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บทคดัย่อ 
วตัถปุระสงค์: เพื่อประเมินประสทิธผิลของกจิกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบต่อผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของ

ผูเ้รยีนในรำยวชิำเภสชัวทิยำเบือ้งต้น วิธีการ: กำรศกึษำเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของกจิกรรมทบทวนควำมรูแ้บบเป็นระบบกบั
แบบดัง้เดมิ กำรทบทวนควำมรูแ้บบเป็นระบบในปีกำรศกึษำ 2559 มกีำรจดักจิกรรม 2 ครัง้ คอื ก่อนสอบเกบ็คะแนนครัง้ที ่1 ใน
รูปแบบกำรท ำสรุปเนื้อหำในรูปแบบอนิโฟกรำฟิก และก่อนสอบเกบ็คะแนนครัง้ที ่ 2 ในรูปแบบเกมสต์อบค ำถำม ส่วนกจิกรรม
ทบทวนควำมรู้แบบดัง้เดมิในปีกำรศึกษำ 2558 อยู่ในรูปแบบเกมสต์อบค ำถำมก่อนกำรสอบเกบ็คะแนนครัง้ที่ 3  กำรศกึษำ
เปรยีบเทยีบประสทิธผิลของกจิกรรมจำกจ ำนวนนิสติทีไ่ม่ผ่ำนกำรประเมนิผล (เกรด F) และคะแนนสะสมตลอดภำคกำรศกึษำ
ของรำยวชิำ ผลการวิจยั: รอ้ยละของนิสติทีไ่ม่ผ่ำนกำรประเมนิผลหลงัเขำ้ร่วมกจิกรรมทบทวนควำมรูแ้บบเป็นระบบน้อยกว่ำ
นิสติทีเ่ขำ้ร่วมกำรทบทวนควำมรูแ้บบดัง้เดมิอย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติ ิ(รอ้ยละ 1.16 และ 10.29 ตำมล ำดบั, P<0.05) นิสติทีเ่ขำ้
ร่วมกิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบมีค่ำเฉลี่ยคะแนนสะสมสูงกว่ำนิสติที่ได้รบักำรทบทวนควำมรู้แบบดัง้เดิมอย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถิติ (66.1±10.54 และ 58.0±10.84 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตำมล ำดบั , P<0.05) กำรวิเครำะห์
ถดถอยโลจสิตกิสพ์หุตวัแปรโดยควบคุมอทิธพิลของตวัแปรกวน ไดแ้ก่ คณะทีน่ิสติสงักดัและเกรดเฉลีย่สะสมของนิสติก่อนกำร
ลงทะเบยีนเรยีน พบว่ำ นิสติที่เขำ้ร่วมกจิกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบมโีอกำสไม่ผ่ำนกำรประเมนิผล (odds ratio) เป็น 
0.09 เท่ำของกลุ่มเปรยีบเทยีบ (95% CI 0.01–0.58) และมคี่ำเฉลีย่คะแนนสะสมมำกกว่ำกลุ่มเปรยีบเทยีบ 5.0 คะแนน (95% CI 
3.64-6.42) สรปุ: กจิกรรมทบทวนควำมรูแ้บบเป็นระบบส่งผลใหนิ้สติมผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนดขีึน้โดยมรีอ้ยละของนิสติที่ไม่
ผ่ำนกำรประเมินผลลดลงและมคีะแนนสะสมเพิ่มขึ้น  ดงันัน้กำรจดักำรรำยวิชำที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัรำยวิชำเภสชัวทิยำ
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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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บทน า 
รำยวชิำเภสชัวทิยำเบือ้งต้น เป็นรำยวชิำประเภท

วิชำพื้นฐำนวิชำชีพส ำหรับหลักสูตรของนิสิตสหสำขำ
วชิำชพี ไดแ้ก่ หลกัสตูรพยำบำลศำสตรบณัฑติ กำรแพทย์
แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต 
รำยวชิำนี้ของมหำวทิยำลยันเรศวรด ำเนินกำรเรยีนกำรสอน
ภำยใตค้วำมรบัผดิชอบของภำควชิำเภสชักรรมปฏบิตั ิคณะ
เภสัชศำสตร์ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบ่งเป็นภำค
บรรยำยและภำคปฏิบตัิกำร จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ คือ 
เพื่อใหน้ิสติสำมำรถอธบิำยเภสชัจลนศำสตร ์กลไกกำรออก
ฤทธิ ์ขอ้บ่งใช ้อำกำรอนัไม่พงึประสงค ์ขอ้ควรระวงั ขอ้หำ้ม
ใช้ และอนัตรกิริยำระหว่ำงยำของยำกลุ่มต่ำงๆ สำมำรถ
แนะน ำกำรใช้ยำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและวิธีเก็บรักษำยำ
ประเภทต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และสำมำรถอธบิำยรูปแบบ
ของยำ วิธีกำรให้ยำ ค ำนวณขนำดและปรมิำณยำส ำหรบั
ผูป่้วยแต่ละรำยตำมใบสัง่แพทยไ์ด ้ 

ในด้ำนกำรจดักำรรำยวชิำนัน้ แบ่งเป็นกำรเรียน
ภำคบรรยำยจ ำนวน 28 หวัข้อและภำคปฏิบตัิกำรจ ำนวน 
10 ปฏบิตักิำร โดยแบ่งกำรสอบเกบ็คะแนนออกเป็น 3 ครัง้ 
ได้แก่ กำรสอบเกบ็คะแนนครัง้ที่ 1 (สอบกลำงภำค) สอบ
เกบ็คะแนนครัง้ที ่2 (สปัดำหท์ี ่12 ของภำคกำรศกึษำ) และ
กำรสอบเกบ็คะแนนครัง้ที ่3 (สอบปลำยภำค) ตำมล ำดบั 

สบืเนื่องมำจำกผลกำรประเมนิรำยวชิำในแต่ละปี
กำรศกึษำทีผ่่ำนมำ ผูเ้รยีนมกัใหข้อ้คดิเหน็ว่ำ รำยวชิำเภสชั
วทิยำเบือ้งต้นมเีนื้อหำจ ำนวนมำกและยำกต่อกำรท ำควำม
เข้ำใจ เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนเขำ้ใจในเนื้อหำเพิม่ขึน้และมี
ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนที่ดีขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2558 
ผู้รบัผดิชอบรำยวชิำจงึจดักจิกรรมทบทวนควำมรู้ด้วยกำร
ตอบค ำถำมในรูปแบบเกมส ์จ ำนวน 1 ครัง้ ก่อนกำรสอบ
เกบ็คะแนนครัง้ที ่3 (สอบปลำยภำค) โดยเนื้อหำทีน่ ำมำใช้
ในกิจกรรมไม่เกี่ยวเนื่องกบักำรสอบปลำยภำค เนื่องจำก
ผูร้บัผดิชอบรำยวชิำตอ้งกำรสรำ้งบรรยำกำศกำรเรยีนรู้เพื่อ
เพิ่มแรงจูงใจในกำรเรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวเพื่อ
เตรยีมพร้อมส ำหรบักำรสอบ อย่ำงไรกต็ำมในปีกำรศกึษำ 
2558 พบว่ำ มีนิสติที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล (ได้เกรด F) 
จ ำนวน 18 คน จำก 175 คน (รอ้ยละ 10.29)   

ดงันัน้ในปีกำรศกึษำ 2559 เพื่อลดจ ำนวนนิสติที่
ไม่ผ่ำนกำรประเมนิ (ไดเ้กรด F) ผูร้บัผดิชอบรำยวชิำจงึได้
ปรบัปรุงกจิกรรมทบทวนควำมรู้ให้เป็นระบบมำกขึน้ โดย

เพิ่มจ ำนวนครัง้ของกิจกรรมทบทวนควำมรู้และพัฒนำ
รูปแบบของกิจกรรม ด้วยมุ่งหวงัว่ำจะสำมำรถกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนเกดิกำรเรยีนรูแ้ละตื่นตวัในกำรเรยีนไดม้ำกขึน้ 

จำกทฤษฎีกำรเรียนรู้ที่ว่ำ กำรจดักำรเรยีนรู้ คือ 
กระบวนกำรปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงผูส้อนกบัผูเ้รยีน เพื่อท ำให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ของผู้สอน กำร
จัดกำรเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกำร
เรยีนรูแ้ละแรงจงูใจในกำรเรยีน วธิกีำรจดักำรเรยีนรูท้ีด่แีละ
เหมำะสมจะสง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในเนื้อหำ มี
ทศันคตทิีด่ต่ีอกำรเรยีน และสำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดไ้ปศกึษำ
หำควำมรูเ้พิม่เตมิได ้กำรจดักำรเรยีนรูท้ีด่จีะตอ้งสง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนไดใ้ชค้วำมคดิ เช่น เปิดโอกำสใหผู้เ้รยีนซกัถำมหรอื
แสดงควำมคดิเหน็ มีกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรกระท ำ (learning 
by doing) ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม (group working) 
และควรมีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่เสมอ
เพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจ ทัง้นี้กำรจัดกำรเรียนรู้ควรมี
กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนตัง้แต่กำรวำงแผนกำร
จดักำรเรยีนรูจ้นถงึกำรประเมนิผล (1)  
 ด้วยเหตุนี้ ในปีกำรศึกษำ 2559 ผู้ร ับผิดชอบ
รำยวิชำจงึเพิม่จ ำนวนกจิกรรมทบทวนควำมรู้เป็น 2 ครัง้  
โดยด ำเนินกจิกรรมก่อนสอบเกบ็คะแนนครัง้ที ่1 (สอบกลำง
ภำค) และก่อนสอบเกบ็คะแนนครัง้ที ่2 ส ำหรบัรูปแบบของ
กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ กิจกรรมสรุปเนื้อหำในรูปแบบอินโฟ
กรำฟิก (infographics) และกจิกรรมตอบค ำถำมในรูปแบบ
เกมส ์ ส ำหรบักจิกรรมสรุปเนื้อหำในรูปแบบอนิโฟกรำฟิก  
ผู้รบัผดิชอบรำยวชิำใหผู้้เรยีนสร้ำงชิน้งำนเพื่อสรุปเนื้อหำ
ของรำยวชิำในลกัษณะของสื่ออนิโฟกรำฟฟิก เพื่อส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนได้ทบทวนควำมรู้และฝึกกำรคิดวิเครำะห์ผ่ำน
ขัน้ตอนกำรสร้ำงชิ้นงำน สื่ออินโฟกรำฟิกเป็นกำรสื่อสำร
ข้อมูลด้วยภำพที่ช่วยให้ผู้ชมเข้ำใจควำมหมำยของขอ้มูล
ภำยในเวลำรวดเรว็และดงึดูดควำมสนใจ  ดงันัน้ผูจ้ดัท ำสื่อ
อินโฟกรำฟิกต้องอ่ำนข้อมูลอย่ำงละ เอียดเพื่ อสรุป
สำระส ำคัญของเนื้อหำ จำกนัน้จึงออกแบบกำรน ำเสนอ
ขอ้มูลผ่ำนรูปภำพหรอืกรำฟ โดยต้องน ำเสนออย่ำงกระชบั
และเป็นล ำดบัขัน้ตอน (2) กระบวนกำรเหล่ำนี้น่ำจะส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนเกดิกำรเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่ำงด ี

สืบเนื่ องมำจำกรำยวิชำเภสัชวิทยำเบื้องต้นมี
เนื้อหำจ ำนวนมำก ท ำใหข้ำดควำมน่ำสนใจในรำยวชิำ ดว้ย
เหตุนี้ ผู้รบัผดิชอบรำยวชิำได้น ำแนวคดิกำรจดักำรเรยีนรู้
ผ่ำนกำรเล่น (plearn) ที่มำจำกค ำว่ำ play (กำรเล่น) และ 
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learn (กำรเรยีนรู)้ ซึง่เป็นกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบหนึ่งทีท่ ำให้
กำรศึกษำเกดิขึน้พร้อมกบัควำมสนุกสนำน (3) เพื่อสร้ำง
แรงจูงใจในกำรเรยีน โดยใชเ้ทคนิคกำรเรยีนรูผ้่ำนกำรเล่น
เกมส์  (game-based learning) ในลักษณะของกำรตอบ
ค ำถำมในรูปแบบของเกมส ์เพื่อส่งเสรมิบรรยำกำศในกำร
เรยีนรูแ้ละสรำ้งทศันคตทิีด่ต่ีอรำยวชิำ (4)  

ดงันัน้กำรศึกษำนี้จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมิน
ประสทิธผิลของกจิกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบต่อ
ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของผู้เรยีนในรำยวชิำเภสชัวิทยำ
เบื้องต้นโดยเปรียบเทียบกบักิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบ
ดัง้เดมิ กจิกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบนี้ถูกพฒันำ
โดยผูร้บัผดิชอบรำยวชิำใหก้จิกรรมเป็นระบบมำกขึน้ ทัง้ใน
เรื่องกำรก ำหนดขอบเขตเนื้อหำ ช่วงเวลำในกำรจดักจิกรรม 
และรูปแบบของกจิกรรมเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
กำรเรยีนรูใ้นรำยวชิำ 

 
วิธีการวิจยั 

งำนวจิยันี้เป็นงำนวจิยัในชัน้เรยีนในรำยวชิำเภสชั
วิทยำเบื้องต้น นิสติที่ลงทะเบยีนเรยีนในรำยวชิำนี้ ได้แก่ 
นิสติในหลกัสูตรพยำบำลศำสตรบณัฑิต  กำรแพทย์แผน
ไทยประยุกต์บัณฑิต และทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต 
กำรศึกษำนี้เปรียบเทยีบสดัส่วนจ ำนวนนิสติที่ไม่ผ่ำนกำร
ประเมนิผลในรำยวชิำ และค่ำเฉลีย่คะแนนสะสมตลอดภำค
กำรศึกษำระหว่ำงนิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรมทบทวนควำมรู้
แบบเป็นระบบในปีกำรศึกษำ 2559  กับนิสิตที่เข้ำร่วม
กจิกรรมทบทวนควำมรูแ้บบดัง้เดมิในปีกำรศกึษำ 2558  
 กิจกรรมทบทวนความรูแ้บบดัง้เดิม  
 กำรทบทวนควำมรู้แบบดัง้เดิมในปีกำรศึกษำ 
2558 มกีำรจดักจิกรรมจ ำนวน 1 ครัง้ก่อนสอบเกบ็คะแนน
ครัง้ที่ 3 (สอบปลำยภำค) ผ่ำนกิจกรรมตอบค ำถำมใน
รูปแบบเกมสโ์ดยแสดงค ำถำมผ่ำนโปรแกรม power point 
กจิกรรมแบ่งผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่มตำมภำคปฏบิตักิำร แต่ละ
กลุ่มร่วมกนัตอบค ำถำมทลีะขอ้ เมื่อผู้เรยีนส่งค ำตอบแล้ว 
ผู้ร ับผิดชอบรำยวิชำจะเฉลยค ำตอบและอธิบำยเพิ่มเติม
พร้อมกบัเปิดโอกำสใหผู้้เรยีนซกัถำม  ส ำหรบัค ำถำมทีใ่ช้
ในกิจกรรมนั ้น ผู้ร ับผิดชอบรำยวิชำร่วมกันพิจำรณำ
คดัเลอืกจำกหวัขอ้ทีผู่เ้รยีนโดยภำพรวมไดค้ะแนนน้อย โดย
เรยีงล ำดบัหวัขอ้ภำคปฏบิตักิำรทีม่คีะแนนแบบทดสอบย่อย
ต ่ำสดุหรอืหวัขอ้บรรยำยทีม่คีะแนนสอบเกบ็คะแนนครัง้ที ่1 
(สอบกลำงภำค) และกำรสอบเก็บคะแนนครัง้ที่ 2 ต ่ำสุด 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวน
ควำมรูแ้ละประเมนิตนเอง และกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมกีำรเตรยีม
ตวัในกำรเรยีน จงึได้คดัเลอืกเนื้อหำที่เรยีนผ่ำนมำแล้วใน
กำรจดักจิกรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกำสวเิครำะหต์นเองถงึ
จุ ดที่คว รพัฒนำ และผู้ ร ับผิดชอบรำยวิชำจะได้ ให้
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทำงกำรเรยีนดำ้นเภสชัวทิยำ 
 กิจกรรมทบทวนความรูแ้บบเป็นระบบ  
 ผู้รับผิดชอบรำยวิชำได้ร่วมกันวำงแผนกำรจัด
กจิกรรม ผ่ำนกำรด ำเนินงำน 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) กำรก ำหนด
วตัถุประสงคข์องกจิกรรม ผู้รบัผดิชอบรำยวชิำประชุมเพื่อ
ก ำหนดเ ป้ำหมำยของกำรจัดกิจกรรม โดยก ำหนด
วตัถุประสงค์ของกำรจดักิจกรรม คือ เพื่อทบทวนควำมรู้ 
ชีแ้นะแนวทำงกำรเรยีนในรำยวชิำเภสชัวทิยำเบือ้งตน้ และ
ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อกระตุน้ผูเ้รยีนใหเ้ตรยีมตวัส ำหรบักำร
สอบเก็บคะแนน 2) กำรก ำหนดขอบเขตของเนื้อหำและ
ก ำหนดรูปแบบของกิจกรรม ผู้รบัผิดชอบรำยวชิำร่วมกนั
ก ำหนดหวัขอ้ที่จะน ำมำใชใ้นกจิกรรมทบทวนควำมรูแ้ต่ละ
ครัง้ โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือก คือ 1) หัวข้อบรรยำยที่มี
จ ำนวนชัว่โมงบรรยำยมำก หรอืหวัขอ้ภำคปฏบิตักิำรทีน่ิสติ
ได้คะแนนทดสอบย่อยน้อย โดยอ้ำงอิงจำกปีกำรศึกษำที่
ผ่ำนมำ 2) หวัขอ้ทีส่อดคลอ้งกบัหวัขอ้ทีจ่ะสอบเกบ็คะแนน 
ผู้รบัผดิชอบรำยวชิำได้เลอืกหวัขอ้ส ำหรบักำรจดักจิกรรม
ทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบในปีกำรศึกษำ 2559 ดังนี้ 
รูปแบบผลติภณัฑย์ำ เภสชัจลนศำสตร์ เภสชัพลศำสตร ์ยำ
ทีอ่อกฤทธิต่์อระบบประสำทส่วนกลำง ยำทีใ่ชใ้นระบบต่อม
ไรท้่อ ยำทีใ่ชใ้นโรคหวัใจเตน้ผดิปกตแิละหวัใจลม้เหลว และ
กำรค ำนวณขนำดยำ  
 กำรทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบในปีกำรศกึษำ 
2559  มกีำรจดักจิกรรม 2 ครัง้ คอื ก่อนกำรสอบเกบ็คะแนน
ครัง้ที ่1 (สอบกลำงภำค) และก่อนกำรสอบเกบ็คะแนนครัง้
ที่ 2 กจิกรรมแต่ละครัง้จดัในชัว่โมงกำรเรยีนในภำคปฏบิตัิ
กำรครัง้ละ 2 ชัว่โมง โดยมีอำจำรย์ผู้ร ับผิดชอบรำยวิชำ
จ ำนวน 4 คนเป็นผูด้ ำเนินกจิกรรม วนัจดักจิกรรมถูกระบุใน
เอกสำรค ำอธบิำยรำยวชิำอย่ำงชดัเจน  
 ส ำหรบักจิกรรมทัง้ 2 ครัง้ ใชร้ปูแบบทีแ่ตกต่ำงกนั
ดงันี้ รูปแบบที่ 1 เป็นกจิกรรมสรุปเนื้อหำในรูปแบบอนิโฟ
กรำฟิก โดยแบ่งนิสติออกเป็นกลุ่มย่อยตำมกลุ่มภำคปฏบิตัิ
กำร (14-16 คนต่อกลุ่ม) นิสติแต่ละกลุ่มจดัท ำสรุปเนื้อหำใน
รูปแบบอนิโฟกรำฟฟิก จ ำนวน 3 หวัขอ้ ได้แก่ 1) รูปแบบ
ผลติภณัฑย์ำ 2) เภสชัจลนศำสตร ์และ 3) เภสชัพลศำสตร ์
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รวม 3 ชิ้นงำน  โดยก ำหนดให้ส่งชิน้งำนภำยใน 1 สปัดำห์ 
หลงัเสร็จสิ้นกำรเรียนภำคปฏิบตัิกำรแต่ละหวัข้อ  เพื่อให้
ผู้รบัผิดชอบรำยวชิำประเมนิชิ้นงำน หลงัจำกนัน้ จดัให้มี
กำรน ำเสนออินโฟกรำฟฟิกที่จ ัดท ำขึ้นโดยผู้ร ับผิดชอบ
รำยวชิำเขำ้ร่วมฟังกำรน ำเสนอเพื่อใหข้อ้เสนอแนะแก่นิสติ
และเปิดโอกำสใหผู้เ้รยีนซกัถำม  
 รูปแบบกิจกรรมครัง้ที่ 2 เป็นกำรตอบค ำถำมใน
รูปแบบเกมส์  แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มย่อย ตำมกลุ่ม
ภำคปฏบิตักิำร (14-16 คนต่อกลุ่ม) นิสติแต่ละกลุ่มร่วมเล่น
เกมส์ตอบค ำถำม จ ำนวน 22 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหำครอบคลุม
หวัขอ้ต่อไปนี้ 1) ยำที่ออกฤทธิต่์อระบบประสำทส่วนกลำง 
2) ยำทีใ่ชใ้นโรคหวัใจเตน้ผดิปกตแิละหวัใจลม้เหลว 3) ยำที่
ใชใ้นระบบต่อมไรท้่อ และ 4) กำรค ำนวณขนำดยำ นิสติเล่น
เกมส์ตอบค ำถำมทีละข้อผ่ำนทำง  application Kahoot® 
หลังจำกผู้เรียนส่งค ำตอบ ผู้ร ับผิดชอบรำยวิชำจะเฉลย
ค ำตอบ พร้อมกบัให้ค ำอธบิำยเพิม่เติมในแต่ละขอ้ค ำถำม  
และเปิดโอกำสใหผู้เ้รยีนซกัถำม 
 การประเมินประสิทธิผล  
 ประสิทธิผลของกิจกรรมทบทวนควำมรู้ว ัดจำก
สดัสว่นจ ำนวนนิสติทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑก์ำรประเมนิผล (ไดเ้กรด 
F) และค่ำเฉลี่ยคะแนนสะสมของนิสิตที่ลงทะเบียนและ
ศึกษำจนจบรำยวิชำ กำรศึกษำเปรียบเทียบประสทิธิผล
ระหว่ำงนิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็น

ระบบในปีกำรศึกษำ 2559 กับนิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ทบทวนควำมรูแ้บบดัง้เดมิในปีกำรศกึษำ 2558 
 การวิเคราะหข์้อมูล 

กำรศกึษำใช ้chi-square test เปรยีบเทยีบสดัสว่น
จ ำนวนนิสติทีไ่ม่ผ่ำนกำรประเมนิผล (ไดเ้กรด F) ในทัง้สอง
กลุ่ม และใช้ independent t-test เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย
คะแนนสะสมของนิสิตทัง้สองกลุ่ม กำรศึกษำใช้กำร
ถดถอย โ ลจิสติ ก ส์พหุ ตั ว แป ร  (multivariate logistic 
regression) เพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัดส่วน
จ ำนวนนิสติที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกบักิจกรรมทบทวน
ควำมรู้ที่นิสติได้รบั และใช้กำรถดถอยเชิงเส้นตรงพหุตัว
แปร (multivariate linear regression) ส ำหรับวิเครำะห์
ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงค่ำเฉลี่ยคะแนนสะสมกับกิจกรรม
ทบทวนควำมรู้ทีน่ิสติได้รบั โดยควบคุมตวัแปรกวน ไดแ้ก่ 
คณะที่นิสิตสงักดัและเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ก่อนกำร
ลงทะเบยีนเรยีนในรำยวชิำนี้ 
  

ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไป 
 ในปีกำรศกึษำ 2558 มนีิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนรวม 
175 คน ซึง่ทุกคนไดเ้ขำ้ร่วมกำรทบทวนควำมรูแ้บบดัง้เดมิ 
ในขณะทีปี่กำรศกึษำ 2559 มนีิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน 176  

   
  ตารางท่ี 1. ลกัษณะพืน้ฐำนของผูเ้รยีน 

ลกัษณะพืน้ฐำน 
จ ำนวนตวัอย่ำงทีเ่ขำ้ร่วมกจิกรรมทบทวนควำมรู ้(รอ้ยละ) P 
แบบดัง้เดมิ (n=175) แบบเป็นระบบ (n=173) 

เพศ 
   ชำย 
   หญงิ 

 
17 (9.71) 
158 (90.29) 

 
17 (9.83) 
156 (90.17) 

 
0.9721 

คณะวชิำ 
   พยำบำลศำสตร ์
   สำธำรณสขุศำสตร ์

 
115 (65.71) 
60 (34.29) 

 
115 (66.47) 
58 (33.53) 

 
0.8811 

เกรดเฉลี่ยในเทอมก่อนกำรลงทะเบียน
เรยีน (±ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน) 

2.69±0.50 2.93±0.54 <0.0012 

เกรดเฉลีย่ทัง้หมดก่อนกำรลงทะเบยีนเรยีน 
(±ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน) 

3.04±0.38 3.17±0.37 <0.0012 

  1: ทดสอบดว้ยสถติ ิchi-square test            
  2: ทดสอบดว้ยสถติ ิindependent sample t-test 
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ตารางท่ี 2. ผลกำรพจิำรณำเกรดของนิสติในรำยวชิำเภสชัวทิยำเบือ้งตน้ระหว่ำงปีกำรศกึษำ 2558  และ 2559 

ผลกำรพจิำรณำเกรด 
ปีกำรศกึษำ 2558 ปีกำรศกึษำ 2559 

จ ำนวน (คน) รอ้ยละ จ ำนวน (คน) รอ้ยละ 

A 13 7.43 15 8.67 

B+ 21 12.00 20 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 แต่มนีิสติเพกิถอนกำรลงทะเบยีนในรำยวชิำเภสชัวทิยำ
พืน้ฐำนจ ำนวน 3 คน จงึเหลอืจ ำนวนนิสติทัง้สิน้ 173 คน ที ่
เขำ้ร่วมกำรทบทวนควำมรูแ้บบเป็นระบบ ลกัษณะพืน้ฐำน
ของผู้เรยีนแสดงดงัตำรำงที่ 1 นิสติกลุ่มที่เขำ้ร่วมกจิกรรม
แบบเป็นระบบมีเกรดเฉลี่ยในเทอมก่อนหน้ำ และมีเกรด
เฉลี่ยสะสมมำกกว่ำนิสติกลุ่มเปรยีบเทยีบอย่ำงมนีัยส ำคญั
ทำงสถติ ิ(P<0.001) อย่ำงไรกต็ำม ตวัอย่ำงทัง้สองกลุ่มไมม่ี
ควำมแตกต่ำงกนัในเรื่องเพศและคณะทีส่งักดั 

กำรประเมนิผลส ำหรบัรำยวชิำเภสชัวทิยำเบือ้งตน้
ทัง้ในปีกำรศกึษำ 2558 และ 2559 ใชว้ธิแีบบองิกลุ่มและองิ
เกณฑ์ โดยผู้เรยีนต้องมคีะแนนสะสมตลอดภำคกำรศกึษำ
ตั ้ง แ ต่ ร้อยละ  45.0 ขึ้น ไป  จึง จ ะได้รับกำรพิจำรณำ
ประเมนิผลแบบองิกลุ่มใหไ้ดเ้กรดในระดบั A, B+, B, C+, C, 

D+ และ D  แต่หำกได้คะแนนสะสมตลอดภำคกำรศึกษำ
น้อยกว่ำร้อยละ 45.0  จะไม่ผ่ำนกำรประเมนิ (ได้เกรด F) 
ผลกำรพจิำรณำเกรดระหว่ำงปีกำรศกึษำ 2558 และ 2559 
แสดงอยู่ในตำรำงที ่2 
 
ประสิทธิผลของการจดักิจกรรมทบทวนความรู ้

ตำรำงที ่3 แสดงประสทิธผิลของกจิกรรมทบทวน
ควำมรู้แบบเป็นระบบต่อคะแนนสะสมของนิสติในรำยวชิำ
เภสชัวิทยำเบื้องต้น นิสติกลุ่มที่ได้รบักำรทบทวนควำมรู้
แบบเป็นระบบมรีอ้ยละของผูไ้ดเ้กรด F น้อยกว่ำนิสติกลุ่มที่
ได้รบัทบทวนควำมรู้แบบดัง้เดมิอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิ 
(รอ้ยละ 1.16 และ 10.29 ตำมล ำดบั; P<0.05) กำรวเิครำะห์
ถดถอยโลจสิตกิสแ์บบพหุตวัแปรโดยควบคุมคณะทีศ่กึษำ 

 
ตารางท่ี 3. ประสทิธผิลของกจิกรรมทบทวนควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบต่อคะแนนสะสมของนิสติในรำยวชิำเภสชัวทิยำเบือ้งตน้ 

กำรทบทวน

ควำมรู ้

จ ำนวน ค่ำเฉลีย่คะแนนสะสม  

(±SD) (95% CI) 

ควำมแตกต่ำงของ 

คะแนนสะสม (95% CI) 

ควำมแตกต่ำงของคะแนนสะสม 

เมื่อควบคมุตวัแปรอื่น ๆ (95% CI) 

แบบดัง้เดมิ  175 58.0±10.84 (56.4 - 59.6) - - 

แบบเป็นระบบ  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 ทดสอบโดยใชส้ถติ ิindependent t-test 
2: P 0.05 วเิครำะหด์ว้ยสมกำรถดถอยเชงิเสน้ตรงพหตุวัแปร โดยควบคุมตวัแปรกวนไดแ้ก ่คณะทีน่ิสติสงักดัและเกรดเฉลีย่
สะสมล่ำสดุก่อนลงทะเบยีนเรยีนในรำยวชิำเภสชัวทิยำเบือ้งต้น
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และผลกำรเรยีนในอดตี พบว่ำ กำรทบทวนควำมรูแ้บบเป็น
ระบบส่งผลให้ผู้เรียนมี odds ratio เท่ำกับ 0.09 (95% CI 
0.01–0.58) เมื่อเทยีบกำรทบทวนควำมรูแ้บบดัง้เดมิ  นิสติ
ที่เข้ำร่วมกำรทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบมีค่ำเฉลี่ย
คะแนนสะสมมำกกว่ำนิสติทีเ่ขำ้ร่วมกำรทบทวนควำมรูแ้บบ
ดั ้ง เดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  ( 66 .1±10.54 และ 
58.0±10.84 จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ตำมล ำดับ ; 
P0.05) กำรวเิครำะหถ์ดถอยเชงิเสน้ตรงพหุตวัแปร พบวำ่ 
กำรทบทวนควำมรูแ้บบเป็นระบบส่งผลใหผู้เ้รยีนมคี่ำเฉลีย่
คะแนนสะสมมำกกว่ำกำรทบทวนควำมรู้แบบดัง้เดิม 5.0 
คะแนน (95% CI 3.64-6.42) (ตำรำงที ่3) 
 
การอภิปรายผล 

ผลกำรศกึษำแสดงให้เหน็ว่ำ กำรทบทวนควำมรู้
แบบเป็นระบบในปีกำรศึกษำ 2559 นี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนทีด่ขี ึน้เมื่อเทยีบกบัวธิกีำรดัง้เดมิ  

ทัง้นี้กำรจดักจิกรรมทบทวนควำมรูไ้ม่สำมำรถท ำ
ไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ของภำคบรรยำยและภำคปฏบิตักิำร 
ผู้ร ับผิดชอบรำยวิชำจึงได้ประชุมเพื่อคดัเลือกหวัข้อที่จะ
น ำมำใช้ในกำรจัดกิจกรรม โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือกที่
ชดัเจนและอำ้งองิผลกำรเรยีนจำกปีกำรศกึษำทีผ่่ำนมำ และ
ต้องเป็นหวัข้อที่สอดคล้องกับหวัข้อที่จะสอบเก็บคะแนน 
ขัน้ตอนนี้ผู้วจิยัเชื่อว่ำเป็นขัน้ตอนที่ส ำคญัและเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่ท ำให้กำรทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบประสบ
ควำมส ำเรจ็และสง่ผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์ีด่ขี ึน้ ในขณะที่
กิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบเดิมเป็นเกมส์ตอบค ำถำมใน
เนื้อหำทีน่ักศกึษำเรยีนผ่ำนและสอบเกบ็คะแนนมำแลว้ ซึง่
เป็นคนละเน้ือหำกบัสิง่ทีน่กัศกึษำจะตอ้งสอบในครำวต่อไป 

นอกจำกนี้ ควำมถี่และช่วงเวลำในกำรจดักจิกรรม
ทบทวนควำมรู้ก็อำจเป็นปัจจัยเสริมที่ท ำให้กิจกรรมมี
ประสทิธผิลมำกขึน้ กำรทบทวนควำมรูใ้นปีกำรศกึษำ 2558 
จดัก่อนกำรสอบเก็บคะแนนครัง้ที่ 3 (สดัส่วนคะแนนเก็บ
ร้อยละ 31.7 ของรำยวิชำ) แต่ในปีกำรศึกษำ 2559 จัด
กจิกรรมก่อนกำรสอบเกบ็คะแนนครัง้ที ่1 และ 2  (สดัส่วน
คะแนนเกบ็รวมรอ้ยละ 53.3 ของรำยวชิำ) ผูว้จิยัเหน็ว่ำ กำร
เพิ่มควำมถี่และปรับช่วงเวลำของกำรจัดกิจกรรมนี้ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนตื่นตัวในกำรเรียนรู้อย่ำงสม ่ ำ เสมอ 
นอกจำกนี้  กำรจัดกิจกรรมก่อนกำรสอบเก็บคะแนนใน
ช่วงแรกของภำคกำรศึกษำ อำจช่วยให้ผู้เรียนได้คิด

ไตร่ตรองและรบัทรำบจุดอ่อนทีต่นเองตอ้งพฒันำในรำยวชิำ
นี้ ประกอบกบักำรจดักจิกรรมก่อนกำรสอบเกบ็คะแนน 2 
ครัง้ มสีดัส่วนของคะแนนเพิม่ขึน้จงึอำจเป็นส่วนหนึ่งทีท่ ำ
ใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิใ์นกำรเรยีนดขีึน้ดว้ย 

นอกจำกนี้  ผู้วิจ ัยยังมีควำมเห็นว่ำรูปแบบของ
กจิกรรมเป็นปัจจยัหน่ึงทีส่ง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนดขีึน้
ด้วย ในกำรทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบทัง้ 2 ครัง้ในปี
กำรศึกษำ 2559 นัน้ ได้ใช้รูปแบบของกจิกรรมที่แตกต่ำง
กนัเพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจและไม่เบื่อหน่ำย ในกำร
เลือกรูปแบบกิจกรรมที่จะน ำมำใช้นัน้จะค ำนึงถึงลกัษณะ
ของเนื้อหำและวตัถุประสงค์ของหวัขอ้ที่จะทบทวนควำมรู้  
กำรให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหำในรูปแบบอินโฟกรำฟฟิก  เพื่อ
ทบทวนควำมรู้ ในหัวข้อรูปแบบผลิตภัณฑ์ยำ เภสัช
จลนศำสตร ์และเภสชัพลศำสตรน์ี้ เป็นกำรสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
เห็นภำพรวมและขอบเขตของเรื่องที่เรียน ช่วยในกำร
จดัระบบควำมคดิเพื่อใหผู้เ้รยีนจบัประเดน็ส ำคญัของเน้ือหำ 
และยงัส่งเสรมิกำรจดจ ำเน้ือหำในรูปแบบของขอ้มลูภำพอกี
ด้วย  กำรทบทวนควำมรู้ในรูปแบบเกมส์ตอบค ำถำม ใช้
ส ำหรับทบทวนควำมรู้ในหัวข้อยำที่ออกฤทธิต่์อระบบ
ประสำทส่วนกลำง ยำที่ใช้ในระบบต่อมไร้ท่อ ยำที่ใช้ใน
โรคหวัใจเต้นผิดปกติและหวัใจล้มเหลว และกำรค ำนวณ
ขนำดยำ เนื่องจำกเป็นหัวข้อที่ผู้เรียนต้องจดจ ำเนื้อหำ
ค่อนข้ำงมำกและมีควำมซบัซ้อนของเนื้อหำ ประกอบกบั
ผูเ้รยีนในปีกำรศกึษำทีผ่่ำนมำมกัไดค้ะแนนสอบค่อนขำ้งต ่ำ
เมื่อเทยีบกบัหวัขอ้อื่นๆ ผู้รบัผดิชอบรำยวชิำต้องกำรสรำ้ง
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้เพื่อให้นิสติมีทศันคติที่ดีต่อกำร
เรยีน จงึไดน้ ำเทคนิคกำรเรยีนรูผ้่ำนกำรเล่นเกมสม์ำใช ้โดย
กำรสอดแทรกประเดน็กำรเรยีนรูผ้่ำนขอ้ค ำถำมทีใ่ชใ้นกำร
เล่นเกมส ์กำรใชค้ ำถำมเป็นสือ่จะช่วยกระตุน้กำรเรยีนรูแ้ละ
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนฝึกกำรคดิและหำค ำตอบ ส ำหรบัค ำถำมที่
ใช้ในกจิกรรมนัน้ ผู้รบัผดิชอบรำยวชิำเป็นผูต้ัง้ค ำถำมจำก
ประเดน็กำรเรยีนรู้ของแต่ละหวัขอ้ โดยไม่ได้เป็นค ำถำมที่
ใช้ในกำรสอบเก็บคะแนน ทัง้นี้ค ำถำมที่ใช้ในกิจกรรม
ทบทวนควำมรู้เป็นค ำถำมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในระดับ
ควำมรู้และควำมเข้ำใจตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้ของบลูม 
(Bloom’s taxonomy)  

จำกกำรสอบถำมควำมคดิเหน็ของผูเ้รยีนภำยหลงั
เสรจ็สิน้กระบวนรำยวชิำ พบว่ำ ในปีกำรศกึษำ 2558 ซึง่มี
กำรทบทวนควำมรู้แบบดัง้เดมินัน้ นิสติให้ควำมคดิเหน็ว่ำ
เป็นกจิกรรมทีม่คีวำมสนุก และเสนอใหม้จีดักจิกรรมนี้อย่ำง
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ต่อเนื่อง เนื่องจำกท ำใหไ้ดท้บทวนควำมรู้ รวมทัง้ยงัเสนอ
ให้มีกำรเพิ่มจ ำนวนขอ้ค ำถำมและจ ำนวนครัง้ของกำรจดั
กจิกรรม  ส ำหรบัในปีกำรศกึษำ 2559 ทีไ่ดจ้ดักำรทบทวน
ควำมรูแ้บบเป็นระบบ นิสติเหน็ว่ำเป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ 
มคีวำมสนุกสนำน และไดท้บทวนควำมรูไ้ปพรอ้มกนั นิสติ
ยังได้เสนอว่ำในกิจกรรมสรุปเนื้อหำในรูปแบบอินโฟ
กรำฟฟิกควรปรบัลดจ ำนวนสมำชกิกลุ่มเพื่อให้เกิดกำรมี
สว่นร่วมอย่ำงทัว่ถงึ กำรส ำรวจคุณภำพกำรจดักำรเรยีนกำร
สอนในรำยวชิำเภสชัวทิยำเบื้องต้น โดยคณะเภสชัศำสตร์
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 และ 2559 พบว่ำ ในปีกำรศกึษำ 
2559 ผู้เรียนให้คะแนนควำมพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นจำกปี
กำรศกึษำ 2558 ในประเดน็เรื่องอำจำรย์ใช้สื่อกำรสอนได้
เหมำะสมกบัเนื้อหำ (4.30±0.64 และ 4.16±0.62 ตำมล ำดบั) 
และอำจำรย์ตอบค ำถำมได้ชดัเจนและให้ข้อคิดเหน็ที่เป็น
ประโยชน์ (4.34±0.59 และ 4.29±0.65 ตำมล ำดบั) แต่ทัง้นี้
คะแนนคุณภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอนโดยภำพรวมทัง้ 2 
ปีกำรศึกษำไม่แตกต่ำงกัน (4.24±0.47 และ 4.24±0.48 
ตำมล ำดบั)  

ส ำหรบักำรจดักำรเรยีนกำรสอนทัง้ 2 ปีกำรศกึษำ
นัน้ไม่มคีวำมแตกต่ำงกนัในดำ้นกำรประเมนิผล โดยสดัสว่น
ของกำรประเมนิผลแบ่งเป็น กำรเกบ็คะแนนจำกกำรสอบ
ข้อเขยีนแบบปรนัยรวมร้อยละ 85 แบ่งเป็นภำคบรรยำย
รอ้ยละ 75 และภำคปฏบิตักิำรรอ้ยละ 10 และคะแนนสะสม
ระหว่ำงภำคเรียนในภำคปฏิบัติร้อยละ 15 ตำมล ำดับ 
อย่ำงไรกต็ำมแมจ้ะมกีำรปรบัเปลีย่นผูส้อนในบำงหวัขอ้ แต่
กระบวนกำรปรับปรุงและพฒันำข้อสอบได้มีกำรควบคุม
คุณภำพของขอ้สอบใหใ้กลเ้คยีงกนัทัง้ 2 ปีกำรศกึษำ ผูว้จิยั
จงึเหน็ว่ำ ลกัษณะกำรประเมนิผล ควำมแตกต่ำงดำ้นผูส้อน 
และคุณภำพของขอ้สอบไม่ไดร้บกวนผลกำรวจิยัในครัง้นี้ 

ส ำหรบัด้ำนควำมแตกต่ำงของผู้เรียนในทัง้ 2 ปี
กำรศกึษำนัน้ เนื่องจำกรำยวชิำเภสชัวทิยำเบือ้งตน้ จดักำร
เรยีนกำรสอนส ำหรบันิสติสหสำขำวชิำชพีดงัที่ได้กล่ำวไป
แล้วนัน้ ควำมแตกต่ำงของผู้เรียนจำกแต่ละคณะวชิำและ
ควำมสำมำรถทำงกำรเรียนที่แตกต่ำงกันอำจส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธิใ์นรำยวชิำน้ีได้ ด้วยเหตุน้ีผู้วจิยัจงึได้วเิครำะห์
ถดถอยเชงิเสน้ตรงพหุตวัแปร โดยควบคุมอทิธพิลของตวั
แปรกวนทีค่ำดว่ำน่ำจะสง่ผลต่อตวัแปรตำม ไดแ้ก่ คณะวชิำ
ต้นสังกัดและเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้เรียนในปี
กำรศึกษำก่อนลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำเภสัชวิทยำ
เบื้องต้น ผลกำรวเิครำะห์ยงัคงเป็นไปในทำงเดยีวกบักำร

วเิครำะหแ์บบตวัแปรเดยีว แสดงใหเ้หน็ว่ำกจิกรรมทบทวน
ควำมรู้แบบเป็นระบบ น่ำจะส่งผลดต่ีอผลสมัฤทธิท์ำงกำร
เรยีน ทัง้ในแง่สดัสว่นนิสติทีไ่ม่ผ่ำนกำรประเมนิผล (ไดเ้กรด 
F) และคะแนนสะสมในรำยวชิำอย่ำงมนียัส ำคญั  

ในกำรทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบในครัง้นี้  
นอกเหนือจำกกำรใชก้จิกรรมเป็นสื่อกลำงในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ไปสู่ผู้เรยีนแล้วนัน้ กำรจดักจิกรรมดงักล่ำวยงัเป็น
กระบวนกำรหนึ่งที่อำจำรย์จะได้ประเมินผู้เรียนเพื่อกำร
ปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนรู้ (formative assessment) 
และเป็นช่องทำงหนึ่งที่อำจำรย์จะได้ให้ผลกำรประเมิน
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีน อกีทัง้ยงัเป็นกำรกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดค้ดิ
ไตร่ตรอง (reflective thinking) (5) และทบทวนตนเองใน
กำรน ำค ำชี้แนะไปพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองอีกด้วย 
ตัวอย่ำงเช่น กิจกรรมจัดท ำสรุปเนื้อหำในรูปแบบอินโฟ
กรำฟฟิกและกำรน ำเสนอผลงำนหน้ำชัน้เรียนจะท ำให้
อำจำรยไ์ดท้รำบถงึประเดน็ทีผู่เ้รยีนยงัขำดควำมรูแ้ละควำม
เข้ำใจ ซึ่งจะช่วยให้อำจำรย์สำมำรถซกัถำมและให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำแก่ผู้เรียนได้อย่ำงตรง
ประเด็นยิ่งขึน้ ในส่วนของกจิกรรมตอบค ำถำมในรูปแบบ
เกมส์นัน้ อำจำรย์สำมำรถประเมนิควำมเขำ้ใจของผู้เรยีน
จำกค ำตอบของผู้เรียนและกำรซักถำมระหว่ำงเข้ำร่วม
กจิกรรม ซึ่งจะช่วยใหอ้ำจำรยส์ำมำรถใหข้อ้เสนอแนะหรอื
แกไ้ขควำมเขำ้ใจของผูเ้รยีนไดอ้ย่ำงตรงจุดมำกยิง่ขึน้ 

งำนวิจัยนี้ เป็นผลของกำรจัดกิจกรรมทบทวน
ควำมรูใ้นรำยวชิำเภสชัวทิยำเบือ้งต้นส ำหรบันิสติหลกัสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต  กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต และทัศนมำตรศำสตรบัณฑิตเท่ำนั ้น หำกน ำ
กิจกรรมนี้ไปใช้ส ำหรับผู้เรียนกลุ่มอื่น เช่น นิสิตเภสัช
ศำสตรห์รอืนิสติแพทยศำสตร ์อำจไดผ้ลแตกต่ำงไป ดงันัน้
รูปแบบของกิจกรรมที่เลือกใช้ควรค ำนึงถึงลักษณะของ
ผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของรำยวิชำด้วย ทัง้นี้ ในกำร
ทบทวนควำมรู้อำจไม่จ ำเป็นต้องจัดกิจกรรมส ำหรับทุก
หัวข้อ แต่ควรหำวิธีคัดเลือกหัวข้อที่จ ำเป็น เช่น กำร
พิจำรณำจำกผลกำรเรียนของนิสิตหรือผลกำรประเมิน
รำยวชิำในปีกำรศกึษำทีผ่่ำนมำ อกีปัจจยัหนึ่งทีค่วรค ำนงึถงึ
ในกำรจดักจิกรรม คอื จ ำนวนผู้เรยีน ส ำหรบัห้องเรยีนทีม่ี
ผู้เรียนจ ำนวนมำก ควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้มจี ำนวนลดลง 
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดกำร
เรยีนรูอ้ย่ำงทัว่ถงึ  
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กำรศกึษำนี้มขีอ้จ ำกดั คอื ไม่ไดม้กีำรเปรยีบเทยีบ
ผลกำรประเมินก่อนและหลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ทบทวนควำมรู้ และไม่ได้ด ำเนินกำรศึกษำเชิงทดลองที่
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนระหว่ำงกลุ่มทีเ่ขำ้ร่วม
และไม่เขำ้ร่วมกจิกรรมทบทวนควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ แต่ใช้
กลุ่มเปรียบเทยีบเป็นนิสติในปีกำรศึกษำก่อนหน้ำนัน้ ซึ่ง
อำจมคีวำมแตกต่ำงกนั แต่อย่ำงไรกต็ำม ผูว้จิยัไดพ้ยำยำม
ควบคุมอทิธพิลของตวัแปรกวนทีน่่ำจะสง่ผลต่อผลลพัธข์อง
กำรศึกษำแล้ว จึงน่ำเชื่อได้ว่ำผลลัพธ์ที่รำยงำนไว้ใน
กำรศกึษำนี้มคีวำมน่ำเชื่อถอื 
 
สรปุผลและข้อเสนอแนะ  

กิจกรรมทบทวนควำมรู้แบบเป็นระบบช่วยให้
ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของผูเ้รยีนดขีึน้ โดยลดจ ำนวนนิสติ
ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมนิผลและผูเ้รยีนมคี่ำเฉลี่ยคะแนนสะสม
ตลอดภำคกำรศึกษำเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน ดังนัน้กำร
จัดกำรเรียนในรำยวิชำที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรำยวิชำ
เภสัชวิทยำเบื้องต้น เช่น รำยวิชำที่มีจ ำนวนเนื้อหำ
ค่อนข้ำงมำก หำกต้องกำรจดักิจกรรมทบทวนเนื้อหำใน
รำยวชิำอย่ำงต่อเนื่อง ควรพจิำรณำกำรจดักจิกรรมทบทวน
ควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบเพื่อใหนิ้สติมผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน
ทีด่ขี ึน้  
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