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Background : Human gross anatomy is one of the most important courses in the
pre-clinical program of medical curriculum. This course is based on
the study of the human body, including the details of both main and subsections. The complexity of the study causes difficulties in learning,
particularly remembering the content.
Objectives : To determine the factors that affect the human gross anatomy proficiency
and to explore medical students’ opinions of the human gross anatomy
course.
: An analytical cross sectional study was conducted among 184 third-year
Methods
medical students. Human gross anatomy proficiency was examined using
a multiple-choice questionnaire which is composed of 15 questions.
The purpose of the questionnaire was to assess three main factors:
a) the student, b) the content and c) the human gross anatomy courses.
Descriptive statistics and correlation coefficients were used in data analysis.
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: The mean proficiency score was 7.94 (52.93%) and the mean grade in
the musculoskeletal system course was 2.89. The students’ responses
were correlated with their proficiency of human gross anatomy (r = 0.284;
P < 0.01) and the grade in the musculoskeletal system course (r = 0.296;
P < 0.01). However, the human gross anatomy content and the human
gross anatomy courses were not correlated to the human gross anatomy
proficiency and the grade of the musculoskeletal system course. Furthermore,
the samples favored traditional teaching as the best method for learning
human gross anatomy (31.9%) followed by digital lecture (31.7%).
Conclusion : The medical student’s attitude is the factor that influenced human gross
anatomy proficiency. The students preferred the traditional teaching and
digital methods of learning for this course. In the future, the medical student’s
attitude and teaching method should be considered as important factors for
course management in human gross anatomy.
Results
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความจำเรื่องมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
ในนักศึกษาแพทย์
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เหตุผลของการทำวิจัย : มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (human gross anatomy) เป็นรายวิชา
หนึ่งที่สำคัญในชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์ วิชานี้ศึกษาจากร่าง
อาจารย์ใหญ่ที่มีรายละเอียดจำนวนมากทั้งเนื้อหาหลักและส่วนย่อย
จึงทำให้เกิดปัญหาในการเรียนโดยเฉพาะการจดจำเนื้อหา
: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความจำเรื่องมหกายวิภาค
วัตถุประสงค์
ศาสตร์ ข องมนุ ษ ย์ และเพื ่ อ สำรวจความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ การเรี ย น
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
: ศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ดำเนินการในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่
วิธีการทำวิจัย
3 จำนวน 184 ราย ใช้คำถามแบบเลือกตอบ (multiple-choice questions)
จำนวน 15 ข้อ ในการทดสอบความรู้ความจำมหกายวิภาคศาสตร์ของ
มนุษย์ และใช้แบบสอบถามในการประเมิน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัย
ด้านนักศึกษา เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนของมหกายวิภาค
ศาสตร์ของมนุษย์และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิตกิ ารวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient)
: ความรูค้ วามจำจากการทำแบบทดสอบของกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ 7.94
ผลการศึกษา
(คิดเป็นร้อยละ 52.93) และลำดับขั้นของกระบวนวิชาระบบกล้ามเนื้อ
และโครงกระดูกมีค่าเฉลี่ย 2.89 โดยผลของการศึกษาพบว่าทัศนคติมี
ของนักศึกษาความสัมพันธ์กับความรู้ความจำเรื่องมหกายวิภาคศาสตร์
ของมนุษย์ (r = 0.284; P < 0.01) และลำดับขัน้ ของกระบวนวิชาระบบ
กล้ามเนือ้ และโครงกระดูก (r = 0.296; P < 0.01) อย่างไรก็ตาม ปัจจัย
ด้านเนื้อหาวิชาและด้านการเรียนการสอนไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้
ความจำเรื่องมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ และลำดับขั้นของกระบวน
วิชาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างชอบ
การเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์แบบดัง้ เดิม (Traditional teaching
method) คิดเป็นร้อยละ 31.9 และการเรียนที่ใช้สื่อดิจิตอลคิดเป็น
ร้อยละ 31.7
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สรุป

:

ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรู้ความ
เข้าใจมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ และนักศึกษาชอบการเรียนทั้ง
แบบดั้งเดิมและการเรียนที่ใช้สื่อดิจิตอลมากที่สุด ซึ่งควรพิจารณาใน
การจัดการเรียนการสอนมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ต่อไป

คำสำคัญ

:

มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์, ความรู้ความจำ, ทัศนคติ, นักศึกษา
แพทย์, การจัดการเรียนการสอน.
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วิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (human
gross anatomy) เป็นหนึ่งในรายวิชาที่มีสำคัญอย่างยิ่ง
ในชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์ และเป็นพื้นฐานของ
การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่สำคัญและมี
ความจำเป็นต่ออนาคตของการเป็นแพทย์ แต่เนื่องด้วย
วิ ช ามหกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องมนุ ษ ย์ ม ี ร ายละเอี ย ดทั ้ ง
เนื้อหาหลักและส่วนย่อยต่าง ๆ (1 - 4) อีกทั้งใช้เวลาใน
การศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ค่อนข้างมากทำให้เกิดปัญหา
ในการจำเนื้อหา( 1- 2, 5) ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องกลับมา
ทวนความรู้เพื่อให้สามารถจดจำเนื้อหาได้(2, 5)
จากอดีตจนถึงปัจจุบันการเรียนการสอนมหกาย
วิภาคศาสตร์ของมนุษย์มีรูปแบบการเรียนต่างกันออกไป
ในแต่ละช่วงของการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ โดย
ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการ
เรียนแบบดั้งเดิม (Traditional teaching method) คือมี
การสอนภาคบรรยายและตามด้วยการเรียนภาคปฏิบัติ
โดยการชำแหละร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้เรียน
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
ทีเ่ ป็นการบูรณาการนำวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
มาแยกเรียนตามระบบต่าง ๆ ของร่างกาย (organ systems)
อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุเป้าหมายของการเรียน
มีหลายปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้อหาได้ดีและส่งผลต่อนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชา
การจั ด การเรี ย นการสอนหรื อ ผู ้ เ รี ย นเอง ด้ า นการจั ด
การเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การใช้พอดแคสต์
(podcast) การเรียนแบบการถ่ายทอดสดการผ่าตัดอาจารย์
ใหญ่ การเรียนการสอนที่อาศัยสื่อการเรียนแบบดิจิตอล
การเรียนการสอนทีอ่ าศัยการแลกเปลีย่ นความรู้(1, 3, 6, 11, 12, 14)
เป็ น ต้ น ส่ ว นในด้ า นตั ว ผู ้ เ รี ย นมี ก ารศึ ก ษาพบว่ า กลุ ่ ม
นักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของ
มนุษย์สามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนมากกว่ากลุ่ม
ที่ไม่สนใจ(9, 10, 13) และด้านเนื้อหาวิชาที่มีการทบทวน
ความรู้หลังจากการเรียนก็มีผลต่อความจำด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามระยะเวลาหลังจากการเรียนก็มีผลต่อการจำ
เนื้อหาการเรียนเช่นกัน
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจปัจจัย
ที่มีผลต่อความรู้ความจำโดยแบ่งเป็นปัจจัยด้านนักศึกษา
ในแง่ทัศนคติต่อกระบวนวิชา ปัจจัยด้านเนื้อหาวิชา และ
ปัจจัยด้านความคิดเห็นในการเรียนการสอนโดยแบ่งย่อย
ออกเป็น การเรียนที่ใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ผู้สอน
สถานที่การจัดการเรียนสอนและการสอบ รวมทั้งการ
สำรวจความคิ ด เห็ น ต่ อ แนวทางการเรี ย นการสอนวิ ช า
มหกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องมนุ ษ ย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรเป็นอย่างไร
วิธกี ารศึกษา
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้และ
ความจำเรื่องมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ในนักศึกษา
แพทย์เป็นการศึกษาแบบ cross sectional - analytical
study โดยได้ทำในกลุม่ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วิธกี ารวัดตัวแปร
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ อ อกแบบคำถามในแบบ
สอบถามโดยอ้างอิงจาก Moxham & Plaisant (15) โดยวัด
ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความจำของนักศึกษาแพทย์แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านนักศึกษาทีป่ ระกอบด้วย
ทัศนคติต่อกระบวนวิชาและความคิดเห็นต่อวิธีการเรียน
ปัจจัยด้านเนื้อหาของวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย
ความคิดเห็นต่อร่างอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ผู้สอน สถานที่
จัดการเรียนการสอน และการจำลองการสอบ และวัด
ความรู ้ ค วามจำโดยอ้ า งอิ ง จากแบบทดสอบ GRAY’S
anatomy review ปีพ.ศ. 2553 (16) จำนวน 15 ข้อ และ
ลำดับขั้นรายวิชาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก รวมทั้ง
เก็บข้อมูลด้านความคิดเห็นต่อแนวทางการเรียนในแบบ
ที่มีการใช้สื่อดิจิตอล, การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (problem-based learning), การจัดการเรียน
การสอนเสริมด้วยการให้นักเรียนสอนกันเอง (reciprocal
peer teaching) และวิธีสอนแบบดั้งเดิม (traditional

598

รวีโรจน์ ทองธานินท์ขวัญ และคณะ

teaching method) ซึง่ ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรม Statistical Package for the Social
Science 24.0
กระบวนการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลนักศึกษา
แพทย์ชน้ั ปีท่ี 3 ในช่วงวันที่ 25 - 27 กันยายน พ.ศ. 2560
ซึง่ ประชากรคือนักศึกษาแพทย์ชน้ั ปีท่ี 3 จำนวน 247 ราย
มีผตู้ อบกลับจำนวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.49
สถิตทิ ใ่ี ช้ในวิจยั (สมมติฐาน, การทดสอบทางสถิต)ิ
ในการทดสอบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นนั ก ศึ ก ษา ปั จ จั ย
ด้านเนื้อหาวิชา Gross Anatomy และปัจจัยด้านการจัด
การเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่มีมีผลต่อคะแนนความรู้
ความจำและลำดับขั้นของรายวิชาระบบกล้ามเนื้อและ
โครงกระดูก โดยการใช้สถิติที่สำคัญสถิติเชิงวิเคราะห์
ใช้ค่า Mann-Whiney U test และ ค่า correlation ของ
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม นอกจากนั้นใช้สถิติเชิงพรรณา
บอกถึงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่ามัธยฐาน ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุดและต่ำสุด มาใช้ในการอธิบายความ
คิ ด เห็ น ต่ อ แนวทางการเรี ย นการสอนที ่ น อกเหนื อ จาก
การเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จริยธรรม
การศึ ก ษานี ้ ไ ด้ ผ ่ า นการรั บ รองจริ ย ธรรมวิ จ ั ย
หนังสือเลขที่ 364/2017 หมายเลขการร้องขอ REC-25600
817-11147 คณะกรรมการจริยธรรมวิจยั คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการศึกษา
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้เข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด 184 ราย เป็นเพศชายร้อยละ
54.8 และเพศหญิงร้อยละ 45.2 นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ได้คะแนนเกรดเฉลีย่ (GPA) ในชัน้ ปีท่ี 2 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
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3.13 (S.D. = 0.46) (ตารางที่ 1) นำมาทดสอบข้อมูลด้วย
Kolmogorov-Smirnov test (P < 0.0001) พบว่าการ
ประเมิ น ความรู ้ ต นเองและการทำแบบทดสอบมี ก าร
แจกแจงแบบไม่ปกติ
คะแนนความรูค้ วามจำ
ความรู้ความจำเรื่องมหกายวิภาคศาสตร์ของ
มนุษย์มีคะแนนเฉลี่ย 7.94 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยของ
เพศชายและเพศหญิงคือ 8.11 และ 7.78 ตามลำดับ) ค่า
สูงสุดเท่ากับ 12 ค่าต่ำสุดเท่ากับ 2 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.11 ลำดับขั้นในกระบวนวิชาระบบ
กล้ามเนื้อและโครงกระดูกเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 (ลำดับขั้น
ของเพศชายและเพศหญิงคือ 2.93 และ 2.83 ตามลำดับ)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความรูค้ วามจำ
ปัจจัยด้านนักศึกษา
ปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ความรู ้
ความจำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ correlation
coefficient เท่ากับ 0.284, P < 0.0001 และปัจจัยด้าน
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับลำดับขั้นในกระบวนวิชาระบบ
กล้ามเนือ้ และโครงกระดูกอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
correlation coefficient เท่ากับ 0.296, P < 0.0001 ด้าน
วิธีการเรียนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติต่อคะแนน
ความรู ้ ค วามจำและลำดั บ ขั ้ น ในกระบวนวิ ช าระบบ
กล้ามเนื้อและโครงกระดูก (ตารางที่ 2) นอกจากนั้นการ
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธี independent-samples
Mann-Whitney U test ระหว่างเพศชายและหญิงในเรื่อง
ลำดับขั้นของกระบวนวิชา ( P = 0.219) และคะแนน
ความรู้ (P = 0.175) พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่าง
เพศชายและหญิง
ปัจจัยด้านเนื้อหาวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
เนื้อหาวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ในเรื่องปริมาณ
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เนือ้ หาวิชา รายละเอียดของวิชา ประเด็นหลักทีต่ อ้ งจดจำ
และความชัดเจนของเนื้อหา โดยปัจจัยทั้งหมดไม่มีความ
สัมพันธ์ทางสถิติต่อคะแนนความรู้ความจำและลำดับขั้น
ในกระบวนวิชาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก โดยค่า
ความสัมพันธ์ของปริมาณเนือ้ หาวิชา รายละเอียดของวิชา
ประเด็นหลักที่ต้องจดจำหรือให้ความสำคัญและความ
ชัดเจนของเนื้อหาต่อคะแนนความรู้ความจำมีค่า 0.101,
-0.080, -0.049, และ -0.019 ตามลำดับ และค่าความ
สัมพันธ์ต่อลำดับขั้นในกระบวนวิชาระบบกล้ามเนื้อและ
โครงกระดูกมีค่า -0. 072, -0. 019, 0.011, และ -0.032
ตามลำดับ (ตารางที่ 3) นอกจากนั้นภาพรวมปัจจัยด้าน
เนื ้ อ หาวิ ช ามหกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องมนุ ษ ย์ ไ ม่ ม ี ค วาม
สัมพันธ์ทางสถิติและปัจจัยด้านเนื้อหาวิชามีค่าความ
สัมพันธ์ตอ่ คะแนนความรูค้ วามจำและลำดับขัน้ ในกระบวน
วิชาระบบกล้ามเนือ้ และโครงกระดูกเป็น -0.005 และ 0.042

ตามลำดับ
ปัจจัยด้านการเรียนการสอนของวิชามหกายวิภาค
ศาสตร์ของมนุษย์
ปั จ จั ย ย่ อ ยด้ า นการเรี ย นกั บ ร่ า งอาจารย์ ใ หญ่
ด้านผู้สอน ด้านสถานที่ และด้านการสอบ มีค่าความ
สัมพันธ์ต่อคะแนนความรู้ความจำเป็น -0.086, 0.048,
-0.024, และ -0.017 ตามลำดับ และมีค่าความสัมพันธ์
ต่อลำดับขัน้ ในกระบวนวิชาระบบกล้ามเนือ้ และโครงกระดูก
เป็น 0.052, -0.126, 0.027, และ -0.006 ตามลำดับ
(ตารางที่ 4) ในภาพรวมปัจจัยด้านการเรียนการสอนไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติ และปัจจัยด้านการเรียนการสอน
มีค่าความสัมพันธ์ต่อคะแนนความรู้ความจำและลำดับ
ขั้นในกระบวนวิชาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกเป็น
-0.039 และ 0.106 ตามลำดับ

ตารางที่ 1. ข้อมูลพืน้ ฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
เกรดเฉลี่ยชั้นปีที่สอง
ชาย (N = 98)
หญิง (N = 78)
รวม (N = 176)
การประเมินความจำของตนเอง
ชาย (N = 99)
หญิง (N = 80)
รวม (N = 179)
Knowledge
ชาย (N = 100)
หญิง (N = 83)
รวม (N = 183)
MSS grade
ชาย (N = 100)
หญิง (N = 83)
รวม (N = 175)

ค่าเฉลี่ย

ค่ามัธยฐาน

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ค่าต่ำสุด

ค่าสูงสุด

3.12
3.13
3.13

3.13
3.16
3.18

0.51
0.39
0.76

2
2.28
2

3.97
4
4

3.18
2.81
3.02

2.81
3
3

1.97
1.62
2.09

0
0
0

8
6
8

8.11
7.76
7.95

7.76
8
8

2.17
1.99
1.83

2
3
2

12
12
12

2.93
2.83
2.89

2.83
3
3

0.84
0.63
0.46

1
1
1

4
4
4
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ตารางที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษากับความรู้ความจำและลำดับขั้นในกระบวนวิชาระบบกล้ามเนื้อ
และโครงกระดูก
ปัจจัย

ทัศนคติต่อกระบวนวิชา
ความคิดเห็นต่อวิธีการเรียน
ปัจจัยด้านนักศึกษา

ความรู้ความจำ
Correlation
Coefficient

P-value

0.289**
0.072
0.284**

<0.0001
<0.335
<0.0001

ลำดับขั้นในกระบวนวิชาระบบ
กล้ามเนื้อและโครงกระดูก
Correlation
P-value
Coefficient
0.292**
0.145
0.296**

<0.0001
<0.058
<0.0001

*P < 0.05 **P < 0.01

ตารางที่ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเนื้อหาวิชากับความรู้ความจำและลำดับขั้นในกระบวนวิชาระบบกล้ามเนื้อ
และโครงกระดูก
ปัจจัย

ปริมาณเนื้อหา
รายละเอียดของวิชา
ประเด็นหลักที่ต้องจดจำหรือให้ความสำคัญ
ความชัดเจนของเนื้อหา
ความคิดเห็นต่อเนื้อหา

ความรู้ความจำ
Correlation
Coefficient

P - value

0.101
-0.080
-0.049
-0.019
-0.005

0.173
0.282
0.508
0.802
0.943

ลำดับขั้นในกระบวนวิชาระบบ
กล้ามเนื้อและโครงกระดูก
Correlation
P - value
Coefficient
0.072
-0.019
0.011
-0.032
0.042

0.347
0.807
0.884
0.675
0.583

*P < 0.05 **P < 0.01

ตารางที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเรียนการสอนของวิชากับความรู้ความจำและลำดับขั้นในกระบวน
วิชาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
ปัจจัย

ความคิดเห็นต่อร่างอาจารย์ใหญ่
ความคิดเห็นต่ออาจารย์ผู้สอน
ความคิดเห็นต่อสถานที่จัดการเรียนการสอน
ความคิดเห็นต่อการจัดการสอบ
ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน
*P < 0.05 **P < 0.01

ความรู้ความจำ
Correlation
Coefficient

P - value

-0.086
0.048
-0.024
-0.017
-0.039

0.262
0.531
0.751
0.829
0.607

ลำดับขั้นในกระบวนวิชาระบบ
กล้ามเนื้อและโครงกระดูก
Correlation
P - value
Coefficient
0.052
0.126
0.027
-0.006
0.106

0.507
0.108
0.733
0.942
0.174
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ความคิดต่อแนวการเรียน
จากการรวบรวมแบบสอบถามความคิ ด เห็ น
เกี ่ ย วกั บ แนวทางการเรี ย นแบบต่ า ง ๆ ที ่ ค วรมี เ พิ ่ ม ใน
การเรี ย นการสอนวิ ช ามหกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องมนุ ษ ย์
นอกเหนือจากการเรียนในปัจจุบันพบว่าความคิดเห็นต่อ
แนวทางการเรียนที่ใช้สื่อดิจิตอลมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย
คือ 3.76 ต่อมาเป็นความคิดเห็นต่อแนวการจัดการเรียน
การสอนเสริมด้วยการให้นักเรียนสอนกันเองมีค่าเฉลี่ยคือ
3.60 และความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปญ
ั หาเป็นฐานมีคา่ เฉลีย่ คือ 3.44 (ตารางที่ 5)

ลำดับความชอบต่อแนวการเรียน
จากการรวบรวมแบบสอบถามความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับแนวทางการเรียนแบบต่าง ๆ ที่ชอบในการเรียน
การสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 3 เลือกการเรียนการสอนอันดับที่ 1 เลือก
การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มากที่สุดร้อยละ 31.9 และการใช้
สือ่ ดิจติ อลรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 31.7 และเลือกการเรียน
แบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นลำดับ
สุดท้ายคิดเป็นร้อยละ 13.3 (ตารางที่ 6)(รูปที่ 1)

ตารางที่ 5. ตารางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเรียนแบบต่าง ๆ ที่ควรมีเพิ่มในการเรียนการสอนวิชา
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
แนวทางการเรียน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

สื่อดิจิตอล
การจัดการเรียนการสอน
เสริมด้วยการให้
นักเรียนสอนกันเอง
การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน

7 (4%)

10 (5.7%)

39 (22.2)

82 (46.6%) 38 (21.6%)

4 (2.3%)

14 (8%)

52 (29.5%) 85 (48.3%) 21 (11.9%)

5 (2.8%)

25 (14.2%)

51 (29%)

77 (43.8%) 18 (10.2%)

ตารางที่ 6. การจัดอันดับความคิดเห็นต่อแนวทางการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ของนักศึกษาในแบบต่าง ๆ
แนวทางการเรียน

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

อันดับ 4

การเรียนทีใ่ ช้สอ่ื ดิจติ อล (n = 167)*
การจัดการเรียนการสอนเสริมด้วยการให้นักเรียน
สอนกันเอง (n = 166)
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (n = 166)
วิธสี อนแบบดัง้ เดิม (n = 166)

53 (31.7%)
36 (21.7%)

49 (29.3%)
38 (22.9%)

18 (10.8%)
50 (30,1%)

47 (28.1%)
42 (25.3%)

22 (13.3%)
53 (31.9%)

38 (22.9%)
43 (25.9%)

55 (33.1%)
42 (25.3%)

51 (30.7%)
28 (16.9%)

*มีผู้เข้าร่วมวิจัยบางท่านตอบการเรียนใช้สื่อดิจิตอลเป็นคำตอบเดียวในการเลือกโดยเลือกไว้เป็นอันดับ 1 โดยปกติจะต้องตอบสี่
คำตอบโดยเรียงลำดับ 1 - 4
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Chula Med J

รูปที่ 1. แสดงการเรียงลำดับความชอบต่อแนวการเรียนที่นักศึกษาเลือก

อภิปรายผล
การวัดผลความรู้และความจำของวิชามหกาย
วิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ รียนผ่านมา 1 ปี
ผู้วิจัยประเมินความรู้และการจดจำได้โดยใช้คะแนนจาก
แบบประเมินความรู้มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ และ
เลือกใช้ลำดับขั้นในวิชาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
ที่เป็นตัวแทนในการเรียนแบบระบบ (systemic block)
เนื ่ อ งจากกระบวนวิ ช านี ้ ม ี จ ำนวนชั ่ ว โมงเรี ย นมหกาย
วิภาคศาสตร์ของมนุษย์มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มวิชา
อื่น โดยงานวิจัยนี้ได้นิยามความหมายของคำว่า ความรู้
หมายถึง สิง่ ทีส่ ง่ั สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า
หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิง ทักษะและ
ปฏิบัติ ความจำ หมายถึงความสามารถในการเก็บข้อมูล
และเอาข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้ มหกายวิ ภ าคศาสตร์ ข อง
มนุษย์ หมายถึง การศึกษาโครงสร้างของร่างกายด้วย
ตาเปล่า โดยใช้เครื่องมือชำแหละช่วย(17)
ในการวัดความรูเ้ มือ่ นำข้อมูลทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบ
ระหว่างเพศในเรื่องคะแนนความรู้ความจำและลำดับขั้น
ในรายวิชาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกพบว่าในส่วน

ของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ช ั ้ น ปี ท ี ่ 3 ไม่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น
ในเพศชายและหญิ ง ทั ้ ง นี ้ อ าจเนื ่ อ งมาจากมี ก ารจั ด
เรียนร่วมกันทั้งชายและหญิงพร้อมกันภายในการเรียน
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ทำให้ความรู้ที่ได้จาก
การเรียนของทั้งสองเพศไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจาก
การประเมิ น ความจำของตนเองในวิ ช ามหกายวิ ภ าค
ศาสตร์ของมนุษย์พบว่านักศึกษาแพทย์คิดว่าตนมีความ
รู้น้อย โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 184 ราย คือ 3.02
จากคะแนน 0 ถึ ง 10 แต่ เ มื ่ อ ทำแบบทดสอบกลั บ ได้
คะแนนเฉลี่ย 7.94 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนนเพราะ
นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในความรู้ของตนเอง
เช่นเดียวกับการศึกษาหนึ่งที่รายงานว่านักศึกษาแพทย์
จะมีความมั่นใจในความรู้ของตัวเองน้อยลงเมื่อเวลาผ่าน
ไปนาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนที่เรียนเสร็จแล้ว
ทันทีพบว่านักศึกษามีความมั่นใจในความรู้ของตัวเอง
มากที ่ ส ุ ด (5) ในการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ พ บว่ า คะแนนความรู ้
ความจำของนักศึกษาแพทย์มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ย
ของชั้นปีที่สอง และลำดับขั้นของวิชาระบบกล้ามเนื้อ
และโครงกระดูกโดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ เมื่อ
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความจำเรื่องมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
ในนักศึกษาแพทย์

พิจารณาคะแนนความรู้ความจำจากแบบประเมิน โดยให้
ถ้าทำถูกได้ 1 คะแนน ถ้าทำผิดได้ 0 คะแนนในข้อนั้น ๆ
พบว่านักศึกษาแพทย์ได้คะแนนมีค่าเฉลี่ย 7.94 คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.11 คะแนนต่ำสุด 2 คะแนน
คะแนนสูงสุด 12 คะแนน ซึ่งพบว่านักศึกษาแพทย์ส่วน
ใหญ่ ส ามารถทำข้ อ สอบประเมิ น ความรู ้ ไ ด้ ผ ่ า น เมื ่ อ
เทียบจากเกณฑ์การตัดลำดับขั้น F เป็นเกณฑ์ตกของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คำนวณจาก
Mean-1.5 SD คือ 4.78 คะแนน มีผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า
เกณฑ์อยู่ทั้งหมด 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 ซึ่งมีจำนวน
น้ อ ย แสดงว่ า ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานวิ จ ั ย ส่ ว นใหญ่ ส ามารถทำ
ข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของปัจจัยด้านนักศึกษา พบว่าในส่วน
ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์มีความสัมพันธ์กับคะแนน
ความรู้ความจำและลำดับขั้นวิชาระบบกล้ามเนื้อและ
โครงกระดูก แต่มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำแบบระดับ
ตรง การที่มีความสัมพันธ์อาจมาจากการมีทัศนคติที่ดีต่อ
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ทำให้เกิดความสนใจใน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น การรับและสั่งสมความรู้เป็นไปในทาง
ที ่ ม ากขึ ้ น (10) ทำให้ ส ามารถทำข้ อ สอบได้ ม ากกว่ า เมื ่ อ
เทียบกับนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ไม่ดี
ในส่วนปัจจัยด้านเนือ้ หาวิชามหกายวิภาคศาสตร์
ของมนุ ษ ย์ พบว่ า ไม่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนน
ความรู้ความจำและลำดับขั้นวิชาระบบกล้ามเนื้อและ
โครงกระดูก เนื่องจากนักศึกษาสามารถปรับวิธีการเรียน
ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ตนเกิดความรู้ความจำโดยลักษณะ
ของเนื้อหาที่เรียนไม่เป็นปัจจัยในการเรียนวิชาดังกล่าว
นอกจากนั้นการเรียนที่ทำให้เห็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็น
วิ ธ ี ก ารเรี ย นแบบใดจะสามารถทำให้ ผ ลการเรี ย นของ
นักศึกษาที่ออกมาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
สนใจของนักศึกษาด้วย(10) ในส่วนของปัจจัยด้านการจัด
การเรียนการสอนพบว่าการจัดการเรียนการสอนที่เรียน
กับร่างอาจารย์ใหญ่ไม่ได้มีผลต่อความรู้ ความจำและ
ลำดับขั้นในกระบวนวิชาของนักศึกษา แต่การที่นักศึกษา
ที่ได้เรียนรู้กับร่างกายของมนุษย์จริง จากการสัมผัสการดู
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จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจดจำและเห็นภาพได้ แต่การ
ที่นักศึกษาจะสามารถทำข้อสอบได้ต้องอาศัยการท่องจำ
หรื อ ศึ ก ษาเพิ ่ ม เติ ม ด้ ว ยตนเอง ซึ ่ ง จะให้ ค วามเห็ น ที ่
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาการดองร่างอาจารย์ใหญ่
ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารที ่ แ ตกต่ า งกั น จะเป็ น เพี ย งสื ่ อ ที ่ ช ่ ว ยให้ ม ี
การเรียนรู้ได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยในการเพิ่มพูนความรู(5,้ 18)
ในทำนองเดียวกันส่วนของอาจารย์ผู้สอน สถาน
ที่การเรียนการสอน ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในทั้งลำดับขั้น
วิชาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก และคะแนนความรู้
ความจำ ทัง้ นีใ้ นส่วนของอาจารย์ผสู้ อน ผูว้ จิ ยั มีความเห็น
ว่านักศึกษาเองมีการปรับตัวเข้ากับลักษณะวิธีการสอน
ของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละท่าน ซึง่ มีรปู แบบการสอนทีเ่ ฉพาะ
เป็นของตนเอง สำหรับสถานที่การจัดการเรียนนั้น ทาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนสอนได้ในระดับหนึ่งซึ่งเพียงพอต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา เช่นเดียวกับการเรียนมหกาย
วิ ภ าคศาสตร์ ข องมนุ ษ ย์ ท ี ่ ม ี ช ั ่ ว โมงในการชำแหละร่ า ง
อาจารย์ใหญ่เป็นเวลานาน ในช่วงแรกนักศึกษาอาจจะ
ยังไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนที่ยาวนานได้ เมื่อเวลา
ผ่านไปอาจทำให้นักศึกษาเกิดความเคยชินและรู้สึกว่า
การเรียนที่ยาวนานไม่มีปัญหาอีกต่อไป
จากการสำรวจในส่วนของความเห็นด้านการจัด
การเรียนการสอนแบบต่าง ๆ พบว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปี
ที ่ 3 ส่ ว นใหญ่ ย ั ง ต้ อ งการที ่ จ ะเรี ย นแบบดั ้ ง เดิ ม หรื อ
การเรียนการสอนแบบที่นักศึกษาได้เรียนผ่านมา ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากนักศึกษามีประสบการณ์ในการเรียนเพียง
แบบเดียวในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ยังไม่สามารถ
เข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบอื่น ซึ่งใน
ความเห็ น ของผู ้ ว ิ จ ั ย และผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จ ั ย บางท่ า นคิ ด ว่ า
การเรี ย นการสอนแบบดั ้ ง เดิ ม มี ท ั ้ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ใน
หลักสูตร จึงทำให้มคี วามต้องการการจัดการเรียนการสอน
ที่แตกต่างจากเดิมเพื่อประโยชน์การพัฒนาในอนาคต
และสิ่งที่น่าสนใจคือ นักศึกษาแพทย์มีความต้องการให้
ใช้สื่อดิจิตอลเข้ามาร่วมกับการเรียนการสอนซึ่งสามารถ
ช่วยให้เรียนรู้มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ได้ดีขึ้น ทำ
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ความเข้าใจง่ายขึ้น และการใช้สื่อดิจิตอลอาจทำให้ไม่มี
ความจำเป็นต้องทำการชำแหละร่างอาจารย์ใหญ่ในบาง
โครงสร้าง ช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรู้และสามารถ
เข้าถึงได้งา่ ย
การศึกษาครั้งนี้สามารถใช้ในการสะท้อนความ
เห็นของนักศึกษาแพทย์ในภาพรวมของวิชามหกายวิภาค
ศาสตร์ของมนุษย์ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปรับการเรียน
การสอนของวิชาดังกล่าว ทั้งนี้การเรียนอาจมีการส่งเสริม
ให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน โดยมีการชี้แนะให้
นักศึกษารู้ถึงความสำคัญของวิชาและทำให้วิชาน่าสนใจ
ในการเรียนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีช่วงระยะ
เวลาที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอต่อการเก็บ
ข้อมูลในกลุ่มประชากรนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ทง้ั หมด และปัญหาการเข้าถึงตัวนักศึกษาแพทย์
ชั้นคลินิกหรือชั้นปีที่ 4 - 6 ซึ่งการติดตามแบบสอบถาม
และขอความร่ ว มมื อ ในการสำรวจได้ ย าก ในส่ ว นของ
ชั้นปีที่ 1 และ 2 ยังไม่ผ่านการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
ของมนุษย์ ทำให้ทางผู้ทำวิจัยมีความจำเป็นต้องเลือก
กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพราะเป็น
ชั้นปีที่ได้ผ่านการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ได้
ไม่ น าน และสามารถติ ด ตามแบบสอบถามได้ ส ะดวก
เนือ่ งการสำรวจความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอน
พบว่าการใช้สื่อดิจิตอลมีความต้องการเป็นอับดับสองรอง
จากการเรี ย นแบบดั ้ ง เดิ ม อาจมี ส าเหตุ จ ากนั ก ศึ ก ษา
ไม่เคยเรียนโดยใช้สอ่ื ดิจติ อลแบบสมบูรณ์จงึ ทำให้ไม่ทราบ
ข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีอย่างชัดเจน ซึ่งการทดลองใช้วิธี
การเรียนแบบสือ่ ดิจติ อลอาจเป็นทางเลือกสำหรับการเรียน
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ในอนาคต นอกจากนั้น
จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจดจำความรู้
คือปัจจัยด้านตนเองหรือทัศนคติของนักศึกษา ซึ่งปัจจัย
ด้านการเนือ้ หาวิชา และด้านการจัดการเรียนการสอนไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติ ดังนั้นจากผลการศึกษาครั้งนี้
ทำให้ผู้ทำวิจัยมีความคิดเห็นว่าภาควิชาควรสร้างทัศนคติ
ที่ดีให้นักศึกษาแพทย์ก่อนเรียนและในชั้นเรียนกายวิภาค
ศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาแพทย์มีผลลัพธ์ทางการ
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ศึกษาทีด่ ขี น้ึ และภาควิชาอาจมีการประยุกต์ใช้สอ่ื ดิจติ อล
ร่ ว มกั บ การเรี ย นการสอนปกติ ใ นคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามความเหมาะสม
สรุป
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความจำ
คือทัศนคติของผู้เรียน ส่วนความคิดเห็นด้านเนื้อหาและ
การเรียนการสอนไม่มีผลต่อความรู้ความจำ ผลการการ
สำรวจความคิดเห็นต่อแนวทางการสอนนักศึกษาคิดว่า
การเรี ย นแบบดั ้ ง เดิ ม และการใช้ ส ื ่ อ ดิ จ ิ ต อลเหมาะสม
มากที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
คณะวิ จ ั ย ขอขอบพระคุ ณ ร่ า งอาจารย์ ใ หญ่ ใ น
การเรี ย นการสอนวิ ช ามหกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องมนุ ษ ย์
สำหรับนักศึกษาทุกท่าน ขอขอบคุณหลักสูตรแพทยศาสตร
บั ณ ฑิ ต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ท ี ่
ทำให้ผู้วิจัยคนที่ 1 - 5 มีประสบการณ์ทางการวิจัยขณะ
ศึกษาในกระบวนวิชาทักษะวิจัย 2 ปีการศึกษา 2560
ขอขอบคุณห้องปฏิบตั งิ านวิจยั 1 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ช ุ ม ชน และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนการจัดทำและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
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