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ABSTRACT

ARTICLE INFO

Smart Educational Media Creator (SEMC) is an intelligent teaching tool promoting
high order thinking skills in science and technology fields. It is a one type of instructional
media emphasizing on critical thinking skill in order to support a self-learning experience.
The objective of this research is to study the effectiveness of SEMC used in Nervous
system III course in medical students at Suranaree University of Technology. The results
demonstrated that the sample group (79 medical students in sophomore year aging
18-20 years old and representing males in majority, 54.43%) showed an average grade
prior taking individual classes mostly at 2.50-3.00; and the average score of the entire
class after taking individual classes from Cornell critical thinking test (level Z) showed
an increased number but not at statistically significant difference of 0.05. However, a
further analysis of average grade in grouping students according to their grades revealed
that students in specific groups of 2.50-3.00 and 3.00-3.50 grade showed higher score with
a statistically significant difference of 0.05. These two groups represent a majority (70.89 %)
of sample group. The samples’ opinions on content of the media, duration per a lesson,
additional knowledge acquired from class, freedom in choosing class options, promptness
of computer equipment, and convenience in using the system were at high level. This
instructional media, SEMC, benefits to learners in supporting their thinking skill and
responding to student-centered learning method which, in turn, promotes learning
habit and eventually a self-learning education.
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ประสิทธิผลของการเรียนด้วยสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง

บทคัดย่อ
สื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Smart Educational Media Creator:
SEMC) เป็นสื่อการสอนแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนด้วยสื่อการสอน SEMC ในรายวิชาระบบประสาท 3 ของนักศึกษาสาขา
แพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 79 คนส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.43) อายุระหว่าง 18-20 ปี มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมก่อนเรียนรายวิชาพบว่าส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 2.50-3.00
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิจารณญาณที่วัดโดยใช้แบบวัดของ Cornell critical thinking test (level Z) ทั้งชั้นเรียนพบว่าหลังเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนแต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อท�ำการวิเคราะห์แยกตามผลการเรียน
เฉลีย่ สะสมพบว่ากลุม่ นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนในระดับช่วง 2.50-3.00 และ 3.00-3.50 มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงขึน้ กว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.89) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในด้าน
ปริมาณเนือ้ หาในสือ่ การสอน เวลาทีใ่ ช้ศกึ ษาต่อบทเรียน ปริมาณความรูท้ ไี่ ด้รบั เพิม่ ขึน้ จากชัน้ บรรยาย ความอิสระในการเลือกเรียน
แต่ละเนื้อหา ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความสะดวกในการใช้งานของระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
สือ่ การสอนแบบ SEMC สามารถเอือ้ ประโยชน์ตอ่ นักศึกษาในด้านการส่งเสริมทักษะการคิดและตอบสนองการเรียนรูแ้ บบผูเ้ รียน
เป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมนิสัยการเรียนรู้จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในที่สุด

บทน�ำ

แม้วา่ สือ่ การสอนในปัจจุบนั จะถูกพัฒนาหลายรูปแบบประกอบกับมีการใช้กลวิธแี ละเทคนิคต่าง ๆ
เป็นตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อน�ำส่งสารหรือข้อมูลความรู้ไปสู่นักศึกษาให้สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรียนการสอนก็ตาม แต่ดว้ ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กิดขึน้
อย่างรวดเร็วประกอบกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมการเรียนรูใ้ นปัจจุบนั ท�ำให้ผสู้ อนประสบปัญหาใน
การเลือกใช้สื่อการสอนที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจให้กับนักศึกษา ซึ่งนอกเหนือไปจากความรู้
ทางวิชาการที่ผู้สอนมุ่งเน้นให้กับนักศึกษาแล้วนั้น การเลือกใช้หรือน�ำวิธีการของสื่อการสอนต่าง ๆ
มาประกอบการเรียนการสอนต้องค�ำนึงถึงประสิทธิผลของการใช้สื่อการสอนที่เลือกใช้ร่วมด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ส�ำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ 1-3) ซึ่งส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อ
ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามสามารถในการบูรณาการความรูพ้ นื้ ฐานทางโครงสร้างและหน้าทีข่ องร่างกาย
มาเชื่อมโยงกับโรคในแต่ละระบบที่พบบ่อยในผู้ป่วยทั้งในแง่ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรคโดย
อธิบายพยาธิกำ� เนิด พยาธิสภาพและพยาธิสรีรวิทยาเพือ่ ไปอธิบายอาการและอาการแสดงของโรค รวมถึง
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยา การดูแลรักษา การ
ป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ แต่เนือ่ งจากว่าการเรียนในชัน้ ปีนนี้ กั ศึกษายังไม่ได้มโี อกาสเรียนรูก้ บั
ผู้ป่วยโดยตรงเหมือนการเรียนในชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) สิ่งนี้อาจท�ำให้การเชื่อมโยงและการสร้างองค์
ความรู้ของนักศึกษาที่ได้จากในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นการ
ส่งเสริมทักษะการคิดทีเ่ กีย่ วกับเนือ้ หาการเรียนการสอนโดยการใช้สอื่ การสอนทีผ่ สู้ อนเป็นผูก้ ำ� หนดให้
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น่าจะช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถต่อยอดการเรียนรู้
ไปสู่ชั้นคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Smart
Educational Media Creator: SEMC) เป็นสือ่ การสอนแบบหนึง่ ทีม่ งุ่ เน้นทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical
thinking) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถูกพัฒนาโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (The Center for Educational Innovation and Technology,
Suranaree University of Technology, 2013) ซึง่ ได้รบั รางวัลผลงานรางวัลประดิษฐ์คดิ ค้น สาขาการศึกษา
รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ จากสภาวิจยั แห่งชาติโดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เมือ่ พ.ศ. 2557
โดยผูพ้ ฒ
ั นาได้นำ� หลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ (Constructivist theory) มาใช้เป็นฐานในการออกแบบ
พัฒนาด้วยการบูรณาการวิธีการสอนที่ผสมผสานเข้าไปในระบบเพื่อให้เกิดการสร้างความรู้ของผู้เรียน
ภายใต้การจัดสิง่ แวดล้อมของการเรียนรูแ้ บบเปิด (Open learning environments) โดยมีผสู้ อนเป็นผูส้ ร้าง
สื่อด้วยการก�ำหนดหัวเรื่อง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ รายละเอียดเนื้อหา แบบทดสอบและแนวทางการ
ประยุกต์ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้จากสื่อการสอนด้วย
ตนเองภายใต้ข้อก�ำหนดของผู้สอนจนสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
สื่อการสอน SEMC นั้นเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่
สิ่งแวดล้อมแบบใหม่ของการสื่อสารตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมสารสนเทศซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกหน
ทุกแห่ง (Ubiquitous technology) เกิดจากแนวคิดทีต่ อ้ งการเชือ่ มโยงเทคโนโลยีเข้าสูร่ ะบบเครือข่ายกับ
เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อท�ำให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
สือ่ สารทีร่ องรับได้ทกุ หนทุกแห่งตลอดเวลา การจัดท�ำเนือ้ หาการเรียนการสอนให้มรี ปู แบบทีเ่ ปลีย่ นไป
จากเดิมด้วยการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญอย่างหนึง่ ในการน�ำผูเ้ รียน
เข้าสู่คลังความรู้ภายใต้ทรัพยากรความรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพ
การวิจัยนี้ท�ำการศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนด้วยสื่อการสอน SEMC ในนักศึกษาสาขา
แพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการศึกษาจะช่วยให้ทราบถึงประสิทธิผลของ
การใช้สื่อการสอนในการพัฒนาด้านทักษะการคิด รวมถึงส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในการ
ใช้งานของสื่อการสอนเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อ
การใช้งานต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนและส�ำรวจความคิดเห็นของสื่อการสอน SEMC ในนักศึกษา
สาขาแพทยศาสตร์ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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สมมติฐานของการวิจัย

จากวัตถุประสงค์การวิจัยที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยตั้งสมมติฐานของการวิจัยว่า สื่อการสอน SEMC
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการส่ ง เสริ ม ด้ า นทั ก ษะการคิ ด ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาแพทยศาสตร์ ส� ำ นั ก วิ ช า
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist theory) กับการเรียนการสอน
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียนโดยมาจากรากศัพท์ค�ำว่า
“Construct” แปลว่า สร้าง ซึ่งหมายถึงการสร้างความรู้โดยผู้เรียนนั่นเอง ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้
หรือการสร้างองค์ความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้
โดยการน�ำประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจ
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมมาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเองหรือทีเ่ รียกว่า “โครงสร้างทางปัญญา” (Cognitive structure)
หรือ “ความรู”้ ซึง่ แต่ละบุคคลอาจสร้างความหมายของความรูท้ แี่ ตกต่างกันไปเนือ่ งจากมีประสบการณ์
หรือความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเดิมที่ไม่เหมือนกัน (Saunders, 1992)
Perkins (1999) และ Siritawee (1998) ได้สรุปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ว่าอาจเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้ 1) การสร้างการเรียนรู้ (Learning constructed)
โดยความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเองโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลเดิมที่มี
อยู่แล้วรวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็นความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 2) การเรียนรู้เป็นผล
ที่เกิดจากการแปลความหมายตามประสบการณ์ของแต่ละคน 3) การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระท�ำ
(Active learning) การที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท�ำจะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความหมายในสิ่งที่ตนเรียนรู้ซึ่ง
พัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานจากประสบการณ์ตนเอง 4) การเรียนรู้ที่เกิดจากการร่วมมือ (Collaborative
learning) ความหมายในการเรียนรู้ได้มาจากการร่วมแบ่งปันแนวคิดที่หลากหลายในกลุ่มและในขณะ
เดียวกันก็ปรับเปลี่ยนการสร้างสิ่งที่แทนความรู้ในสมอง (Knowledge representation) ตอบสนองต่อ
แนวคิดทีห่ ลากหลายนัน้ 5) การเรียนรูท้ เี่ หมาะสม (Situated learning) การเรียนรูค้ วรเกิดขึน้ ในสภาพจริง
หรือต้องเหมาะสมหรือสะท้อนบริบทของสภาพจริง ซึ่งจะน�ำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน
DeVries and Kohlberg (1987) ได้สรุปเกีย่ วกับแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์ทสี่ อดคล้องกับแนวคิดของ
Jean Piaget ซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ 2) ครูมีบทบาทเป็นเหมือนเพื่อน ผู้แนะน�ำ กระตุ้น ให้ผู้เรียนได้ริเริ่ม
เล่น ทดลอง ให้เหตุผลและให้ความร่วมมือกับผู้เรียน ใช้การควบคุมหรือออกค�ำสั่งกับผู้เรียนน้อยที่สุด
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสร่วมมือกับบุคคลอื่นในการเรียนรู้และแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่าง
สันติวิธี
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Saduakkan (1999) และ Robert (1991) กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนในแนวคอนสตรัคติวสิ ต์
มักเป็นไปในรูปแบบทีใ่ ห้ผเู้ รียนสร้างความรูจ้ ากการช่วยแก้ปญ
ั หา (Collaborative problem solving) ดังนัน้
กระบวนการเรียนการสอนจะเริม่ ต้นด้วยปัญหาทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive conflict)
นัน่ คือประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาทีม่ อี ยูเ่ ดิมทีไ่ ม่สามารถจัดการแก้ปญ
ั หานัน้ ได้ลงตัวเหมือน
ปัญหาที่เคยแก้มาแล้ว ต้องมีการคิดค้นเพิ่มเติมที่เรียกว่า “การปรับโครงสร้างทางปัญญา” (Cognitive
restructuring) โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ถกปัญหา คัดค้าน จนกระทั่งหาเหตุผลหรือหลักฐานใน
เชิงประจักษ์มาขจัดความขัดแย้งทางปัญญาภายในตนเองได้

วิธีดำ�เนินการวิจัย

หลังจากคณะผูว้ จิ ยั ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การพัฒนาสือ่ การสอนมิตใิ หม่เพือ่ ส่งเสริม
ทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนด้วยระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะฯ ผ่านระบบเครือข่าย” โดยศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี คณะผูว้ จิ ยั ได้นำ� ความรูก้ ารสร้างสือ่
การสอนมาประยุกต์ (Insa-ard, 2010) และท�ำการสร้างสื่อการสอน SEMC เพื่อใช้ประกอบการสอนใน
รหัสวิชา 601204 รายวิชาระบบประสาท 3 (Nervous system III) ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในภาค
การศึกษาที่ 3 ประจ�ำปีการศึกษา 2557 ตามล�ำดับ
งานวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลองเพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของการเรียนด้วยสือ่ การสอน SEMC และ
ส�ำรวจความคิดเห็นของผูเ้ รียนในการใช้งานของสือ่ การสอน ในรหัสวิชา 601204 รายวิชาระบบประสาท 3
ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสาขาแพทยศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ทีล่ งทะเบียนเรียนรหัสวิชา 601204 รายวิชาระบบประสาท 3 ปีการศึกษา
2557 โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบวัดทักษะการคิดวิจารณญาณของ Cornell Critical Thinking Test (Level Z) โดยมีการแปล
ฉบับภาษาไทยเมื่อ พ.ศ. 2556 โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งใช้วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามองค์ประกอบการคิด 6 ด้าน
ตามแนวคิดของ Robert (1993) ได้แก่ 1) การสรุปแบบนิรนัย 2) การให้ความหมาย 3) การพิจารณาความ
น่าเชือ่ ถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต 4) การสรุปแบบอุปนัย 5) การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐาน
และการท�ำนาย 6) การนิยามและระบุข้อสันนิษฐาน โดยมีค่าความเที่ยงของแบบวัดเท่ากับ 0.77
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ประสิทธิผลของการเรียนด้วยสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง

ประกอบด้วย ค�ำถามแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ�ำนวน 52 ข้อ ใช้เวลาในการท�ำแบบทดสอบทั้งสิ้น 50 นาที
2. แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจทานความตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดตอบด้วยตนเอง (Self-administrative) ครอบคลุมข้อมูลที่
ต้องการศึกษาและมีความสอดคล้องกับเรื่องที่ท�ำการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (Grade
point average)
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการใช้งานของสื่อการสอน ได้แก่
- ระดับความรู้ของตนเองทั้งก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอน
- ระดับความคิดเห็นในปัจจัยต่าง ๆ ของผูเ้ รียนภายหลังการใช้สอื่ การสอน ประกอบด้วย ปริมาณ
เนื้อหาในสื่อการสอน เวลาที่ใช้ศึกษา ปริมาณความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากชั้นบรรยาย ความอิสระในการ
เลือกเรียนแต่ละเนื้อหา ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความสะดวกในการใช้งานของ
ระบบ
แต่ละข้อเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยลักษณะข้อความเป็นการให้ความเห็น
ของแต่ละเรื่องโดยใช้ Likert scale 5 ระดับ ดังนี้ คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด คะแนน 4 หมายถึง
มาก คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง คะแนน 2 หมายถึง น้อย คะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ก่อนให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามคณะผู้วิจัยได้อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงความส�ำคัญ
ของการตอบแบบสอบถามและไม่จ�ำกัดเวลาในการตอบแบบสอบถาม
โครงสร้างสื่อการเรียน SEMC
โครงสร้างและกระบวนการสร้างสื่อการสอนในแต่ละบทเรียนประกอบด้วย วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของแต่ละบทเรียนตามแผนการสอนรายวิชา (Lesson plan) ระบบประสาท 3 โดยเนื้อหาที่น�ำมา
สร้างสื่อการสอนมีจ�ำนวนทั้งหมด 6 บทเรียน ดังต่อไปนี้
บทเรียนที่ 1 เรื่องความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disorders)
บทเรียนที่ 2 เรื่องความผิดปกติชั่วคราว (Paroxysmal disorders)
บทเรียนที่ 3 เรื่องความผิดปกติของการเสื่อมสภาพ (Degenerative disorders)
บทเรียนที่ 4 เรื่องความผิดปกติทางประสาทจักษุ (Neuro-ophthalmologic disorders)
บทเรียนที่ 5 เรื่องความผิดปกติทางโสตประสาท (Neuro-otolaryngologic disorders)
บทเรียนที่ 6 เรื่องความผิดปกติทางประสาทรังสี (Neuroradiology disorders)
แต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษา จ�ำนวนทั้งหมด 6 ขั้นตอน ตามล�ำดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การน�ำเสนอปัญหา เป็นการสร้างสถานการณ์ของอาการเจ็บป่วยจากกรณีศึกษา
(Case study) ที่พบบ่อยทางคลินิกและตั้งค�ำถามเพื่อกระตุ้นการแสวงหาค�ำตอบ
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาปัญหา เป็นข้อมูลของเนือ้ หาทีอ่ ธิบายความเข้าใจเพิม่ มากขึน้ ของข้อค�ำถาม
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เพื่อเป็นแนวทางในการหาค�ำตอบจากกรณีศึกษา มีข้อมูลอธิบายค�ำศัพท์พร้อมความหมายอธิบาย
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ก�ำหนด
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหา เป็นข้อมูลโดยมีแหล่งเชื่อมโยงความรู้นอกเหนือจากเนื้อหาที่ได้
ศึกษา เพื่อที่จะช่วยให้สามารถหาแนวทางตอบค�ำถามและสรุปเป็นความรู้ใหม่ได้ เนื้อหาในขั้นตอนนี้
จะมีลักษณะเป็นขั้นตอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ขัน้ ตอนที่ 4 การสร้างความรู้ เป็นการน�ำเสนอหรืออธิบายความรู้ สะท้อนความรูโ้ ดยการถ่ายทอด
เนื้อหาออกมาเป็นล�ำดับ
ขั้นตอนที่ 5 การน�ำความรู้ไปใช้ เป็นการน�ำเสนอปัญหาของกรณีศึกษาอีกครั้งจากการน�ำความรู้
ที่ศึกษาผ่านมาเพื่อท�ำการบูรณาการประยุกต์กับสถานการณ์ที่ก�ำหนดในลักษณะที่เป็นโจทย์ชวนคิด
กระตุ้นด้วยค�ำถามเพื่อให้แสวงหาค�ำตอบและสะท้อนความรู้ของผู้เรียน มีเนื้อหาที่อธิบายความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้นเป็นแหล่งศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลความรู้ น�ำเสนอในรูปแบบโจทย์ค�ำถามหรือแบบทดสอบให้ผู้เรียน
ตอบเพื่อวัดผลของผู้เรียนที่ได้ด�ำเนินมาทุกขั้นตอน
ขั้นตอนการเรียนการสอน
นักศึกษาได้รับการเรียนการสอนในรายละเอียดเนื้อหาภาคบรรยายในชั้นเรียนของทุกบทเรียน
มาก่อนจึงจะไปเรียนด้วยสื่อการสอน SEMC ได้โดยการเรียนด้วยสื่อการสอน SEMC ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมก่อนเข้าขั้นเรียน ประกอบด้วยการเตรียมบทเรียนสื่อการสอน SEMC ที่
ถูกสร้างขึน้ โดยคณะผูว้ จิ ยั และได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของสือ่ การสอนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ประจ�ำศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ผูส้ อนชีแ้ จงนักศึกษา
ให้ทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning activity) และการประเมินผล (Evaluation) ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสท�ำความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการเรียนโดย
ละเอียดมาก่อน นักศึกษาทุกคนจะได้ทำ� แบบทดสอบด้วยแบบวัดทักษะการคิดวิจารณญาณของ Cornell
critical thinking test (Level Z) จ�ำนวน 52 ข้อ ใช้เวลาในการท�ำทั้งหมด 50 นาที
ขั้นตอนที่ 2 ในชั้นเรียน ผู้สอนท�ำการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสัดส่วนนักศึกษาจ�ำนวน 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องโดยอาจ
เป็นแบบตั้งโต๊ะ (Desktop) หรือแบบ Tablet ก็ได้โดยการเรียนการสอนเริ่มและสิ้นสุดพร้อมกันทั้งชั้น
นักศึกษาจะท�ำการเข้าสู่ระบบการเรียนสื่อการสอนโดยการกรอกรหัสประจ�ำตัวนักศึกษาของตนเอง
จากนั้นจะท�ำการเลือกศึกษาบทเรียนด้วยตนเองบทใดก่อนก็ได้ไม่จ�ำเป็นต้องเรียงล�ำดับโดยให้ศึกษาไป
ทีละบทเรียนจนครบ 6 บทเรียน แต่ละบทเรียนประกอบด้วยแผนการเรียนที่ก�ำหนดจ�ำนวน 6 ขั้นตอน
โดยให้นกั ศึกษาศึกษาเรียงตามล�ำดับขัน้ ตอน หากไม่เข้าใจในเนือ้ หาของขัน้ ตอนใดสามารถเข้าไปศึกษา
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เพิ่มเติมจากฐานความช่วยเหลือในแต่ละหัวเรื่องได้อย่างอิสระ ใช้ระยะเวลาในการเรียนจ�ำนวน 30 นาที
ต่อบทเรียน เมื่อหมดเวลาการเรียนในแต่ละบทเรียนผู้สอนจะให้สัญญาณหมดเวลาจากนั้นนักศึกษา
จะท�ำการเลือกเรียนในบทเรียนต่อไปจนครบทุกบทเรียน รวมระยะเวลาการเรียนทั้งหมด 180 นาที
โดยสิ้นสุดการเรียนภายใน 1 วัน ในระหว่างการเรียนจะมีบุคลากรคอยดูแลให้ความช่วยเหลือหาก
ผู้เรียนประสบปัญหาทางเทคนิคคอมพิวเตอร์
ในแต่ละบทเรียนจะมีรูปแบบ (Template) แสดงเป็นไอคอนรายการเนื้อหาความรู้เป็นขั้นตอน
ตามทีผ่ สู้ ร้างสือ่ เป็นผูก้ ำ� หนดและมีการสร้างฐานความช่วยเหลือแสดงเป็นไอคอนรายการรูปแบบต่าง ๆ
ได้แก่ ความคิด ความคิดรวบยอด กระบวนการและกลยุทธ์การหาค�ำตอบ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างสื่อการเรียน SEMC
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ขั้นตอนที่ 3 หลังชั้นเรียน หลังสิ้นสุดการเรียน 1 วันนักศึกษาทุกคนจะได้ท�ำแบบทดสอบการวัด
ทักษะการคิดวิจารณญาณโดยใช้เครือ่ งมือชนิดเดียวกับขัน้ ตอนที่ 1 อีกครัง้ นอกจากนีน้ กั ศึกษาสามารถ
ศึกษาเนื้อหาจากสื่อการสอนนี้ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวผ่านระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลา 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการเรียนในชั้นเรียน
ภายหลังสิ้นสุดการเรียนผู้สอนสามารถตรวจสอบค�ำตอบของนักศึกษาจากการส่งค�ำตอบเข้ามา
ในระบบสื่อการสอน

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. คะแนนจากแบบวัดทักษะการคิดวิจารณญาณของ Cornell critical thinking test (level Z)
ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอน
2. แบบสอบถามเพื่อส�ำรวจความคิดเห็นจากการใช้งานของสื่อการสอนจากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดไปตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์และท�ำการสรุปผลการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ส�ำหรับบรรยายลักษณะ
เบื้องต้นของข้อมูลและใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ paired student’s t-test โดยก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value) ที่ 0.05

ผลการวิจัย

จากผลการวิจัย คณะผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ได้แก่
• ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
• ส่วนที่ 2 คะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดทักษะการคิดวิจารณญาณของ Cornell critical thinking test
		 (level Z) จ�ำนวน 52 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมทั้งสิ้น 52 คะแนน
• ส่วนที่ 3 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการใช้งานของสื่อการสอน ได้แก่
- ระดับความรู้ของตนเองทั้งก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอน
- ระดับความคิดเห็นในปัจจัยต่าง ๆ ของผูเ้ รียนภายหลังการใช้สอื่ การสอน ประกอบด้วย ปริมาณ
เนื้อหาในสื่อการสอน เวลาที่ใช้ศึกษา ปริมาณความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากชั้นบรรยาย ความอิสระในการ
เลือกเรียนแต่ละเนือ้ หา ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความสะดวกในการใช้งานของระบบ
- ระดับความเห็นภาพรวมของการใช้งานของสื่อการสอน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่นักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2
ทีล่ งทะเบียนเรียนรหัสวิชา 601204 รายวิชาระบบประสาท 3 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน
ทั้งหมด 79 คน โดยจ�ำแนกประเภท ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประเภท
เพศ

อายุ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

36
43

45.57
54.43

79

100

5
30
26
18

6.33
37.98
32.91
22.78

หญิง
ชาย

18 - 20 ปี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (X)*
2.00 < X < 2.50
2.50 < X < 3.00
3.00 < X < 3.50
3.50 < X < 4.00
*

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวบรวม ณ สิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

จากตารางที่ 1 จ�ำนวนนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.43 นักศึกษาทั้งหมดของ
ชั้นเรียนมีอายุอยู่ระหว่าง 18-20 ปี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับ 2.5 < X < 3.00, 3.00 < X < 3.50,
3.50 < X < 4.00 และ 2.00 < X < 2.50 คิดเป็นร้อยละ 37.98, 32.91, 22.78 และ 6.33 ตามล�ำดับ
ส่วนที่ 2 คะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดทักษะการคิดวิจารณญาณของ Cornell critical thinking test
(level Z) คะแนนเต็ม 52 คะแนน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาทัง้ หมดจากแบบวัดทักษะการคิดแบบมีวจิ ารณญาณของ Cornell
		 critical thinking (level Z) คะแนนเต็ม 52 คะแนน
ช่วงการเรียนด้วย
สื่อการสอน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
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คะแนนเฉลี่ย +
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
24.44 + 4.46
25.38 + 4.54

t-test

p-value

-1.780

0.079
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จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดจากแบบวัดทักษะการคิด
วิจารณญาณของ Cornell critical thinking test (level Z) พบว่าผลคะแนนเฉลีย่ ของแบบวัดทักษะการคิด
วิจารณญาณภายหลังเรียนด้วยสือ่ การสอนมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อนเรียนแต่ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.079)
จ�ำแนกคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดทักษะการคิดวิจารณญาณของ Cornell critical thinking test
(level Z) ตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดทักษะการคิดวิจารณญาณของ Cornell critical thinking test
		 (level Z) คะแนนเต็ม 52 คะแนน แยกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม
(X)
2.00 < X < 2.50
2.50 < X < 3.00
3.00 < X < 3.50
3.50 < X < 4.00

จ�ำนวน
(คน)
5
30
26
18

คะแนนเฉลี่ย +
คะแนนเฉลี่ย +
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(ก่อนเรียน)
(หลังเรียน)
26.40 + 4.47
25.38 + 4.43
23.50 + 4.35
24.67 + 4.60
24.42 + 4.05
26.04 + 4.54
25.56 + 4.50
25.33 + 4.13

p-value
0.687
0.009
0.003
0.490

จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งในระดับ 2.50 < X < 3.00 และระดับ
3.00 < X < 3.50 มีคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดทักษะการคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดย
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.009 และ 0.003 ตามล�ำดับ) ส่วนนักศึกษาที่มีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ 2.00 < X < 2.50 และระดับ 3.50 < X <4.00 มีคะแนนเฉลี่ยแบบวัดทักษะ
การคิดวิจารณญาณหลังเรียนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.687 และ 0.490
ตามล�ำดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเรียน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการใช้งานของสื่อการสอน
ระดับความรู้ของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอน แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงจ�ำนวนร้อยละของระดับความรู้ของนักศึกษา
ทั้งก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอน
จากภาพที่ 2 พบว่านักศึกษาประเมินตนเองว่ามีระดับความรูก้ อ่ นเรียนด้วยสือ่ การสอนอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.93 ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.71 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 23.17
และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ12.20 ตามล�ำดับ และระดับความรูห้ ลังเรียนด้วยสือ่ การสอนพบว่ามีระดับ
ความรูห้ ลังเรียนอยูใ่ นระดับระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.78 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.12 ระดับ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.88 และระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.22 ตามล�ำดับ ระดับความคิดเห็น
ในปัจจัยต่าง ๆ ของนักศึกษาภายหลังการใช้สื่อการสอน แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กราฟแสดงจ�ำนวนร้อยละของระดับความเห็นในปัจจัยต่าง ๆ ภายหลังการใช้สื่อการสอน
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จากภาพที่ 3 พบว่าจ�ำนวนร้อยละของระดับความคิดเห็นในปัจจัยต่าง ๆ ของนักศึกษาภายหลังการใช้
สื่อการสอน ประกอบด้วย ปริมาณเนื้อหาในสื่อการสอน เวลาที่ใช้ศึกษา ปริมาณความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้น
จากชั้นบรรยาย ความอิสระในการเลือกเรียนแต่ละเนื้อหา ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ความสะดวกในการใช้งานของระบบนัน้ ส่วนใหญ่เห็นว่าความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
59.76, 39.02, 69.51, 48.78, 48.78 และ 43.90 ตามล�ำดับ ระดับความเห็นภาพรวมของการใช้งานของ
สื่อการสอน แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กราฟแสดงจ�ำนวนร้อยละของระดับความเห็นภาพรวมของการใช้งานของสื่อการสอน
จากภาพที่ 4 พบว่าระดับความเห็นภาพรวมของนักศึกษาในการใช้งานของสื่อการสอนมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ปานกลาง มากที่สุด น้อย และน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50, 37.9, 6, 4.9 และ
1.2 ตามล�ำดับ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มผี ลการเรียนอยูใ่ นระดับ 2.50 < X < 3.00 และ 3.00 < X < 3.50
ร้อยละ 37.98 และ 34.17 ตามล�ำดับ นักศึกษาทัง้ หมดได้รบั การเรียนการสอนทุกบทเรียนทีป่ รากฏในสือ่
การสอนในชัน้ เรียนภาคบรรยายมาก่อนจากนัน้ จึงท�ำการเรียนด้วยสือ่ การสอน SEMC รูปแบบการเรียน
ด้วยสื่อการสอนจัดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเริ่ม
ท�ำการเรียนและสิ้นสุดการเรียนไปพร้อมกันทั้งชั้นเรียน
ก่อนและหลังเสร็จสิ้นการเรียนด้วยสื่อการสอน นักศึกษาได้ท�ำแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิด
วิจารณญาณด้วยเครื่องมือสากลในการวัดทักษะการคิดขั้นสูงของ Cornell critical thinking (level Z)
ฉบับภาษาไทย จ�ำนวนทัง้ สิน้ 52 ข้อ ในภาพรวมทัง้ ชัน้ พบว่าคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงขึน้ กว่าก่อนเรียน
แม้ว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่เมื่อท�ำการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยแยกตาม
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ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ 2.50 < X < 3.50 นั้น
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่า
สือ่ การสอน SEMC มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะด้านการคิดในกลุม่ นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนระดับ
ปานกลางจนถึงมากซึง่ เป็นกลุม่ นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.89) ของชัน้ เรียนนี้ เป็นไปได้วา่ การพัฒนา
ทักษะทางการคิดเกิดได้จากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ความถนัดของผู้เรียนในด้านการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาประกอบสื่อการสอนเนื่องจากนักศึกษายุคปัจจุบันได้มีการใช้งานของคอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจ�ำวันอยู่แล้วทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูลข่าวสารรวมถึงการใช้งานเพื่อประกอบการเรียน
การสอนและเรือ่ งส่วนตัว เป็นต้น รูปแบบของสือ่ การสอนทีม่ คี วามทันสมัยในการตอบสนองการใช้งาน
ของนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วทั้งในด้านการน�ำเสนอข้อมูลและการประมวลผลรวมถึงมีรูปแบบการ
ใช้งานที่สะดวก ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องมีการเรียนรู้ขั้นตอนการท�ำงานใหม่ ๆ ให้ยุ่งยาก นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนบทเรียนได้อย่างมีอิสระตามความต้องการของตนเอง บทเรียนที่เลือกมาประกอบในสื่อ
การสอนก็เป็นบทเรียนที่นักศึกษาจะสามารถพบเจอได้บ่อยในการเรียนชั้นคลินิกท�ำให้นักศึกษาเกิด
ความสนใจและอยากเรียนรูเ้ นือ่ งจากทราบว่าจะต้องมีการใช้ความรูเ้ หล่านีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงขัน้ ตอน
การศึกษาในสือ่ การสอนเป็นการจ�ำลองขัน้ ตอนเหมือนกับทีน่ กั ศึกษาจะได้แก้ปญ
ั หาจากผูป้ ว่ ยจริง ดังนัน้
การได้รับทราบการคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบจะเอื้อประโยชน์และเป็นแนวทางของการเรียน
ในชั้นปีที่สูงขึ้น นักศึกษากลุ่มนี้สามารถพัฒนาทักษะทางการคิดได้เพิ่มขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบสือ่ การเรียนการสอน ขณะทีก่ ลุม่ นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนในระดับ 3.50 < X < 4.00 (ร้อยละ 22.78)
นัน้ แม้วา่ จะไม่พบความแตกต่างในการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีนยั ส�ำคัญจากการใช้สอื่ การสอน
ก็ตาม เป็นไปได้วา่ นักศึกษากลุม่ นีม้ ผี ลการเรียนในระดับมากทีส่ ดุ อยูแ่ ล้ว ท�ำให้พนื้ ฐานความรูท้ มี่ อี ยูเ่ ดิม
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักแม้จะมีการปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอนก็ตาม ส่วนในกลุ่ม
นักศึกษามีผลการเรียนในระดับ 2.00 < X < 2.50 (ร้อยละ 6.33) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลการเรียนระดับอ่อน
และไม่พบความแตกต่างในการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีนัยส�ำคัญเช่นกันจากการใช้สื่อการสอน
เป็นไปได้ว่านักศึกษากลุ่มนี้อาจจะยังต้องการการสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้สอนในการพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดเพิ่มเติม
ผลการวิจยั ในด้านการประเมินระดับความรูข้ องนักศึกษาทัง้ ก่อนและหลังเรียนด้วยสือ่ การสอนซึง่
เสริมการเรียนจากการเรียนชั้นบรรยาย พบว่า นักศึกษาประเมินตนเองว่าก่อนเรียนส่วนใหญ่มีความรู้
อยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ ถึงปานกลางและหลังเรียนมีความรูอ้ ยูใ่ นระดับปานกลางถึงมาก แสดงว่าการเรียน
ด้วยสือ่ การสอนท�ำให้นกั ศึกษาได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึน้ กว่าการเรียนแบบบรรยาย อาจเป็นเพราะสือ่ การสอน
ได้ปรับเปลีย่ นบทบาทการเรียนรูข้ องนักศึกษาให้เป็นผูเ้ รียนด้วยตนเอง (Active role) ในขณะทีก่ ารเรียน
แบบบรรยายนักศึกษาจะมีบทบาทเป็นผู้รับ (Passive role) เป็นส่วนใหญ่เท่านั้น
ผลการวิจยั ด้านความคิดเห็นในปัจจัยต่างๆ ของนักศึกษาภายหลังการใช้สอื่ การสอน ประกอบด้วย
ปริมาณเนือ้ หาในสือ่ การสอน เวลาทีใ่ ช้ศกึ ษา ปริมาณความรูท้ ไี่ ด้รบั เพิม่ ขึน้ จากชัน้ บรรยาย ความอิสระ
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ในการเลือกเรียนแต่ละเนื้อหา ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความสะดวกในการใช้งาน
ของระบบนั้นส่วนใหญ่เห็นว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าสื่อการสอนนี้มีความเหมาะสม
ส�ำหรับผูเ้ รียนกลุม่ นีท้ งั้ ในด้านเนือ้ หาบทเรียนและการใช้งานของสือ่ การสอน คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในชั้นบรรยายซึ่งใช้เวลาในการสอนมากกว่า พบว่าผู้เรียนบางส่วนขาด
การกระตุ้นในการเรียนรู้ เช่น หลับในห้องเรียน ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม
ความถนัดและความมีอิสระของผู้เรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ
มองเห็นการประยุกต์เนื้อหาความรู้มากกว่าการเรียนในชั้นเรียนบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะ
ความรู้ความเข้าใจในวิชาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสื่อการสอน SEMC สามารถสร้างความ
เข้าใจด้วยการบรรยายผ่านการจ�ำลองรูปแบบลักษณะอาการส�ำคัญของผู้ป่วยที่จะสามารถพบได้ในการ
เรียนชั้นคลินิกโดยผู้เรียนจะได้รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นจากการสืบค้นจากฐาน
ความช่วยเหลือ รู้จักการแก้ปัญหาในกรณีศึกษาอย่างมีเหตุผลตามขั้นตอนของการศึกษาแม้จะเป็นการ
ศึกษาโดยการจ�ำลองรูปแบบกรณีศกึ ษาจากอาการและอาการแสดงทางคลินกิ ก็ตามเนือ่ งจากในการเรียน
ชั้นปรีคลินิกนั้นผู้เรียนยังจะไม่ได้เรียนรู้จากผู้ป่วยจริงแต่การเตรียมความพร้อมเพื่อท�ำความเข้าใจ
ในกระบวนการคิดจะท�ำให้การเรียนในชั้นคลินิกเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
จากผู้เรียนได้แก่ ปัจจัยด้านความเสถียรของระบบคอมพิวเตอร์และข้อติดขัดทางเทคนิคคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ผูส้ อนยังคงมีบทบาทส�ำคัญในการเรียนด้วยสือ่ การสอน SEMC ในด้านการเตรียมสือ่ การสอนโดย
สิ่งที่จะต้องค�ำนึงถึง ได้แก่ การเลือกข้อมูลมาเป็นแหล่งเรียนรู้ในสื่อการสอนซึ่งควรเป็นเนื้อหาข้อมูล
ส�ำคัญที่ควรรู้ตามระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาเนื่องจากความรู้ในแต่ละเรื่องมีปริมาณมาก
และมีความยากง่ายแตกต่างกันไป การสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยแนะแนวทางการประยุกต์เนื้อหาความรู้
ในแต่ละบทเรียนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของสื่อการสอนมีส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้นักศึกษาเกิดความ
กระตือรือร้น เกิดแรงจูงใจ เกิดความอยากรูอ้ ยากเห็นในเนือ้ หาวิชา เนือ่ งจากนักศึกษาแต่ละคนสามารถ
เลือกเรียนเนื้อหา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งผ่านสื่อการสอนได้ตามความสนใจในแต่ละบทเรียนได้ตามถนัด
ของตนเอง ดังนัน้ ผูส้ อนจะต้องเตรียมเนือ้ หาในสือ่ การสอนให้เหมือนกัน ผูส้ อนอาจไม่ทราบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาว่าจะเป็นอย่างไรในขณะนั้นจนกว่าจะมีการสอบและการประเมินผลความรู้
ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถมองเห็นความถนัดในการเรียนของ
นักศึกษาจากการเรียนผ่านสื่อระบบสารสนเทศด้วยการแสดงความสามารถเฉพาะตัวของนักศึกษา
ภายในห้องขณะเรียนร่วมด้วย (Kammanee, 2002) ข้อจ�ำกัดของการเรียนด้วยสือ่ การสอนในครัง้ นี้ ได้แก่
ผู้สอนไม่มีโอกาสได้ทบทวนและตรวจสอบสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในขณะเรียน เนื่องจากนักศึกษาได้
ท�ำการเรียนในบทเรียนที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้นหากนักศึกษาเข้าใจผิดในเนื้อหาบางอย่าง
ก็อาจไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจผิดเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากนักศึกษาไม่มีเวลา
ที่จะได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองต่อผู้สอนในขณะเรียน
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ประสิทธิผลของการเรียนด้วยสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง

การเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนแบบ SEMC เป็นการเรียนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้านการ
ส่งเสริมทักษะการคิดและตอบสนองการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ และรูปแบบการศึกษาของ SPICES (Harden, 2002) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีการ
สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นภายในตนเองโดยการเริ่มต้นน�ำปัญหาที่พบมาเชื่อมโยงกับความรู้ที่มีอยู่เดิม
ผ่านการคิดทีเ่ ป็นระบบขัน้ ตอนแล้วน�ำมาอธิบายตลอดจนหาวิธใี นการแก้ปญ
ั หาเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดกระบวนการท�ำงานด้านทักษะการคิดอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ แก้ไขปัญหาทีพ่ บต่อไป จากความส�ำคัญ
ดังกล่าวผู้สอนจ�ำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Harden and
Crosby, 2000) การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ กระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูข้ องนักศึกษา เพือ่ ท�ำให้
เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้านทักษะการคิดจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในที่สุด

ข้อเสนอแนะและการประยุกต์ใช้

จากผลการวิจัยข้างต้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปประยุกต์ ดังนี้
- สือ่ การสอน SEMC รายวิชาระบบประสาท 3 นีอ้ าจจะใช้เป็นแนวทางของการสร้างสือ่ การสอน
ในรายวิชาอืน่ ๆ ทีไ่ ม่จำ� เพาะส�ำหรับวิชาทางการแพทย์เท่านัน้ เพือ่ พัฒนาทักษะด้านการคิดของนักศึกษา
- การพัฒนาทักษะทางการคิดของนักศึกษาให้เกิดขึน้ จากผลการวิจยั ทีป่ รากฏแล้วนัน้ ขึน้ กับการ
เลือกใช้สอื่ การสอนทีม่ รี ปู แบบทีน่ า่ สนใจและเข้ากับความถนัดของนักศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบันน่าจะเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งร่วมด้วย

กิตติกรรมประกาศ

สือ่ การเรียนการสอน SEMC รายวิชาระบบประสาท 3 นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากทุนผลิตสือ่ การสอน ประจ�ำปี 2557
จากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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