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บทคัดยอ
การเรียนแบบขวนขวายเรียนรูดวยตนเองไดนำมาใชในโรงเรียนแพทย แตยังไมพบวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติ
ตอการเรียนแบบขวนขวายทุกรูปแบบในวิชารังสีวทิ ยา การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ประเมินทัศนคติของนิสติ แพทย
ตอการเรียนแบบขวนขวายเปรียบเทียบกันในแตละรูปแบบในวิชารังสีวิทยาโดยศึกษาในนิสิตแพทยชั้นป 5
ศูนยแพทยศาสตร โรงพยาบาลพุทธชินราช ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกรังสีวทิ ยาในปการศึกษา 2559 จำนวน
59 คน ซึง่ ไดรบั การเรียนแบบเปนทีม การเรียนรจู ากฟลม ผปู ว ย การเรียนจากตัวอยางผปู ว ยการนำเสนอกลมุ และ
การเรียนอัลตราซาวดภาคปฏิบัติ และไดตอบแบบสอบถามหลังเลิกเรียนเพื่อประเมินทัศนคติตอการเรียนแบบ
แบบขวนขวายเรียนรดู ว ยตนเอง 11 หัวขอ พบวาการเรียนแบบเปนทีมไดคะแนนรวมเฉลีย่ สูงสุด (3.37 ± 0.82)
และการเรียนอัลตราซาวดภาคปฏิบัติไดคะแนนรวมเฉลี่ยนอยสุด (2.43 ± 0.84) การเรียนจากตัวอยางผูปวย
ไดคะแนนสูงสุดในหาหัวขอ เนือ่ งจากตองมีการเตรียมตัวและการประสานงานทีด่ เี พือ่ การนำเสนอทีด่ ที สี่ ดุ การเรียน
แบบเปนทีมไดคะแนนสูงสุดในหัวขอการทำงานเปนทีมซึ่งเขาไดกับวัตถุประสงคของการเรียนนี้ขณะที่นักศึกษา
ไดประโยชนโดยตรงจากผูสอนในการเรียนรูจากฟลมผูปวย ทำใหไดคะแนนสูงสุดในหัวขอการใหขอมูลสนับสนุน
จากอาจารย การเรียนอัลตราซาวดภาคปฏิบัติไดรับคะแนนต่ำสุดในแปดหัวขอเนื่องจากการมีสวนรวมนอยและ
เวลานอย โดยสรุปการเรียนแบบขวนขวายในแตละรูปแบบมีขอ ดีขอ เสียแตกตางกัน จึงควรนำการเรียนแบบขวนขวาย
ทุกรูปแบบมาใชรว มกันเพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา
คำสำคัญ: การเรียนแบบขวนขวาย ทัศนคติ รังสีวทิ ยา
พุทธชินราชเวชสาร 2018;35(3):313-8.
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Abstract
Active learning has been applied in medical schools, and a void in the literature exists regarding
the attitude of all active learning methods. The objective of this study was to evaluate medical
students' attitudes toward all active learning methods in radiology.Fifty nine 5th year medical students
in Buddhachinaraj Medical Education Center in elective course of radiology in academic year 2016
were included in this study. They were assigned to study team based learning, case conference,
topic, teaching film and ultrasound practice methods. At the end of the course, they were surveyed for
their attitudes toward all active learning methods by using 11 (five rating scale) questionnaire items. TBL had
the highest attitude (3.37 ± 0.82) and ultrasound practice had the lowest attitude (2.43 ± 0.84) in overall.
Case conference had the highest attitude in five items because the students have to be good coordination
and preparation for excellent presentation. Team-based learning (TBL) had the highest attitude in
teamwork that corresponding with the objective of TBL. The students had direct benefit from teacher
in teaching film, therefore they had the highest attitude in instructor feedback. While ultrasound practice
had the lowest attitude in eight items due to low participation and inadequate time. All active learning
methods in radiology have different advantages and disadvantages that we should mix all active learning
methods to increase the benefits.
Keywords: active learning, attitude, radiology
Buddhachinaraj Med J 2018;35(3):313-8.
บทนำ
เนือ่ งจากรังสีแพทยกลมุ งานรังสีวทิ ยา โรงพยาบาล
พุทธชินราช นอกจากจะมีภารกิจหลักในการดูแลผปู ว ย
ยังมีภารกิจในการสอนนิสิตแพทยคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนใหนิสิตแพทยไดเกิดการ
เรียนรอู ยางแทจริงและมีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนนิสติ แพทยในปจจุบนั ไดพฒ
ั นา
ขึน้ จากเดิมทีเ่ ปนการบรรยายในชัน้ เรียน (lecture-based
learning: LBL) เปนการเรียนแบบขวนขวายเรียนรดู ว ย
ตนเอง (active learning) มากขึน้ ซึง่ ไดรบั การพัฒนา
มาหลายวิธี เชน การเรียนแบบเปนทีม (team-based
learning: TBL) การเรียนรจู ากฟลม ผปู ว ย (teaching
film) การเรียนจากตัวอยางผปู ว ย (case conference)
การนำเสนอกลุม (topic) และการเรียนอัลตราซาวด
ภาคปฏิบตั ิ (ultrasound practice) 1-3
มีการศึกษาในแงผลสัมฤทธิ์ การนำมาประยุกตใช
และทัศนคติตอ การเรียนแบบขวนขวายในหลายวิชา1-13
โดยการศึ ก ษาทั ศ นคติ ต อ การเรี ย นแบบเป น ที ม ใน
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หลายวิชารวมทั้งวิชารังสีวิทยาพบวานิสิตแพทยมี
ทัศนคติดถี งึ ดีมากตอการเรียนแบบเปนทีมวิชา10, 12-15
แตยังไมมีการศึกษาทัศนคติของนิสิตแพทยตอการ
เรียนแบบขวนขวายเปรียบเทียบกันในแตละรูปแบบ
ในการเรียนการสอนวิชารังสีวทิ ยา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินทัศนคติ
ของนิสติ แพทยตอ การเรียนแบบขวนขวายเปรียบเทียบ
กันในแตละรูปแบบในการเรียนการสอนวิชารังสีวทิ ยา
เพือ่ เปนขอมูลประกอบการจัดทำแนวทางพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนนิสติ แพทยทเี่ นนผเู รียนเปนศูนยกลาง
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การเรียนแบบเปนทีม (Team-based learning:
TBL) ในหัวขอ gastrointestinal imaging ใหนิสิต
ศึกษาดวยตนเองจากแผนการสอน, เอกสารประกอบ
การสอน และหนังสืออานประกอบอางอิงทายบท เพือ่ นำ
ไปเปนขอมูลในหองเรียน แลวทำตามขัน้ ตอนการเรียน
แบบ TBL คือ แบบวัดความพรอมรายบุคคล (individual
Volume 35 No.3 September-December 2018

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

readiness assurance test: I-RAT)การวัดความรู
รายกลมุ (group readiness assurance test: G-RAT)
คำถามตัวอยางผูปวย (case-based question) สรุป
การเรียนรู และขอสอบวัดความรหู ลังเรียน
2. การเรียนจากตัวอยางผปู ว ย (case conference)
ในหัวขอ gastrointestinal imaging
3.การนำเสนอกลมุ (topic) ในหัวขอ Musculoskeletal Imaging และ Genitourinary and Breast
Imaging ใหนสิ ติ แพทยแบงกลมุ ยอยออกเปน 3 กลมุ
แตละกลุมจะไดรับหัวขอตามที่กำหนดเตรียมเนื้อหา
เปนแบบนำเสนอโดยใชเพาเวอรพอยทโดยเนนความ
ผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางรั ง สี เ ป น หลั ก และต อ งแบ ง ให
ทุกคนไดเตรียมและแบงหัวขอบรรยายทุกคนเทาๆกัน
ใหแตละกลมุ นำเสนอผปู ว ยทีน่ า สนใจทางรังสีวทิ ยาโดย
ควรเปนผปู ว ยทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยทีแ่ นนอนแลวในการ
นำเสนอนิสิตแพทยแตละกลุมจะเปน ผูดำเนินการ
ประชุม สำหรับนิสติ แพทยอนื่ ๆ รวมแสดงความคิดเห็น
และอานฟลม
4. การเรียนรจู ากฟลม ผปู ว ย (teaching film) ใน
หัวขอ Chest imaging, Musculoskeletal Imaging
Gastrointestinal Imaging, Hepatobiliary Imaging,
Genitourinary and Breast Imaging, Neurological
and PNS Imaging และ Pediatrics Imaging ศึกษา
วิธกี ารแปลผลทางรังสีวทิ ยา ฝกการแปลผลดวยตนเอง
ภายใตการชี้แนะจากรังสีแพทยประจำกลุมตามระบบ
ตางๆ
5. การเรียนอัลตราซาวดภาคปฏิบตั ิ (ultrasound
practice) ในหัวขอ Hepatobiliary Imaging อธิบาย
หลักการพืน้ ฐานการใชเครือ่ งอัลตราซาวดและหลักการ
ตรวจอยางคราว โดยอาจารยแพทยจะทำการตรวจ
สาธิตกับผูปวยหรือผูปวยสมมุติแลวใหนิสิตแพทย
ฝกหมุนเวียนทำ โดยนิสติ แพทย จะตองประเมินสิง่ ที่
ปกติและผิดปกติ
วัสดุและวิธกี าร
เปนการศึกษาแบบตัดขวาง ณ ศูนยแพทยศาสตร
ศึกษาชัน้ คลินกิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดย
ศึกษาในนิสิตแพทยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ชัน้ ป 5 ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชารังสีวทิ ยา
ในปการศึกษา 2559 จำนวนทัง้ หมด 59 คน นิสติ แพทย
ปที่ ๓๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

315

ทุกคนไดรบั การเรียนแบบขวนขวายทัง้ หมด 5 รูปแบบ
คือ การเรียนแบบเปนทีม การเรียนรูจากฟลมผูปวย
การเรียนจากตัวอยางผูปวยการนำเสนอกลุม และ
การเรียนอัลตราซาวดภาคปฏิบัติ และใหนิสิตแพทย
ทุกคนตอบแบบสอบถามหลังเลิกเรียน
โดยแบบสอบถามที่ใชนำมาจากการศึกษาเรื่อง
การเรี ย นแบบเป น ที ม ที่ ก ลุ ม งานกุ ม ารเวชกรรม 12
โดยมีคา ความเชือ่ มัน่ (reliability) โดยวิธสี มั ประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)
ไดคา ความเชือ่ มัน่ 0.876 เพือ่ ประเมินทัศนคติตอ การ
เรียนการสอนแบบขวนขวายใน 11 หัวขอ (ทักษะ
การทำงานเปนทีม, ทักษะดานการสื่อสารดวยวาจา,
การติดตอประสานงานในกลุม, ความรับผิดชอบของ
สมาชิกในกลุม, การใหขอมูลสนับสนุนจากอาจารย,
ความสามัคคีภายในกลุม, การเตรียมตัวกอนเขาหอง
เรียน, เวลาทีใ่ ชในการเรียน, ทักษะการนำเสนอ, ความ
เปนวิชาชีพแพทย, การเรียนรตู ลอดชีวติ ) โดยใชแบบ
สอบถามซึ่งใชมาตรวัดทัศนคติของลิเคอรท (Likert
Scale) ลักษณะคำถามเปนแบบมาตรประมาณคา 5
ระดับ ระดับ (จากคะแนน 1 คือ แยทสี่ ดุ , เลวทีส่ ดุ ถึง
คะแนน 5 คือ มากทีส่ ดุ , ดีทสี่ ดุ ) โดยกำหนดวาหาม
ซ้ำกันในแตละหัวขอ การแปลผลคะแนนเฉลีย่ แบงเปน
5 ระดับ ไดแก ดีมาก (4.21-5.00 คะแนน) ดี (3.41-4.20
คะแนน) พอใช (2.61-3.40 คะแนน) ควรปรับปรุง
(1.81-2.60 คะแนน) ควรปรับปรุงโดยเรงดวน (1.001.80 คะแนน) และมีสว นคำถามปลายเปดใหนสิ ติ แพทย
ใหขอ เสนอแนะ โดยอธิบายใหนสิ ติ แพทยเขาใจถึงความ
สำคัญของการตอบแบบสอบถามกอนตอบแบบสอบ
ถามไมจำกัดเวลาในการตอบแบบสอบถามและให
นักวิชาการศึกษาเปนผเู ก็บแบบสอบถามนำขอมูล
รวบรวมขอมูลตรวจสอบความถูกตองกอนลงรหัส
แลวบันทึกลงคอมพิวเตอรและวิเคราะหดว ยโปรแกรม
สำเร็จรูป เพือ่ คำนวณคารอยละ คามัธยฐาน คาเฉลีย่
GLM Anovaและ Independent T-test
ผลการศึกษา
นิสติ แพทยชนั้ ปที่ 5 ทีเ่ รียนรายวิชาเลือกรังสีวทิ ยา
ประจำปการศึกษา 2559 ไดเขารวมการศึกษาทัง้ หมด
59 คน (ตอบแบบสอบถามครบทุกคน) เปนเพศหญิง
40 คน เพศชาย 19 คน โดยนิสติ แพทยทกุ คนไดรบั
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การเรียนการสอนแบบขวนขวายดวยตัวเองทั้งหมด
5 รูปแบบ คือ การเรียนแบบเปนทีม การเรียนรจู ากฟลม
ผปู ว ย การเรียนจากตัวอยางผปู ว ย การนำเสนอกลมุ
และการเรียนอัลตราซาวดภาคปฏิบัติ ซึ่งการเรียน
ทั้ง 5 รูปแบบ เปนการเรียนการสอนปกติที่นำใชใน
รายวิชาเลือกรังสีวทิ ยาตัง้ แตปก ารศึกษา 2553
นิสิตแพทยมีทัศนคติตอการเรียนแบบเปนทีม
การเรียนรจู ากฟลม ผปู ว ย การเรียนจากตัวอยางผปู ว ย
และการนำเสนอกลุมอยูในเกณฑพอใช (คะแนนรวม
เฉลีย่ 2.82-3.27) และการเรียนอัลตราซาวดภาคปฏิบตั ิ
อยูในเกณฑควรปรับปรุง (คะแนนรวมเฉลี่ย 2.43)
ดังแสดงในตารางที่ 1
การเรียนจากตัวอยางผูปวยไดคะแนนสูงสุดใน
หัวขอ ทักษะการสื่อสารดวยวาจาการติดตอประสาน
งานเปนทีมความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมทักษะ
การนำเสนอและการเรียนรูตลอดชีวิตแตไดคะแนน
นอยสุด ในหัวขอการใหขอมูลสนับสนุนจากอาจารย
ดังแสดงในตารางที่ 1

การเรียนแบบเปนทีมไดคะแนนสูงสุดในหัวขอการ
ทำงานเปนทีม การติดตอประสานงานเปนทีม และ
ความสามัคคีในทีมแตไดคะแนนนอยสุดในหัวขอเวลาที่
ใชในการเรียน ดังแสดงในตารางที่ 1
การเรียนรูจากฟลมผูปวยไดคะแนนสูงสุดในหัวขอ
การใหขอ มูลสนับสนุนจากอาจารยและเวลาทีใ่ ชในการ
เรี ย นแต ไ ม มี หั ว ข อ ที่ ไ ด ค ะแนนน อ ยสุ ด ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1
การนำเสนอกลุมไดคะแนนสูงสุดในหัวขอการ
เตรียมตัวกอนเขาเรียน ไดคะแนนนอยสุดในหัวขอการ
ใหขอ มูลสนับสนุนจากอาจารยและความเปนวิชาชีพแพทย
ดังแสดงในตารางที่ 1
การเรียนอัลตราซาวดภาคปฏิบัติไดรับคะแนน
ต่ำสุดในแปดหัวขอ คือ ทักษะการทำงานเปนทีมทักษะ
การสื่อสารดวยวาจาการติดตอประสานงานเปนทีม
ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมความสามัคคีในทีม
การเตรียมตัวกอนเขาเรียนทักษะการนำเสนอและ
การเรียนรตู ลอดชีวติ แตไดคะแนนสูงสุดในหัวขอความ
เปนวิชาชีพแพทยดงั แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับทัศนคติของนิสติ แพทยตอ การเรียนแบบขวนขวายดวยตัวเองในวิชารังสีวทิ ยา (n = 59)
ทัศนคติ

1. ทักษะการทำงานเปนทีม
2. ทักษะการสือ่ สารดวยวาจา
3. การติดตอประสานงานเปนทีม
4. ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม
5. การใหขอมูลสนับสนุนจากอาจารย
6. ความสามัคคีในทีม
7. การเตรียมตัวกอนเขาเรียน
8. เวลาที่ใชในการเรียน
9. ทักษะการนำเสนอ
10. ความเปนวิชาชีพแพทย
11. การเรียนรูตลอดชีวิต
คะแนนรวม

การเรียน
แบบเปนทีม
3.75 ± 1.49
3.22 ± 1.30
3.61 ± 1.38
3.75 ± 1.24
2.86 ± 1.51
3.95 ± 1.21
2.97 ± .38
2.47 ± 1.48
3.15 ± 1.59
3.02 ± 1.59
3.19 ± 1.63
3.27 ± 0.82

รูปแบบการเรียน
Mean ± SD
การเรียนจาก การนำเสนอ
ตัวอยาง
กลมุ
ผปู ว ย

การเรียนรู
จากฟลม
ผปู ว ย

การเรียน
อัลตราซาวด
ภาคปฏิบตั ิ

3.46 ± 1.13
3.95 ± 1.12
3.61 ± 1.27
4.03 ± 1.03
2.85 ± 1.22
3.27 ± 1.45
3.39 ± 1.37
2.75 ± 1.27
3.54 ± 1.33
3.07 ± 1.20
3.19 ± 1.28
3.10 ± 0.55

2.54 ± 1.21
2.53 ± 1.15
2.54 ± 1.21
2.07 ± 1.02
3.44 ± 1.49
2.63 ± 1.29
2.80 ± 1.28
3.68 ± 1.31
2.69 ± 1.19
3.14 ± 1.47
2.92 ± 1.34
2.82 ± 0.73

2.25 ± 1.47
1.97 ± 1.35
2.08 ± 1.37
1.71 ± 0.97
3.00 ± 1.50
2.20 ± 1.46
2.32 ± 1.60
2.88 ± 1.57
2.29 ± 1.49
3.20 ± 1.58
2.85 ± 1.61
2.43 ± 0.84

2.97 ± 1.22
3.31 ± 1.28
3.12 ± 1.21
3.41 ± 1.07
2.85 ± 1.30
2.95 ± 1.02
3.53 ± 1.12
3.27 ± 1.13
3.32 ± 1.11
2.54 ± 1.15
2.86 ± 1.14
3.10 ± 0.55

ระดับทัศนคติ 5 มากทีส่ ดุ , 4 มาก, 3 พอใช, 2 ควรปรับปรุง, 1 ควรปรับปรุงโดยเรงดวน
การแปลผลคะแนนเฉลีย่ ดีมาก (4.21-5.00 คะแนน) ดี (3.41-4.20 คะแนน) พอใช (2.61-3.40 คะแนน)
ควรปรับปรุง (1.81-2.60 คะแนน) ควรปรับปรุงโดยเรงดวน (1.00-1.80 คะแนน)
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วิจารณ
ผลการศึ ก ษานี้ พ บว า การเรี ย นแบบเป น ที ม ได
คะแนนรวมเฉลีย่ สูงสุด (3.37 ± 0.82) และการเรียน
อัลตราซาวดภาคปฏิบัติไดคะแนนรวมเฉลี่ยนอยสุด
(2.43 ± 0.84) โดยการแปลผลพบวาคาเฉลีย่ ทัศนคติ
นิสติ แพทยมที ศั นคติตอ การเรียนแบบเปนทีม การเรียนรู
จากฟลม ผปู ว ย การเรียนจากตัวอยางผปู ว ย และการ
นำเสนอกลุมอยูในเกณฑพอใช และการเรียนอัลตรา
ซาวดภาคปฏิบตั อิ ยใู นเกณฑควรปรับปรุงซึง่ แตกตาง
จากการศึกษากอนหนาที่ทำการวิจัยในแตละรูปแบบ
หรือสองรูปแบบเปรียบเทียบกันทีพ่ บวาการเรียนแบบ
ขวนขวายในแต ล ะรู ป แบบมี ค า เฉลี่ ย ทั ศ นคติ อ ยู ใ น
เกณฑดีถึงดีมาก10, 12-15 ผู วิ จั ย คิ ด ว า การที่ ค า เฉลี่ ย
ในแตละรูปแบบการเรียนไมอยูในเกณฑดีถึงดีมาก
อาจจากเนื่องจากผูวิจัยไดมีการกำหนดเกณฑในการ
ใหคะแนนในแบบสอบถามวาหามใหซ้ำในแตละหัวขอ
เพราะฉะนั้นตองมีรูปแบบการเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต
1-5 เพื่อปองกันการใหคะแนนแบบเหมือนกันในทุก
หัวขอทุกรูปแบบการเรียน ทำใหคะแนนมีการเฉลีย่ ไป
ในทุกรูปแบบการเรียนและคะแนนรวมไมสามารถสูง
ไดตามความเปนจริง เชนเดียวกับคะแนนในแตละ
หัวขอในแตรปู แบบการเรียนดวยทีไ่ มสงู มาก
การเรียนจากตัวอยางผูปวยไดคะแนนสูงสุดใน
ห า หั ว ข อ เนื่ อ งจากต อ งมี ก ารเตรี ย มตั ว และการ
ประสานงานที่ดีเพื่อการนำเสนอที่ดีที่สุดเชนเดียวกับ
การนำเสนอกลมุ ทีไ่ ดคะแนนสูงสุดในหัวขอการเตรียม
ตัวกอนเขาเรียนเพราะตองมีการเตรียมตัวที่ดีเชนกัน
การเรียนแบบเปนทีมไดคะแนนสูงสุดในหัวขอการ
ทำงานเปนทีมซึง่ เขาไดกบั วัตถุประสงคของการเรียนนี้
ขณะทีน่ กั ศึกษาไดประโยชนโดยตรงจากผสู อนในการ
เรียนรูจากฟลมผูปวยทำใหไดคะแนนสูงสุดในหัวขอ
การใหขอมูลสนับสนุนจากอาจารย การเรียนอัลตรา
ซาวด ภ าคปฏิ บั ติ ไ ด รั บ คะแนนต่ำ สุ ด ในแปดหั ว ข อ
เนื่องจากการมีสวนรวมนอยและเวลานอยเกินในทาง
ปฏิบตั ิ โดยสรุปการเรียนแบบขวนขวายในแตละรูปแบบ
มีขอดีขอเสียแตกตางกัน เพราะฉะนั้นจึงควรนำการ
เรียนแบบขวนขวายทุกรูปแบบมาใชรวมกันเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
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สรุป
การเรียนแบบขวนขวายในแตละรูปแบบมีขอดี
ขอเสียแตกตางกัน ควรนำการเรียนแบบขวนขวาย
ทุกรูปแบบมาใชรวมกันเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา
สิ่งที่รูแลว
การศึกษาในแงทัศนคติตอการเรียนแบบ TBL
ในหลายวิชาพบวานิสิตแพทยมีทัศนคติดีถึงดีมาก
ตอการเรียนแบบ TBL
What is already known on this topic
The studies of the attitude of TBL in various
courses in medical school reveal the level of attitudes is high to highest.
สิง่ ทีไ่ ดจากการศึกษานี้
การเรียนแบบขวนขวายในแตละรูปแบบมีขอ ดีขอ
เสียแตกตางกัน
What this study adds
All active learning methods in radiology have
different advantages and disadvantages.
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