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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาตอความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
ทองปาน บุญกุศล ปร.ด.1
จรีรัตน อินทวัฒน วท.ม.2

บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลองมีวตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาและ 2) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลทีเ่ รียนโดยใชชดุ กิจกรรม กลุม ตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน
ที่ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดกิจกรรม
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหซึ่งมีคาประสิทธิภาพ เทากับ 81.50/83.00 แบบวัดความสามารถดานการคิด
วิเคราะหซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 และแบบวัดความพึงพอใจการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในวิชา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา วิเคราะหขอ มูลดวยการหาคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
คาที (paired t-test)
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักศึกษาพยาบาลหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชชดุ กิจกรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.89, SD = 0.30)
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Abstract
This research was a Quasi-experimental research. The purposes of this research were to 1) Compare the students, analytical thinking ability before and after using the activity package in anatomy and
physiology subjects, and 2) Study the students, satisfaction toward the activity package for enhancing
analytical thinking in anatomy and physiology subjects. The samples consisted of 30 Phraputtabat nursing
students in the 1st year, semester 2 of 2015. The instruments used to collect data included: the activity
package for enhancing analytical thinking in anatomy and physiology subjects, an analytical thinking test,
and the satisfaction evaluation. The collected data were analyzed by percentage mean standard deviation
and paired t-test.
The results of the research revealed that 1) the analytical thinking ability of the students after using
the activity package was significantly higher than before at the .05 level and 2) the students, satisfaction
toward learning by using the activity package for enhancing analytical thinking in anatomy and physiology
subjects is the highest level (M = 4.89, SD = 0.30).
Keyword: Activity package, Analytical thinking, Nursing students
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บทนํา
สถาบันการศึกษาพยาบาลจัดเปนสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง ถื อ เป น แหล ง รวบรวมองค ค วามรู 
และเปนแหลงสําคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาล
ที่ดีมีคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศ ปจจัย
หนึ่ ง ที่ ทํ า ให ก ารเรี ย นการสอนดํ า เนิ น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพคือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดย
ไมจํากัดเวลาและสถานที่ ดังพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตราที่ 64 ที่
สงเสริมใหมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน มาตรา
ที่ 65 พัฒนาบุคลากรใหเปนผูใชและผูผลิตสื่อการ
สอนที่มีคุณภาพ และมาตราที่ 66 ที่วาสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต
(อัฉราวดี ศรียะศักดิ์และคณะ, 2554) กอปรกับใน
การจัดการศึกษาในโลกยุคศตวรรษที่ 21 จะตอง
มี ก ารจั ด การศึ ก ษาให ผู  เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะที่ สํ า คั ญ
คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3R และ
4C โดยมีองคประกอบคือ คือ 3R ไดแก Reading
(การอาน) Writing (การเขียน) และ Arithmetic
(คณิตศาสตร) และ 4C ไดแก Critical Thinking
(การคิดวิเคราะห) Communication (การสื่อสาร)
Collaboration (การรวมมือ) และ Creativity (ความ
คิดสรางสรรค) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และ
ทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีรวมถึง
การบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม (วิจารณ
พานิช, 2555) ที่ตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการ
เรียนรู ซึ่งในนักเรียนพยาบาลศาสตรเปนผูเรียน
ที่จัดอยูในกลุมของ Generation Z ซึ่งลักษณะของ
บุคคลในกลุมนี้ จะไมคอยมีความอดทนในการรอ
คอย ตองการคําตอบหรือเห็นผลลัพธในทันที สังคม

87

ของกลุมสวนใหญจะอยูบนอินเทอรเน็ต เปนกลุม
ที่มีมุมมองดานการศึกษาที่มีความอยากรูอยากเห็น
และกําหนดเปาหมายเฉพาะของตน ชอบการคนควา
ผานสารสนเทศ ชอบการเรียนที่ตองคิดคนเหมือน
การเลนเกมส (ชัชวาล วงศสารี, 2558)
วิชาชีพพยาบาล เปนวิชาชีพที่ผูปฏิบัติตอง
มีการนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชใหเหมาะ
สมและสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ผูรับบริการ เปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยตรงตอ
ชีวติ สุขภาพ อนามัยของประชาชน การจัดการเรียน
การสอนในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยานับ
เปนความรูขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนตอการนํา
ไปใชในการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล เพราะเปน
วิ ช าที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ผู  เ รี ย นต อ งสามารถ
คิ ด วิ เ คราะห อ ย า งเป น ระบบ โดยใช อ งค ค วามรู 
ทางวิชาชีพ ที่เกี่ยวของรวมทั้งใชประสบการณ
เปนฐาน จากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552 (TQF) ไดมีการ
กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ไ ว ว  า
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จะตองมีความสามารถ
ดานการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุมีผล คิดอยางมี
วิจารณญาน มีทกั ษะการคิดวิเคราะห และแกปญ
 หา
อยางสรางสรรคทั้งในการปฏิบัติและสถานการณ
ทั่ ว ๆ ไป (สํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา,
2552) นอกจากนี้สภาการพยาบาลซึ่งเปนองคกรที่
มีหนาที่กํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล ไดมีการกลาว
ไววา วิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่ผูปฏิบัติตอง
มีการนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชกับผูรับ
บริการไดโดยที่ตองปฏิบัติโดยตรงตอชีวิต สุขภาพ
และอนามัยของประชาชน ซึ่งตองมีสมรรถนะดาน
การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยตอง
มีความรูและความสามารถในการใชกระบวนการ
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พยาบาล เพื่อใหการพยาบาล ผูใชบริการทุกกลุมวัย
ทั้งผูที่มีสุขภาพดี ภาวะเสี่ยงและเจ็บปวย เพื่อสง
เสริมสุขภาพ ปองกันและแกไขปญหาสุขภาพและ
ความเจ็บปวยที่สําคัญของประเทศไดอยางเหมาะ
สม ทั้งนี้จะตองเปนผูที่วิเคราะหขอมูลและวินิจฉัย
การพยาบาล โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห บนพืน้
ฐานของขอมูลและหลักการวินิจฉัยการพยาบาลได
อยางครบถวน (สภาการพยาบาล, 2555) ดังนั้น จะ
เห็นไดวา ความสามารถดานการคิดวิเคราะห จัดเปน
สมรรถนะที่สําคัญทั้งตอตนเอง ตอวิชาชีพ และตอ
สังคมคือผูรับบริการ
ป ญ หาที่ พ บ จากรายงานผลการสํ า รวจ
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2557
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
พบวาคาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ มี ค  า เท า กั บ 4.13 (จาก
การประเมิน 5 ระดับ) โดยดานที่มีคะแนนผลการ
ประเมินตํ่าสุดไดแก ดานทักษะทางปญญาเทากับ
3.95 และดานการคิดวิเคราะห เทากับ 3.93 และเมื่อ
ดูจากภาพรวมทั้ง 6 ดานพบวาดานการคิดวิเคราะห
มีคาคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด (นฤมล แกวชาติ, 2557)
และจากการวิเคราะหถึงสภาพการจัดการเรียนรูใน
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพรวมถึงกลุมวิชาชีพและ
วิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา รอยละ 80 มีการ
จัดการเรียนรูแบบบรรยาย ซึ่งการสอนในลักษณะ
ดังกลาวไมเอื้อตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดความ
สามารถในการคิดวิเคราะห
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ชุ ด กิ จ กรรม
เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ
คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรคได ซึ่ง
จากการศึกษางานวิจัยจากนักวิชาการหลายทานที่

เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
วิเคราะห มีการสอนหลายรูปแบบ การจัดการเรียน
รูโดยใชชุดกิจกรรม เปนแนวทางหนึ่งที่ผูวิจัยนํามา
ใชในการจัดการเรียนรู เพือ่ มุง เนนใหผเู รียนไดลงมือ
ปฏิบตั ิ สรางองคความรูด ว ยตนเอง ตลอดจนเปนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมความรับผิด
ชอบ ทั้งตอตนเองและตอกลุม เพราะชุดกิจกรรม
จะชวยใหผูเรียนมีอิสระเรียนรูไดดวยตนเอง ทําให
มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง
เกิดการเรียนรูเนื่องจากการปฏิบัติจริง รวมถึงเกิด
เจตคติทดี่ ตี อ การเรียนรู และนําไปประยุกตใชในชีวติ
ประจําวันได (สุจิรา แกวจินดา, 2555, หนา 71-72)
จากการศึกษาผลการวิจัยที่ใชชุดกิจกรรม
มาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูพบวากลุมผู
เรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมมีคะแนนทักษะการ
คิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (กุลฤดี รัศมี
สวัสดิ์, 2555; สุจิรา แกวจินดา, 2555; ประถมพร โค
ตา, 2554; ประภาพร สุรินทร, 2553; นพคุณ แดง
บุญ, 2552) ผูว จิ ยั ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
เรียนการสอนในปจจุบัน ที่คํานึงถึงผูเรียนวาตองมี
ความรูและความสามารถในการคิด ซึ่งไดแก ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ
คิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ รวม
ถึงการคิดอยางเปนระบบ ดวยเหตุนผี้ วู จิ ยั จึงมีความ
สนใจที่จะนําชุดกิจกรรม มาใชในการจัดการเรียนรู
ในรายวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา สําหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 1 ซึ่งเปน
รายวิชาในกลุมพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษา
พยาบาลบรรลุคุณลักษณะบัณฑิต คือสามารถคิด
วิเคราะหได อีกทั้งยังเปนการตอบสนองความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตที่ตองการใหบัณฑิตมีความ
สามารถทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
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คุณสมบัติของสมรรถนะบัณฑิตทางการพยาบาล
ตามที่สภาวิชาชีพกําหนด (สภาการพยาบาล, 2555)
ดังกลาวขางตนเพื่อที่จะเปนการกระตุนและฝกฝน
ใหผูเรียนพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ใชปญญาและเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันตลอดจนในวิชาชีพพยาบาลไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถด า นการคิ ด
วิเคราะหของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใชชุด
กิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมกายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi
experimental research) ประชากร เปนนักศึกษา
พยาบาลหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ชั้ น ป
ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จํานวน 89
คน ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร
และสรีรวิทยา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 ภาคการ
ศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ซึง่ ผูว จิ ยั สุม ตัวอยางดวย
วิธีการสุมแบบงาย (Simple random sampling) ได
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พระพุทธบาท (EC 001/2559) ผูวิจัยได
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อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจ ถึงวัตถุประสงคของ
การวิจัยและขอความยินยอมจากกลุมตัวอยาง โดย
ให ล งชื่ อ ในเอกสารเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร จาก
นั้นจึงดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
โดยที่ระหวางกระบวนการกลุมตัวอยางสามารถ
บอกเลิกหรือถอนตัวออกจากการทดลองไดตลอด
เวลา โดยไมมีผลตอการจัดการเรียนรู ในรายวิชา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา รวมถึงการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาใน
ภาพรวม
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
1. ชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะห เรื่องระบบยอยอาหาร ที่ผู
วิจัยสรางขึ้นประกอบดวยหัวขอตางๆ ไดแก คํา
ชี้แจง จุดประสงคของกิจกรรม เวลาที่ใช เนื้อหา
สาระระบบยอยอาหารทั้งทางดานกายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยา กิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล
2. แบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห
เปนแบบปรนัย ลักษณะคําถาม แบบ 4 ตัวเลือกโดย
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน
40 ขอ
3. แบบวั ด ความพึ ง พอใจของผู  เ รี ย นที่
มี ต  อ การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ชุ ด กิ จ กรรม เป น
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตั้งแต 1 (นอยที่สุด) จนถึง 5 (มากที่สุด) จําแนกออก
เปน 2 ดานไดแก 1) ดานกิจกรรมการเรียนรูแ ละการ
วัดประเมินผล และ 2) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี ก าร
ดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือดังตอไปนี้
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การหาความตรงเชิงเนื้อหา
1. ชุดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถดาน
การคิดวิเคราะห เรื่องระบบยอยอาหาร ผูวิจัยนําชุด
กิ จ กรรมที่ ส ร า งขึ้ น ไปตรวจสอบความตรงตาม
เนื้ อ หา โดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท า นได แ ก แพทย ผู 
เชี่ยวชาญทางดานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
1 ทาน ผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน
1 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางดานวัดและประเมินผล
การศึกษา 1 ทาน ไดคา IOC ระหวาง 0.67-1 หลัง
จากที่ผูวิจัยไดมีการปรับปรุงแกไขเนื้อหาและภาษา
ที่ใชตามขอเสนอแนะ จึงไดนําชุดกิจกรรมดังกลาว
ไปทดสอบประสิทธิภาพ
การทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ผูวิจัยไดนําชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแกไขแลว ไป
ดําเนิน การทดลองดังนี้
1) ทดลองรายบุคคล โดยนําไปทดลองใช
กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ที่มีระดับความรูแตกตางกันอยางละ 1 คน เพื่อดู
ความเหมาะสมและความยากงายของเนื้อหา โดย
ใหทําแบบทดสอบวัดความรูระหวางเรียน จํานวน
20 ขอที่อยูในชุดกิจกรรม หลังจากนั้นใหผูเรียน
ศึกษาเนือ้ หาตอไปจนจบ จึงใหทาํ แบบทดสอบวัดผล
หลังเรียน ตอจากนัน้ นําคะแนนทีไ่ ดจากการทดสอบ
ทั้งสองครั้ง มาหาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
(E1/E2) (ชัยยงค พรหมวงค, 2528) ซึง่ ในการทําการ
ทดสอบครัง้ แรกไดคา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เทากับ 70/77 หลังจากนัน้ ผูว จิ ยั ไดนาํ ผลมาวิเคราะห
หาขอบกพรองและนําไปปรับปรุงแกไข
2) ทดลองกลุม เล็ก นําชุดกิจกรรมทีส่ รางขึน้
ไปทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ซึ่งมีระดับความรูแตกตางกัน คือเกง
ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน รวม 9 คน แลวจึงนํา
มา ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงตอไป ซึ่งในการ

ทดลองแบบกลุมเล็ก ไดคาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมเทากับ 81.50/83.00 ซึ่งถือวาชุดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใชในการวิจัยได ทั้งนี้
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของชุดกิจกรรม
ที่ดี E1/E2 คือ 80/80
2. แบบวั ด ความสามารถด า นการคิ ด
วิ เ คราะห เป น แบบทดสอบที่ ผู  วิ จั ย สร า งขึ้ น มี
ลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนน
คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบ
หรือตอบมากกวา 1 ขอให 0 คะแนน โดยใหผูทรง
คุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย อาจารยแพทย
ผูเชี่ยวชาญทางดานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
จํานวน 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมิน
ผล จํานวน 1 ทาน และผูเ ชีย่ วชาญดานหลักสูตรและ
การสอน จํานวน 1 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาและความครอบคลุมของเนื้อหา โดยใชดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ซึง่ ไดคา ดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 1 หลังจากนัน้ ผูว จิ ยั นําแบบวัดความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ และนําไปหาความเชื่อมั่นกอนนํา
ไปใชจริง
3. แบบวั ด ความพึ ง พอใจของผู  เ รี ย น ได
ดั ด แปลงจากแบบประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจ
ของนักศึกษา ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู  ร ายวิ ช า (ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2554) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท ซึง่ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต 1 (นอยที่สุด) จนถึง 5
(มากทีส่ ดุ ) จําแนกเปน 2 ดานไดแก 1) ดานกิจกรรม
การเรียนรูและการวัดประเมินผล และ 2) ดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 23 No. 1 January - June 2017

การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
1. ผูวิจัยนําแบบวัดความสามารถดานการ
คิดวิเคราะหซึ่งไดผานการตรวจสอบความตรงตาม
เนือ้ หาแลวไปทดลองใชกบั นักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปที่ 2 จํานวน 30 คน และนําผลที่ไดมา
วิเคราะหหาคาความเชือ่ มัน่ โดยใชสตู รสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.87 คาความยากงาย 0.440.84 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.17-0.90
2. ผูว จิ ยั นําแบบวัดความพึงพอใจของผูเ รียน
ไปทดลองใชกบั นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้
ปที่ 2 จํานวน 30 คน และนําผลที่ไดมาวิเคราะหหา
คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ
เทากับ 0.92
วิธเี ก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั มีการดําเนินงานตามขัน้ ตอน ดังตอไปนี้
1. เมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ ก ารทํ า วิ จั ย จากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ผูวิจัยจึงทํา
หนังสือผานผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พระพุทธบาท เพือ่ ขออนุมตั ดิ าํ เนินการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
2. ทดสอบกลุมตัวอยางกอนเรียนโดยใช
แบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห
3. ดําเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรม โดยผู
วิจัยเปนผูสอนเอง ใชระยะเวลาสอน 4 คาบๆ ละ 50
นาที ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558
4. เมื่อสิ้นสุดตามกําหนดเวลา แลวทําการ
ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบวัดความสามารถดาน
การคิดวิเคราะหฉบับเดิม พรอมทั้งใหกลุมทดลอง
ตอบแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียน
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รูโดยใชชุดกิจกรรมและนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณและความถูกตองทีละฉบับ แลวให
คะแนนตามเกณฑเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหขอ มูลโดยการ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสามารถดาน
การคิดวิเคราะหกอ นและหลังการจัดการเรียนรูโ ดย
ใชชุดกิจกรรมโดยการทดสอบคาที (paired t-test)
3. ความพึงพอใจของผูเ รียน วิเคราะหขอ มูล
โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางทัง้ หมดจํานวน 30 คน เปนเพศ
หญิงคิดเปนรอยละ 85 และเพศชายคิดเปนรอยละ15
มีอายุ 18 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 90 และระดับการ
เรียนอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 65
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักศึกษาพยาบาล
ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยา
เมื่ อ พิ จ ารณาความสามารถด า นการคิ ด
วิเคราะหของกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียน
รูโดยใชชุดกิจกรรม พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ราย
ละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักศึกษาพยาบาลกอนและหลังเรียน
(N = 30)
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห
คะแนนกอนเรียน
คะแนนหลังเรียน

M
10.17
30.60

SD
1.63
2.84

t

p

38.32

.000

p < .05
ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช
ชุดกิจกรรม
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม

พบวา นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมากทีส่ ดุ (M = 4.89, SD = 0.30) รายละเอียด
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลทีม่ ตี อ การจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม จําแนกเปนรายดานและโดยรวม (N = 30)
รายการ

M

SD

แปลผล

1. การชี้แจงวัตถุประสงครายวิชา

4.83

0.38

มากที่สุด

2. การชี้แจงกิจกรรมการจัดการเรียนรู

4.97

0.18

มากที่สุด

3. วิธีการสอนมีความเหมาะสม

4.97

0.18

มากที่สุด

4. วิธีการสอนสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห

4.90

0.31

มากที่สุด

5. วีธีการสอนกระตุนความสนใจกอใหเกิดการเรียนรู

4.87

0.35

มากที่สุด

6. สามารถนําไปใชไดในสถานการณจริง

4.87

0.35

มากที่สุด

7. นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรู

4.93

0.25

มากที่สุด

8. การชี้แจงการวัดและประเมินผลชัดเจน

4.90

0.31

มากที่สุด

9. วิธีการวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย

4.77

0.43

มากที่สุด

10. การวัดผลตรงและครอบคลุมเนื้อหารายวิชาที่สอน

5.00

0.00

มากที่สุด

11. การประเมินผลมีความเปนธรรม

4.90

0.31

มากที่สุด

4.90

0.28

มากที่สุด

สวนที่ 1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวัดประเมินผล

รวมดานที่ 1
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รายการ

93

M

SD

แปลผล

1. เอกสารประกอบการเรียนรูเหมาะสม

4.97

0.18

มากที่สุด

2. ตํารา/สื่ออุปกรณการศึกษาในรายวิชามีความทันสมัย

4.83

0.38

มากที่สุด

3. ตํารา/สื่ออุปกรณการศึกษาในรายวิชามีความเพียงพอ

4.80

0.41

มากที่สุด

รวมดานที่ 2

4.87

0.32

มากที่สุด

รวม

4.89

0.30

มากที่สุด

สวนที่ 2 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

อภิปรายผลการวิจัย
ความสามารถด า นการคิ ด วิ เ คราะห ข อง
นักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมในวิชา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
จากผลการวิจยั เพือ่ พัฒนาความสามารถดาน
การคิดวิเคราะหของนักศึกษาพยาบาลในการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยา พบวาหลังจากไดมีการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดกิจกรรม ผูเรียนมีความสามารถดานการ
คิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความวาการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม สามารถสงผลให
ผูเรียนเกิดความสามารถดานการคิดวิเคราะหได
ทั้งนี้เพราะในการออกแบบชุดกิจกรรม ผูวิจัยไดมี
การสรางและออกแบบชุดกิจกรรมและเครื่องมือ
อยางเปนระบบ ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
มีการทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตาม
กระบวนการอยางเครงครัด รวมถึงมีการตรวจสอบ
ความตรงทางดานเนื้อหาและความเที่ยงของเครื่อง
มือและผานการปรับปรุงกอนนําไปใชจริงกับผูเ รียน
และนอกจากนี้ผูวิจัยยังไดคํานึงถึงการดําเนินการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม ซึ่งจะตองอธิบาย
ใหผูเรียนเขาใจในแตละขั้นตอนเพื่อจะไดชวยใหผู

เรียนไดเกิดความเขาใจในการใชชุดกิจกรรมในการ
เรียนรูอยางแทจริง สงผลใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรม ทัง้ นีเ้ พราะผูเ รียนทีม่ คี วามสามารถตางกัน
จะมาชวยเหลือซึง่ กันและกัน สงผลใหเกิดการเรียน
รูทั้งกลุมไปพรอมกัน ซึ่งตรงกับทิศนา แขมณีและ
คณะ (2550, หนา 7-9) ทีไ่ ดมกี ารใหความหมาย เกีย่ ว
กับชุดกิจกรรมไววา ชุดกิจกรรมเปนชุดการเรียน
การสอนที่มีรูปแบบการฝกทักษะที่สามารถสนอง
ความตองการที่แตกตางของผูเรียน โดยกําหนด
เนื้อหาอยางเปนลําดับขั้นตอนและยังสอดคลองกับ
แนวคิดของฮุสตัน (Houston, 1972) ที่กลาววา ชุด
กิจกรรมคือชุดของการสรางประสบการณการเรียน
รูที่สามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน สงผล
ใหผเู รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามจุดมุง หมาย
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของกุ ล ฤดี รั ศ มี ส วั ส ดิ์
(2555); สุจิราแกวจินดา (2555); ประถมพร โคตา
(2554); ประภาพร สุรินทร (2553) และ นพคุณ แดง
บุญ (2552) ที่ไดมีการดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และผลการวิจัยของ
ผูวิจัยในกลุมดังกลาวพบวา ผูเรียนมีความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้ง
สิ้น
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ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลที่ มี ต  อ การ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม จากผลการวิจัย
พบวานักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจอยูใ นระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในชุดกิจกรรม ผูวิจัยไดมีการออกแบบใหมี
ความนาสนใจ สอดคลองกับชีวติ ประจําวัน กระตุน
ใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห ตลอดจนผูเรียนได
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง โดยผูสอน
เปนเพียงผูใ หคาํ ชีแ้ นะ เมือ่ ผูเ รียนสงสัยหรือตองการ
ความชัดเจนในเนื้อหาวิชา ซึ่งสอดคลองกับ ลัดดา
วัลย แดงใหญ (2546, หนา 45) ที่กลาวไววาความ
พึงพอใจ หมายถึง สภาพความรูส กึ ทีด่ ที างจิตใจของ
บุคคลทีม่ ตี อ สิง่ หนึง่ สิง่ ใด และความพึงพอใจจะเกิด
ขึน้ ได ก็ตอ เมือ่ ไดรบั การตอบสนองตอความตองการ
ตามจุดมุงหมาย ดังนั้นความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงหมายถึงความ
รูสึกที่ดี มีความรูสึกนิยมชมชอบและมีทัศนคติที่ดี
ในทางบวก จนทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของบลูมที่กลาววา การจัด
กิจกรรมใหผเู รียนไดปฏิบตั ติ ามทีต่ นตองการ ผูเ รียน
ยอมกระทํากิจกรรมนั้นดวยความกระตือรือรน สง
ผลใหเกิดความมั่นใจ อันกอใหเกิดการเรียนรูไดเร็ว
และประสบความสําเร็จสูง ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในตนเองไดในทีส่ ดุ (Bloom.1976 อางถึงในนพคุณ
แดงบุญ, 2552) ทั้งนี้โดยลักษณะของชุดกิจกรรม
จะมีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
สงผลใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูผานการฝกหัดที่
เปนระบบและขั้นตอน ซึ่งอาจจะเปนการกระทําที่
ซํ้ากันหลายๆ ครั้งทําใหผูเรียนเกิดทักษะและความ
ชํานาญในเรือ่ งทีไ่ ดฝก หัด ตรงกับกฎแหงการฝกหัด
ของธอรนไดค (Thorndike, 1969) และผลการวิจยั ยัง

สอดคลองกับ สุจิรา แกวจินดา (2555); ศกลวรรณ
นภาพร (2554); นพคุณ แดงบุญ (2552) ที่ไดมีการ
ศึกษาเกี่ยวกับการความพึงพอใจและเจตคติของผู
เรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม ซึ่ง
ผลการวิจัยของกลุมผูวิจัยดังกลาวพบวา ความพึง
พอใจและเจตคติของผูเ รียนทีเ่ รียนดวยวิธกี ารจัดการ
เรียนรูโ ดยใชชดุ กิจกรรมอยูใ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ
ทั้งสิ้น

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจยั ผลของการจัดการเรียนรูโ ดยใช
ชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
ตอความสามารถดานการคิดวิเคราะหและความพึง
พอใจของนักศึกษาพยาบาล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
1. ครูผูสอนควรมีการเตรียมตัวใหพรอม
โดยการศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับชุดกิจกรรมนีอ้ ยาง
ละเอียด เพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนเปน
ไปตามขั้นตอน
2. ในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
เพือ่ เสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหนนั้
ผูสอนจะตองแจงใหผูเรียนไดทราบถึงขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรมอยางเครงครัด
ขอเสนอแนะในสําหรับการทําวิจัยในระยะตอไป
1. ควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหระหวางการเรียนรูโดยใชชุด
กิจกรรมกับการเรียนรูแบบปกติหรือแบบอื่นๆ เพื่อ
ใหไดแบบการเรียนรูท สี่ ง ผลดานการคิดวิเคราะหสงู
ที่สุด
2. ควรมีการศึกษาความกาวหนาตลอดจน
ความคงทนในการเรียนรูของผูเรียนที่เรียนดวยชุด
กิจกรรม
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