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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาตอความสามารถ

ดานการคิดวิเคราะหและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

ทองปาน บุญกุศล  ปร.ด.1

                                                                                                                          จรีรัตน อินทวัฒน  วท.ม.2

บทคัดยอ
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจยักึง่ทดลองมีวตัถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาความสามารถดานการคิดวเิคราะห 

ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาและ  2) ศึกษาความ  

พงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาลทีเ่รยีนโดยใชชดุกจิกรรม   กลุมตวัอยางเปนนกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ     

ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท  ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2558  จํานวน 30 คน  

ที่ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดกิจกรรม

เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหซึ่งมีคาประสิทธิภาพ เทากับ 81.50/83.00 แบบวัดความสามารถดานการคิด

วิเคราะหซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.87  และแบบวัดความพึงพอใจการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในวิชา

กายวิภาคศาสตรและสรีรวทิยา วเิคราะหขอมลูดวยการหาคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

คาที (paired t-test)

           ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักศึกษาพยาบาลหลังการจัดการเรียนรู

โดยใชชดุกจิกรรมสงูกวากอนเรยีนอยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และ 2) ความพงึพอใจของนักศกึษา

พยาบาลที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด (M = 4.89, SD = 0.30) 
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The Effects of Learning Techniques Using the Activity Package for Anatomy and 

Physiology Subjects to Enhance the Analytical Thinking Ability and Satisfaction

of Nursing Students
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Abstract
 This research was a Quasi-experimental research. The purposes of this research were to 1) Com-

pare 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 signifi cantly 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

อุดมศึกษาซ่ึงถือเปนแหลงรวบรวมองคความรู

และเปนแหลงสําคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาล

ที่ดีมีคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศ ปจจัย

หน่ึงที่ทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพคือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดย

ไมจํากัดเวลาและสถานที่ ดังพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตราที่ 64 ที่

สงเสริมใหมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน  มาตรา

ที่ 65 พัฒนาบุคลากรใหเปนผูใชและผูผลิตส่ือการ

สอนท่ีมีคุณภาพ และมาตราท่ี 66 ที่วาสงเสริมให

ผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการ

ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต 

(อัฉราวดี ศรียะศักดิ์และคณะ, 2554) กอปรกับใน

การจัดการศึกษาในโลกยุคศตวรรษที่ 21 จะตอง

มีการจัดการศึกษาใหผู  เรียนเกิดทักษะท่ีสําคัญ

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

ทักษะดานสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยีรวมถึง

การบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม (วิจารณ 

พานิช, 2555) ที่ตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการ

เรียนรู  ซึ่งในนักเรียนพยาบาลศาสตรเปนผูเรียน

ที่จัดอยูในกลุมของ Generation Z ซึ่งลักษณะของ

บุคคลในกลุมนี้ จะไมคอยมีความอดทนในการรอ

คอย ตองการคาํตอบหรอืเหน็ผลลัพธในทันท ีสงัคม

ของกลุมสวนใหญจะอยูบนอินเทอรเน็ต เปนกลุม

ที่มีมุมมองดานการศึกษาที่มีความอยากรูอยากเห็น

และกาํหนดเปาหมายเฉพาะของตน ชอบการคนควา

ผานสารสนเทศ ชอบการเรียนที่ตองคิดคนเหมือน

การเลนเกมส (ชัชวาล วงศสารี, 2558)

 วิชาชีพพยาบาล เปนวิชาชีพท่ีผูปฏิบัติตอง

มีการนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชใหเหมาะ

สมและสอดคลองกับปญหาและความตองการของ

ผูรับบริการ  เปนวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยตรงตอ

ชวีติ สขุภาพ อนามัยของประชาชน การจดัการเรียน

การสอนในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยานับ

เปนความรูขั้นพื้นฐานท่ีมีความจําเปนตอการนํา

ไปใชในการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล เพราะเปน

วิชาที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผู เรียนตองสามารถ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรู 

ทางวิชาชีพ ที่เกี่ยวของรวมทั้งใชประสบการณ

เปนฐาน จากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552 (TQF)  ไดมีการ

กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคไว ว า 

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จะตองมีความสามารถ

ดานการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุมีผล คิดอยางมี

วจิารณญาน มทีกัษะการคิดวเิคราะห และแกปญหา

อยางสรางสรรคทั้งในการปฏิบัติและสถานการณ

ทั่วๆ ไป (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 

2552) นอกจากนี้สภาการพยาบาลซึ่งเปนองคกรที่

มีหนาท่ีกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาล ไดมีการกลาว

ไววา วิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพท่ีผู ปฏิบัติตอง

มีการนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชกับผูรับ

บริการไดโดยท่ีตองปฏิบัติโดยตรงตอชีวิต สุขภาพ

และอนามัยของประชาชน ซึ่งตองมีสมรรถนะดาน

การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยตอง

มีความรูและความสามารถในการใชกระบวนการ
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พยาบาล เพื่อใหการพยาบาล ผูใชบริการทุกกลุมวัย 

ทั้งผูที่มีสุขภาพดี ภาวะเส่ียงและเจ็บปวย เพื่อสง

เสริมสุขภาพ ปองกันและแกไขปญหาสุขภาพและ

ความเจ็บปวยที่สําคัญของประเทศไดอยางเหมาะ

สม ทั้งนี้จะตองเปนผูที่วิเคราะหขอมูลและวินิจฉัย

การพยาบาล โดยใชกระบวนการคดิวเิคราะห บนพืน้

ฐานของขอมูลและหลักการวินิจฉัยการพยาบาลได

อยางครบถวน (สภาการพยาบาล, 2555) ดังนั้น จะ

เหน็ไดวาความสามารถดานการคดิวเิคราะห จดัเปน

สมรรถนะที่สําคัญทั้งตอตนเอง ตอวิชาชีพ และตอ

สังคมคือผูรับบริการ              

 ปญหาที่พบ จากรายงานผลการสํารวจ

คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2557 

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 

พบวาคาเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีคาเทากับ 4.13 (จาก

การประเมิน 5 ระดับ) โดยดานที่มีคะแนนผลการ

ประเมินตํ่าสุดไดแก ดานทักษะทางปญญาเทากับ 

3.95 และดานการคิดวิเคราะห เทากับ 3.93 และเมื่อ

ดูจากภาพรวมทั้ง 6 ดานพบวาดานการคิดวิเคราะห

มีคาคะแนนเฉล่ียต่ําที่สุด (นฤมล แกวชาติ, 2557) 

และจากการวิเคราะหถึงสภาพการจัดการเรียนรูใน

หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพรวมถึงกลุมวิชาชีพและ

วชิากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา รอยละ 80 มกีาร

จัดการเรียนรูแบบบรรยาย ซึ่งการสอนในลักษณะ

ดังกลาวไมเอื้อตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดความ

สามารถในการคิดวิเคราะห

 วิธีการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรม  

เปนวิธีการหน่ึงที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ

คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรคได  ซึ่ง

จากการศึกษางานวิจัยจากนักวิชาการหลายทานท่ี

เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิด

วิเคราะห  มีการสอนหลายรูปแบบ การจัดการเรียน

รูโดยใชชุดกิจกรรม เปนแนวทางหนึ่งท่ีผูวิจัยนํามา

ใชในการจดัการเรยีนรู เพือ่มุงเนนใหผูเรยีนไดลงมอื

ปฏบิตั ิสรางองคความรูดวยตนเอง ตลอดจนเปนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมความรับผิด

ชอบ ทั้งตอตนเองและตอกลุม  เพราะชุดกิจกรรม

จะชวยใหผูเรียนมีอิสระเรียนรูไดดวยตนเอง ทําให

มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง  

เกิดการเรียนรูเนื่องจากการปฏิบัติจริง  รวมถึงเกิด

เจตคตทิีด่ตีอการเรยีนรู และนาํไปประยกุตใชในชวีติ

ประจําวันได (สุจิรา แกวจินดา, 2555, หนา 71-72) 

 จากการศึกษาผลการวิจัยที่ใชชุดกิจกรรม

มาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูพบวากลุมผู

เรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมมีคะแนนทักษะการ

คิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (กุลฤดี รัศมี

สวัสดิ์, 2555; สุจิรา แกวจินดา, 2555; ประถมพร โค

ตา, 2554; ประภาพร สุรินทร, 2553; นพคุณ แดง

บญุ, 2552) ผูวจิยัไดตระหนักถงึความสําคญัของการ

เรียนการสอนในปจจุบัน ที่คํานึงถึงผูเรียนวาตองมี

ความรูและความสามารถในการคิด ซึ่งไดแก ความ

สามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ

คิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ รวม

ถงึการคดิอยางเปนระบบ  ดวยเหตนุีผู้วจิยั จงึมคีวาม

สนใจที่จะนําชุดกิจกรรม มาใชในการจัดการเรียนรู

ในรายวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา สําหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 1  ซึ่งเปน

รายวิชาในกลุมพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษา

พยาบาลบรรลุคุณลักษณะบัณฑิต คือสามารถคิด

วิเคราะหได อีกท้ังยังเปนการตอบสนองความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตท่ีตองการใหบัณฑิตมีความ

สามารถทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
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คุณสมบัติของสมรรถนะบัณฑิตทางการพยาบาล

ตามที่สภาวิชาชีพกําหนด (สภาการพยาบาล, 2555) 

ดังกลาวขางตนเพื่อที่จะเปนการกระตุนและฝกฝน

ใหผูเรียนพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะห 

ใชปญญาและเหตุผลในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันตลอดจนในวิชาชีพพยาบาลไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของงานวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาความสามารถดานการคิด

วิเคราะหของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใชชุด

กิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาลท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมกายวิภาคศาสตร

และสรีรวิทยา

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้น้ีเปนการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi 

experimental research) ประชากร เปนนักศึกษา

พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นป

ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จํานวน 89 

คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร

และสรีรวิทยา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 ภาคการ

ศกึษาที ่2 ปการศกึษา 2558 ซึง่ผูวจิยัสุมตวัอยางดวย

วิธีการสุมแบบงาย (Simple random sampling) ได

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
 

การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล  

 การวิจยัครัง้น้ีไดรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี พระพุทธบาท (EC 001/2559) ผูวิจัยได

อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจ ถึงวัตถุประสงคของ

การวิจัยและขอความยินยอมจากกลุมตัวอยาง โดย

ใหลงช่ือในเอกสารเปนลายลักษณอักษร  จาก

นั้นจึงดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  

โดยท่ีระหวางกระบวนการกลุมตัวอยางสามารถ

บอกเลิกหรือถอนตัวออกจากการทดลองไดตลอด

เวลา โดยไมมีผลตอการจัดการเรียนรู ในรายวิชา

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา รวมถึงการวัดและ

ประเมินผล ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาใน

ภาพรวม

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

 1. ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ดานการคิดวิเคราะห  เร่ืองระบบยอยอาหาร  ที่ผู

วิจัยสรางข้ึนประกอบดวยหัวขอตางๆ 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. แบบวัดความพึงพอใจของผู  เ รียนที่

มีต อการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรม เปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตั้งแต 1 (นอยที่สุด) จนถึง 5 (มากที่สุด) จําแนกออก

เปน 2 ดานไดแก 1) ดานกจิกรรมการเรยีนรูและการ

วัดประเมินผล และ 2) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้มีการ

ดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือดังตอไปนี้
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ทดลองแบบกลุมเล็ก ไดคาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมเทากับ 81.50/83.00 ซึ่งถือวาชุดกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใชในการวิจัยได ทั้งนี้

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของชุดกิจกรรม

ที่ดี E1/E2 คือ 80/80

 2. แบบวัดความสามารถด  านการคิด

วิเคราะห เปนแบบทดสอบท่ีผู วิจัยสรางข้ึนมี

ลกัษณะเปนแบบทดสอบปรนยัชนดิเลอืกตอบ 4 ตวั

เลือก  จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนน

คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบ

หรือตอบมากกวา 1 ขอให 0 คะแนน โดยใหผูทรง

คุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย อาจารยแพทย

ผูเช่ียวชาญทางดานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 

จํานวน 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมิน

ผล จาํนวน 1 ทาน และผูเชีย่วชาญดานหลกัสูตรและ

การสอน จํานวน 1 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหาและความครอบคลุมของเนื้อหา โดยใชดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) ซึง่ไดคาดชันคีวามสอดคลอง

เทากบั 1 หลังจากนัน้ผูวจิยันาํแบบวัดความสามารถ

ดานการคิดวเิคราะหมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ของผูทรงคุณวุฒิ และนําไปหาความเช่ือมั่นกอนนํา

ไปใชจริง

 3. แบบวัดความพึงพอใจของผู เรียน ได

ดัดแปลงจากแบบประเมินระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษา ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รายวิชา (ปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พระพทุธบาท ซึง่เปนแบบสอบถามชนดิมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต 1 (นอยที่สุด) จนถึง 5 

(มากท่ีสดุ) จาํแนกเปน 2 ดานไดแก 1) ดานกิจกรรม

การเรียนรูและการวัดประเมินผล  และ 2) ดานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

   การหาความตรงเชิงเนื้อหา

 1. ชดุกจิกรรมเพ่ือพฒันาความสามารถดาน

การคิดวิเคราะห เรื่องระบบยอยอาหาร ผูวิจัยนําชุด

กิจกรรมท่ีสรางข้ึนไปตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานไดแก แพทยผู 

เช่ียวชาญทางดานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 

1 ทาน ผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการสอน 

1 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางดานวัดและประเมินผล

การศึกษา 1 ทาน  ไดคา IOC ระหวาง 0.67-1  หลัง

จากที่ผูวิจัยไดมีการปรับปรุงแกไขเนื้อหาและภาษา

ที่ใชตามขอเสนอแนะ จึงไดนําชุดกิจกรรมดังกลาว

ไปทดสอบประสิทธิภาพ

  การทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม   

ผูวิจัยไดนําชุดกิจกรรมท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไป

ดําเนิน การทดลองดังนี้

 1) ทดลองรายบุคคล โดยนําไปทดลองใช

กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

ที่มีระดับความรูแตกตางกันอยางละ 1 คน เพ่ือดู

ความเหมาะสมและความยากงายของเนื้อหา  โดย

ใหทําแบบทดสอบวัดความรูระหวางเรียน จํานวน 

20  ขอที่อยูในชุดกิจกรรม หลังจากนั้นใหผูเรียน

ศกึษาเนือ้หาตอไปจนจบ จงึใหทาํแบบทดสอบวดัผล

หลงัเรยีน ตอจากนัน้นาํคะแนนทีไ่ดจากการทดสอบ

ทั้งสองครั้ง มาหาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

(E1/E2) (ชยัยงค พรหมวงค, 2528) ซึง่ในการทําการ

ทดสอบครัง้แรกไดคาประสทิธภิาพของชดุกจิกรรม

เทากบั 70/77 หลังจากน้ันผูวจิยัไดนาํผลมาวิเคราะห

หาขอบกพรองและนําไปปรับปรุงแกไข

 2) ทดลองกลุมเล็ก นาํชดุกจิกรรมท่ีสรางขึน้

ไปทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ที่ไมใช

กลุมตัวอยาง  ซึ่งมีระดับความรูแตกตางกัน คือเกง 

ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน รวม 9 คน แลวจึงนํา

มา ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงตอไป ซึ่งในการ
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การหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ

           1. ผูวิจัยนําแบบวัดความสามารถดานการ

คิดวิเคราะหซึ่งไดผานการตรวจสอบความตรงตาม

เนือ้หาแลวไปทดลองใชกบันกัศกึษาพยาบาลศาสตร

บัณฑิตช้ันปที่ 2 จํานวน 30 คน และนําผลที่ไดมา

วเิคราะหหาคาความเชือ่มัน่โดยใชสตูรสมัประสทิธิ์

แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของแบบ

ทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.87 คาความยากงาย 0.44-

0.84 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.17-0.90  

 2. ผูวจิยันาํแบบวัดความพึงพอใจของผูเรยีน

ไปทดลองใชกบันกัศกึษาพยาบาลศาสตรบัณฑติชัน้

ปที่ 2 จํานวน 30 คน และนําผลที่ไดมาวิเคราะหหา

คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ

ครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ

เทากับ 0.92

วิธเีก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิยัมกีารดาํเนนิงานตามขัน้ตอน ดงัตอไปนี้ 

 1. เมื่อไดรับอนุมัติการทําวิจัยจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ผูวิจัยจึงทํา

หนังสือผานผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนน ีพระพุทธบาท เพือ่ขออนุมตัดิาํเนนิการจัดการ

เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม

 2. ทดสอบกลุมตัวอยางกอนเรียนโดยใช

แบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห

 3. ดําเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรม โดยผู

วิจัยเปนผูสอนเอง ใชระยะเวลาสอน 4 คาบๆ ละ 50 

นาที ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558

 4. เม่ือส้ินสุดตามกําหนดเวลา แลวทําการ

ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบวัดความสามารถดาน

การคิดวิเคราะหฉบับเดิม พรอมท้ังใหกลุมทดลอง

ตอบแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียน

รูโดยใชชุดกิจกรรมและนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณและความถูกตองทีละฉบับ  แลวให

คะแนนตามเกณฑเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล

 1.  ขอมลูสวนบุคคล วเิคราะหขอมลูโดยการ

แจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

      2. เปรียบเทียบคาเฉล่ียความสามารถดาน

การคิดวเิคราะหกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดย

ใชชุดกิจกรรมโดยการทดสอบคาที (paired t-test)

       3. ความพงึพอใจของผูเรยีน วเิคราะหขอมลู

โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตวัอยางท้ังหมดจํานวน 30 คน เปนเพศ

หญงิคิดเปนรอยละ 85 และเพศชายคดิเปนรอยละ15 

มีอายุ 18 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 90 และระดับการ

เรียนอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 65  

ความสามารถดานการคิดวเิคราะหของนักศกึษาพยาบาล

ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยา

 เมื่อพิจารณาความสามารถดานการคิด

วิเคราะหของกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียน

รูโดยใชชุดกิจกรรม พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนน

เฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการ

เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ราย

ละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักศึกษาพยาบาลกอนและหลังเรียน

                 (N = 30)

ตารางท่ี 2 คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัศึกษาพยาบาลทีม่ตีอการจดัการ

เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม จําแนกเปนรายดานและโดยรวม (N = 30)

p < .05

ความสามารถดานการคิดวิเคราะห M SD t p
คะแนนกอนเรียน 10.17 1.63

38.32 .000
คะแนนหลังเรียน 30.60 2.84

ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช

ชุดกิจกรรม

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาลที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม 

พบวา นกัศกึษาพยาบาลมีความพึงพอใจโดยรวมอยู

ในระดับมากทีส่ดุ (M = 4.89, SD = 0.30) รายละเอยีด

ดังตารางท่ี 2      

รายการ M SD แปลผล

สวนท่ี 1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวัดประเมินผล

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. การชี้แจงการวัดและประเมนิผลชัดเจน 4.90 0.31 มากที่สุด

9. วิธีการวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย 4.77 0.43 มากที่สุด

10. การวัดผลตรงและครอบคลุมเน้ือหารายวิชาที่สอน 5.00 0.00 มากที่สุด

11. การประเมินผลมีความเปนธรรม 4.90 0.31 มากที่สุด

รวมดานที่ 1 4.90 0.28 มากที่สุด
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รายการ M SD แปลผล

สวนท่ี 2 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

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

อภิปรายผลการวิจัย
 ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมในวิชา

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

 จากผลการวจิยัเพือ่พฒันาความสามารถดาน

การคดิวเิคราะหของนกัศกึษาพยาบาลในการจดัการ

เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตร

และสรีรวิทยา พบวาหลังจากไดมีการจัดการเรียนรู

โดยใชชุดกิจกรรม  ผูเรียนมีความสามารถดานการ

คิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งหมายความวาการ

จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม  สามารถสงผลให

ผู เรียนเกิดความสามารถดานการคิดวิเคราะหได  

ทั้งนี้เพราะในการออกแบบชุดกิจกรรม ผูวิจัยไดมี

การสรางและออกแบบชุดกิจกรรมและเครื่องมือ

อยางเปนระบบ ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 

มีการทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตาม

กระบวนการอยางเครงครดั  รวมถงึมกีารตรวจสอบ

ความตรงทางดานเน้ือหาและความเท่ียงของเคร่ือง

มอืและผานการปรบัปรุงกอนนาํไปใชจรงิกบัผูเรียน 

และนอกจากนี้ผูวิจัยยังไดคํานึงถึงการดําเนินการ

จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม ซึ่งจะตองอธิบาย

ใหผูเรียนเขาใจในแตละขั้นตอนเพ่ือจะไดชวยใหผู

เรียนไดเกิดความเขาใจในการใชชุดกิจกรรมในการ

เรียนรูอยางแทจริง สงผลใหผูเรียนมีสวนรวมใน

กจิกรรม ทัง้นีเ้พราะผูเรยีนทีม่คีวามสามารถตางกนั

จะมาชวยเหลือซึง่กนัและกัน สงผลใหเกดิการเรียน

รูทั้งกลุมไปพรอมกัน  ซึ่งตรงกับทิศนา แขมณีและ

คณะ (2550, หนา 7-9) ทีไ่ดมกีารใหความหมาย เกีย่ว

กับชุดกิจกรรมไววา ชุดกิจกรรมเปนชุดการเรียน

การสอนที่มีรูปแบบการฝกทักษะที่สามารถสนอง

ความตองการที่แตกตางของผูเรียน โดยกําหนด

เนื้อหาอยางเปนลําดับขั้นตอนและยังสอดคลองกับ

แนวคิดของฮุสตัน (Houston, 1972) ที่กลาววา ชุด

กจิกรรมคือชุดของการสรางประสบการณการเรียน

รูที่สามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน สงผล

ใหผูเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามจุดมุงหมาย 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลฤดี รัศมีสวัสดิ์ 

(2555); สุจิราแกวจินดา (2555); ประถมพร โคตา 

(2554); ประภาพร สุรินทร (2553) และ นพคุณ แดง

บุญ (2552) ที่ไดมีการดําเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวกับการ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และผลการวิจัยของ

ผูวิจัยในกลุมดังกลาวพบวา ผูเรียนมีความสามารถ

ดานการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้ง

สิ้น
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ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลท่ีมีตอการ

จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม               

 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีตอ

การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม จากผลการวิจัย

พบวานกัศกึษาพยาบาลมคีวามพงึพอใจอยูในระดบั

มากที่สุด ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในชุดกิจกรรม  ผูวิจัยไดมีการออกแบบใหมี

ความนาสนใจ สอดคลองกับชวีติประจําวัน กระตุน

ใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห ตลอดจนผูเรียนได

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง โดยผูสอน

เปนเพียงผูใหคาํชีแ้นะ เมือ่ผูเรยีนสงสัยหรือตองการ

ความชัดเจนในเนื้อหาวิชา ซึ่งสอดคลองกับ ลัดดา

วัลย แดงใหญ (2546, หนา 45) ที่กลาวไววาความ

พงึพอใจ หมายถึง สภาพความรูสกึทีด่ทีางจิตใจของ

บคุคลทีม่ตีอสิง่หนึง่สิง่ใด และความพึงพอใจจะเกิด

ขึน้ได กต็อเมือ่ไดรบัการตอบสนองตอความตองการ

ตามจุดมุงหมาย  ดังนั้นความพึงพอใจของผูเรียน

ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงหมายถึงความ

รูสึกที่ดี มีความรูสึกนิยมชมชอบและมีทัศนคติที่ดี

ในทางบวก จนทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของบลูมที่กลาววา การจัด

กจิกรรมใหผูเรยีนไดปฏบิตัติามทีต่นตองการ ผูเรยีน

ยอมกระทํากิจกรรมนั้นดวยความกระตือรือรน สง

ผลใหเกิดความมั่นใจ อันกอใหเกิดการเรียนรูไดเร็ว

และประสบความสาํเรจ็สงู ทาํใหเกดิความพงึพอใจ

ในตนเองไดในทีส่ดุ (Bloom.1976  อางถึงในนพคุณ 

แดงบุญ, 2552) ทั้งนี้โดยลักษณะของชุดกิจกรรม

จะมีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 

สงผลใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูผานการฝกหัดท่ี

เปนระบบและข้ันตอน ซึ่งอาจจะเปนการกระทําท่ี

ซํ้ากันหลายๆ คร้ังทําใหผูเรียนเกิดทักษะและความ

ชาํนาญในเร่ืองทีไ่ดฝกหดั ตรงกบักฎแหงการฝกหัด

ของธอรนไดค (Thorndike, 1969) และผลการวิจยัยงั

สอดคลองกับ สุจิรา แกวจินดา (2555); ศกลวรรณ 

นภาพร (2554); นพคุณ แดงบุญ (2552) ที่ไดมีการ

ศึกษาเกี่ยวกับการความพึงพอใจและเจตคติของผู

เรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรม  ซึ่ง

ผลการวิจัยของกลุมผูวิจัยดังกลาวพบวา  ความพึง

พอใจและเจตคติของผูเรยีนทีเ่รยีนดวยวิธกีารจดัการ

เรยีนรูโดยใชชดุกจิกรรมอยูในระดบัมากถงึมากท่ีสดุ

ทั้งส้ิน

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากการวจิยัผลของการจดัการเรยีนรูโดยใช

ชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

ตอความสามารถดานการคิดวิเคราะหและความพึง

พอใจของนักศึกษาพยาบาล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

ดังนี้

 1. ครูผู สอนควรมีการเตรียมตัวใหพรอม 

โดยการศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัชดุกจิกรรมนีอ้ยาง

ละเอียด เพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนเปน

ไปตามขั้นตอน

     2. ในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม

เพือ่เสริมสรางความสามารถในการคิดวเิคราะหนัน้ 

ผูสอนจะตองแจงใหผูเรียนไดทราบถึงข้ันตอนใน

การจัดกิจกรรมอยางเครงครัด

ขอเสนอแนะในสําหรับการทําวิจัยในระยะตอไป

 1. ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหระหวางการเรียนรูโดยใชชุด

กิจกรรมกับการเรียนรูแบบปกติหรือแบบอ่ืนๆ เพื่อ

ใหไดแบบการเรยีนรูทีส่งผลดานการคดิวเิคราะหสงู

ที่สุด

 2. ควรมีการศึกษาความกาวหนาตลอดจน

ความคงทนในการเรียนรูของผูเรียนท่ีเรียนดวยชุด

กิจกรรม
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