกอบกับกำรจัดกิจกรรมก่อนกำรสอบเก็บคะแนน 2
ครัง้ มีสดั ส่วนของคะแนนเพิม่ ขึน้ จึงอำจเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ ำ
ให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิในกำรเรี
ยนดีขน้ึ ด้วย
์
นอกจำกนี้ ผู้วิจ ัย ยัง มีค วำมเห็น ว่ ำ รูป แบบของ
กิจกรรมเป็ นปั จจัยหนึ่งทีส่ ง่ ผลให้ผลสัมฤทธิของผู
์ เ้ รียนดีขน้ึ
ด้ว ย ในกำรทบทวนควำมรู้แบบเป็ น ระบบทัง้ 2 ครัง้ ในปี
กำรศึกษำ 2559 นัน้ ได้ใช้รูปแบบของกิจกรรมที่แตกต่ำง
กันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจและไม่เบื่อหน่ ำย ในกำร
เลือกรูปแบบกิจกรรมที่จะนำมำใช้นัน้ จะคำนึงถึงลักษณะ
ของเนื้อหำและวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่จะทบทวนควำมรู้
กำรให้ผู้เ รีย นสรุ ป เนื้ อ หำในรูป แบบอิน โฟกรำฟฟิ ก เพื่อ
ทบทวนควำมรู้ ใ นหั ว ข้ อ รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย ำ เภสัช
จลนศำสตร์ และเภสัชพลศำสตร์น้ี เป็ นกำรส่งเสริมให้ผเู้ รียน
เห็น ภำพรวมและขอบเขตของเรื่อ งที่เ รีย น ช่ ว ยในกำร
จัดระบบควำมคิดเพื่อให้ผเู้ รียนจับประเด็นสำคัญของเนื้อหำ
และยังส่งเสริมกำรจดจำเนื้อหำในรูปแบบของข้อมูลภำพอีก
ด้วย กำรทบทวนควำมรู้ในรูปแบบเกมส์ตอบคำถำม ใช้
ส ำหรับ ทบทวนควำมรู้ ใ นหัว ข้อ ยำที่อ อกฤทธิต์ ่ อ ระบบ
ประสำทส่ ว นกลำง ยำที่ใ ช้ใ นระบบต่ อ มไร้ท่ อ ยำที่ใ ช้ใน
โรคหัวใจเต้นผิดปกติและหัวใจล้มเหลว และกำรคำนวณ
ขนำดยำ เนื่ อ งจำกเป็ น หัว ข้อ ที่ผู้เ รีย นต้อ งจดจ ำเนื้ อ หำ
ค่อนข้ำงมำกและมีควำมซับซ้อนของเนื้อหำ ประกอบกับ
ผูเ้ รียนในปี กำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำมักได้คะแนนสอบค่อนข้ำงต่ ำ
เมื่อเทียบกับหัวข้ออื่นๆ ผู้รบั ผิดชอบรำยวิชำต้องกำรสร้ำง
บรรยำกำศในกำรเรีย นรู้เ พื่อ ให้นิ สติ มีทศั นคติท่ดี ีต่อกำร
เรียน จึงได้นำเทคนิคกำรเรียนรูผ้ ่ำนกำรเล่นเกมส์มำใช้ โดย
กำรสอดแทรกประเด็นกำรเรียนรูผ้ ่ำนข้อคำถำมทีใ่ ช้ในกำร
เล่นเกมส์ กำรใช้คำถำมเป็ นสือ่ จะช่วยกระตุน้ กำรเรียนรูแ้ ละ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนฝึกกำรคิดและหำคำตอบ สำหรับคำถำมที่
ใช้ในกิจกรรมนัน้ ผู้รบั ผิดชอบรำยวิชำเป็ นผูต้ งั ้ คำถำมจำก
ประเด็นกำรเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อ โดยไม่ได้ เป็ นคำถำมที่
ใช้ ใ นกำรสอบเก็บ คะแนน ทัง้ นี้ ค ำถำมที่ใ ช้ใ นกิจ กรรม
ทบทวนควำมรู้เ ป็ น ค ำถำมที่ส่ ง เสริม กำรเรีย นรู้ใ นระดับ
ควำมรู้ แ ละควำมเข้ำ ใจตำมทฤษฎี ก ำรเรีย นรู้ ข องบลู ม
(Bloom’s taxonomy)
จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของผูเ้ รียนภำยหลัง
เสร็จสิน้ กระบวนรำยวิชำ พบว่ำ ในปี กำรศึกษำ 2558 ซึง่ มี
กำรทบทวนควำมรู้แบบดัง้ เดิมนัน้ นิสติ ให้ควำมคิดเห็นว่ำ
เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วำมสนุก และเสนอให้มจี ดั กิจกรรมนี้อย่ำง
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ต่อเนื่อง เนื่องจำกทำให้ได้ทบทวนควำมรู้ รวมทัง้ ยังเสนอ
ให้มีกำรเพิ่มจำนวนข้อคำถำมและจำนวนครัง้ ของกำรจัด
กิจกรรม สำหรับในปี กำรศึกษำ 2559 ทีไ่ ด้จดั กำรทบทวน
ควำมรูแ้ บบเป็ นระบบ นิสติ เห็นว่ำเป็ นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์
มีควำมสนุ กสนำน และได้ทบทวนควำมรูไ้ ปพร้อมกัน นิสติ
ยัง ได้ เ สนอว่ ำ ในกิ จ กรรมสรุ ป เนื้ อ หำในรู ป แบบอิน โฟ
กรำฟฟิ กควรปรับลดจำนวนสมำชิกกลุ่มเพื่อให้เกิดกำรมี
ส่วนร่วมอย่ำงทัวถึ
่ ง กำรสำรวจคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในรำยวิชำเภสัชวิทยำเบื้องต้น โดยคณะเภสัชศำสตร์
ประจำปี กำรศึกษำ 2558 และ 2559 พบว่ำ ในปี กำรศึกษำ
2559 ผู้ เ รีย นให้ ค ะแนนควำมพึง พอใจเพิ่ม สู ง ขึ้น จำกปี
กำรศึกษำ 2558 ในประเด็นเรื่องอำจำรย์ใช้ส่อื กำรสอนได้
เหมำะสมกับเนื้อหำ (4.30±0.64 และ 4.16±0.62 ตำมลำดับ)
และอำจำรย์ตอบคำถำมได้ชดั เจนและให้ข้อคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ (4.34±0.59 และ 4.29±0.65 ตำมลำดับ) แต่ทงั ้ นี้
คะแนนคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมทัง้ 2
ปี กำรศึก ษำไม่ แ ตกต่ ำ งกัน (4.24±0.47 และ 4.24±0.48
ตำมลำดับ)
สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทัง้ 2 ปี กำรศึกษำ
นัน้ ไม่มคี วำมแตกต่ำงกันในด้ำนกำรประเมินผล โดยสัดส่วน
ของกำรประเมินผลแบ่งเป็ น กำรเก็บคะแนนจำกกำรสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัยรวมร้อยละ 85 แบ่งเป็ นภำคบรรยำย
ร้อยละ 75 และภำคปฏิบตั กิ ำรร้อยละ 10 และคะแนนสะสม
ระหว่ ำ งภำคเรีย นในภำคปฏิบ ัติ ร้ อ ยละ 15 ตำมล ำดับ
อย่ำงไรก็ตำมแม้จะมีกำรปรับเปลีย่ นผูส้ อนในบำงหัวข้อ แต่
กระบวนกำรปรับปรุ งและพัฒนำข้อ สอบได้มีก ำรควบคุม
คุณภำพของข้อสอบให้ใกล้เคียงกันทัง้ 2 ปี กำรศึกษำ ผูว้ จิ ยั
จึงเห็นว่ำ ลักษณะกำรประเมินผล ควำมแตกต่ำงด้ำนผูส้ อน
และคุณภำพของข้อสอบไม่ได้รบกวนผลกำรวิจยั ในครัง้ นี้
สำหรับด้ำนควำมแตกต่ ำงของผู้เ รียนในทัง้ 2 ปี
กำรศึกษำนัน้ เนื่องจำกรำยวิชำเภสัชวิทยำเบือ้ งต้น จัดกำร
เรียนกำรสอนสำหรับนิสติ สหสำขำวิชำชีพดังที่ได้กล่ำวไป
แล้วนัน้ ควำมแตกต่ำงของผู้เรียนจำกแต่ละคณะวิชำและ
ควำมสำมำรถทำงกำรเรีย นที่แ ตกต่ ำ งกัน อำจส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิในรำยวิ
ชำนี้ได้ ด้วยเหตุน้ีผู้วจิ ยั จึงได้วเิ ครำะห์
์
ถดถอยเชิงเส้นตรงพหุตวั แปร โดยควบคุมอิทธิพลของตัว
แปรกวนทีค่ ำดว่ำน่ำจะส่งผลต่อตัวแปรตำม ได้แก่ คณะวิชำ
ต้ น สัง กัด และเกรดเฉลี่ย สะสม (GPAX) ของผู้เ รีย นในปี
กำรศึก ษำก่ อ นลงทะเบีย นเรีย นในรำยวิช ำเภสัช วิท ยำ
เบื้องต้น ผลกำรวิเครำะห์ยงั คงเป็ นไปในทำงเดียวกับ กำร
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วิเครำะห์แบบตัวแปรเดียว แสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมทบทวน
ควำมรู้แบบเป็ นระบบ น่ ำจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิทำงกำร
์
เรียน ทัง้ ในแง่สดั ส่วนนิสติ ทีไ่ ม่ผ่ำนกำรประเมินผล (ได้เกรด
F) และคะแนนสะสมในรำยวิชำอย่ำงมีนยั สำคัญ
ในกำรทบทวนควำมรู้ แ บบเป็ นระบบในครัง้ นี้
นอกเหนือจำกกำรใช้กจิ กรรมเป็ นสื่อกลำงในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ไปสู่ผู้เรียนแล้วนัน้ กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวยังเป็ น
กระบวนกำรหนึ่ งที่อ ำจำรย์จะได้ป ระเมิน ผู้เ รียนเพื่อกำร
ปรับ ปรุ ง และพัฒ นำกำรเรีย นรู้ (formative assessment)
และเป็ น ช่ อ งทำงหนึ่ ง ที่อ ำจำรย์จ ะได้ใ ห้ผ ลกำรประเมิน
ย้อนกลับแก่ผเู้ รียน อีกทัง้ ยังเป็ นกำรกระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้คดิ
ไตร่ ต รอง (reflective thinking) (5) และทบทวนตนเองใน
กำรน ำค ำชี้แ นะไปพัฒ นำกำรเรีย นรู้ข องตนเองอีก ด้ ว ย
ตัว อย่ ำ งเช่ น กิจ กรรมจัด ท ำสรุ ป เนื้ อ หำในรูป แบบอิน โฟ
กรำฟฟิ กและกำรน ำเสนอผลงำนหน้ ำ ชัน้ เรีย นจะท ำให้
อำจำรย์ได้ทรำบถึงประเด็นทีผ่ เู้ รียนยังขำดควำมรูแ้ ละควำม
เข้ำใจ ซึ่งจะช่วยให้อำจำรย์สำมำรถซักถำมและให้ข้อมูล
ย้ อ นกลับ เพื่อ ให้ เ กิด กำรพัฒ นำแก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ ำ งตรง
ประเด็นยิ่งขึน้ ในส่วนของกิจกรรมตอบคำถำมในรูปแบบ
เกมส์นัน้ อำจำรย์สำมำรถประเมินควำมเข้ำใจของผู้เรียน
จำกค ำตอบของผู้เ รีย นและกำรซัก ถำมระหว่ ำ งเข้ำ ร่ ว ม
กิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้อำจำรย์สำมำรถให้ขอ้ เสนอแนะหรือ
แก้ไขควำมเข้ำใจของผูเ้ รียนได้อย่ำงตรงจุดมำกยิง่ ขึน้
งำนวิจ ัย นี้ เ ป็ นผลของกำรจัด กิจ กรรมทบทวน
ควำมรูใ้ นรำยวิชำเภสัชวิทยำเบือ้ งต้นสำหรับนิสติ หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณ ฑิต กำรแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์
บัณ ฑิ ต และทัศ นมำตรศำสตรบัณ ฑิ ต เท่ ำ นั ้น หำกน ำ
กิจ กรรมนี้ ไ ปใช้ส ำหรับ ผู้เ รีย นกลุ่ ม อื่น เช่ น นิ สิต เภสัช
ศำสตร์หรือนิสติ แพทยศำสตร์ อำจได้ผลแตกต่ำงไป ดังนัน้
รูป แบบของกิจ กรรมที่เ ลือ กใช้ค วรค ำนึ ง ถึง ลัก ษณะของ
ผู้ เ รี ย นและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องรำยวิช ำด้ ว ย ทัง้ นี้ ใ นกำร
ทบทวนควำมรู้อ ำจไม่ จ ำเป็ น ต้อ งจัด กิจ กรรมส ำหรับ ทุ ก
หัว ข้ อ แต่ ค วรหำวิ ธี ค ัด เลื อ กหัว ข้อ ที่จ ำเป็ น เช่ น กำร
พิจ ำรณำจำกผลกำรเรีย นของนิ สิต หรือ ผลกำรประเมิน
รำยวิชำในปี กำรศึกษำทีผ่ ่ำนมำ อีกปั จจัยหนึ่งทีค่ วรคำนึงถึง
ในกำรจัดกิจกรรม คือ จำนวนผู้เรียน สำหรับห้องเรียนทีม่ ี
ผู้เรียนจำนวนมำก ควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้มจี ำนวนลดลง
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดกำร
เรียนรูอ้ ย่ำงทัวถึ
่ ง

กำรศึกษำนี้มขี อ้ จำกัด คือ ไม่ได้มกี ำรเปรียบเทียบ
ผลกำรประเมิน ก่ อ นและหลัง กำรเข้ำ ร่ ว มกิจ กรรมกำร
ทบทวนควำมรู้ และไม่ ไ ด้ดำเนิ นกำรศึก ษำเชิง ทดลองที่
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนระหว่ำงกลุ่มทีเ่ ข้ำร่วม
์
และไม่เข้ำร่วมกิจกรรมทบทวนควำมรูอ้ ย่ำงเป็ นระบบ แต่ใช้
กลุ่มเปรียบเทียบเป็ นนิสติ ในปี กำรศึกษำก่อนหน้ ำนัน้ ซึ่ง
อำจมีควำมแตกต่ำงกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม ผูว้ จิ ยั ได้พยำยำม
ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรกวนทีน่ ่ ำจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของ
กำรศึ ก ษำแล้ ว จึ ง น่ ำ เชื่อ ได้ ว่ ำ ผลลัพ ธ์ ท่ี ร ำยงำนไว้ ใ น
กำรศึกษำนี้มคี วำมน่ำเชื่อถือ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
กิจ กรรมทบทวนควำมรู้แ บบเป็ น ระบบช่ ว ยให้
ผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนของผูเ้ รียนดีขน้ึ โดยลดจำนวนนิสติ
์
ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลและผูเ้ รียนมีค่ำเฉลี่ยคะแนนสะสม
ตลอดภำคกำรศึก ษำเพิ่ม สูง ขึ้น อย่ ำ งชัด เจน ดัง นั น้ กำร
จัด กำรเรีย นในรำยวิช ำที่มีลัก ษณะใกล้เ คีย งกับ รำยวิช ำ
เภสัช วิ ท ยำเบื้ อ งต้ น เช่ น รำยวิ ช ำที่ มี จ ำนวนเนื้ อ หำ
ค่ อ นข้ำ งมำก หำกต้อ งกำรจัด กิจ กรรมทบทวนเนื้อหำใน
รำยวิชำอย่ำงต่อเนื่อง ควรพิจำรณำกำรจัดกิจกรรมทบทวน
ควำมรูอ้ ย่ำงเป็ นระบบเพื่อให้นิสติ มีผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยน
์
ทีด่ ขี น้ึ

อำจำรย์ ด้ ำ นกำรเรี ย นกำรสอนและวิ ช ำชี พ ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 และขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ภก.ธนศักดิ ์
เทียกทอง ผู้รเิ ริม่ กำรจัดกิจกรรมทบทวนควำมรู้ในรูปแบบ
เกมส์ตอบคำถำมในรำยวิชำเภสัชวิทยำ ที่ให้ขอ้ เสนอแนะ
และให้ก ำรสนับ สนุ น กิจ กรรมทบทวนควำมรู้ใ นรำยวิช ำ
เภสัชวิทยำเบือ้ งต้นเป็ นอย่ำงดี
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