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บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพบทเรียน
สื่อประสมเสริมทักษะการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูกของนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และ
ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนสื่อประสมกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูก มีค่าความเชื่อมั่นครอนบาคอัลฟา .89 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและ
หลังเรียนบทเรียนสื่อประสมโดยใช้สถิติทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนสื่อ
ประสมกายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูกโดยยึดหลัก E1/E2 = 80/80
ผลการวิจัยพบประสิทธิภาพบทเรียนสื่อประสมเสริมทักษะการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูกที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ 81.89/84.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ ผลคะแนนหลังเรียนบทเรียนสื่อประสมกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
ระบบกระดูกสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .001) และคะแนนความความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก         
(M = 4.28, SD = 0.42)
ค�ำส�ำคัญ : สื่อประสม กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูก นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

Abstract

The one group pretest-posttest design examined the efficiency of multimedia for enhancing skill            
in the basic anatomy of human skeletal system for the second years nursing student of University of Phayao.
The sample consisted of 30 second years nursing student. Data were collected by pretest, posttest, and            
satisfaction questionnaire of the multimedia, with cronbach’s reliability coefficient 0.89. Data were
analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson product moment correlation
and the dependent samples t-test compared mean score between pretest-posttest. The 80/80 standard
based on the E1/E2 formula was used to determine the efficiency.
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The study found that the efficiency of multimedia for enhancing skill in the basic anatomy of human
skeletal system of the second years nursing student of University of Phayao got criterion of 81.89 / 84.47
higher than 80/80. The learning scores after study multimedia for enhancing skill in the Basic Anatomy in           
Human Skeletal System higher than that the pretest (p < .001), and nursing’s student overall satisfaction with
the multimedia was at the high level. (M = 4.28, SD = 0.42)
Keywords : Multimedia, The Basic Anatomy of Human Skeletal System, the second years of Nursing Student

บทน�ำ

จากการเปลีย่ นแปลงของบริบทโลก และการจัดการ
ศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการคิดและการกระท�ำ
ของผู้เรียน ครูมีหน้าที่ในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เน้น
การเพิม่ ทักษะการเรียนรู้ การสร้างปฏิสมั พันธ์ทางสังคม พัฒนา
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่รอบด้าน เรียนรู้จากการได้ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและมีทักษะการใช้         
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมโลก1 เช่นเดียวกับการ
จัดการศึกษาการเรียนรู้ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้แก่ วิชาชีพแพทย์ พยาบาล และด้านสาธารณสุขศาสตร์         
รวมถึงแขนงวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องถือเป็นกลุ่มวิชาชีพที่ให้      
การตอบสนองความต้องการของสังคมทางด้านสุขภาพทั้งใน
ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในภาวะที่มีสุขภาพดีและ         
เจ็บป่วย ทั้งนี้กลุ่มวิชาชีพดังกล่าวต้องใช้ทั้งสมรรถนะของ              
ผูเ้ รียน ทักษะการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ และทักษะการลงมือ
ปฏิบตั เิ ฉพาะทางภายใต้การใช้องค์ความรูแ้ ละศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
จึงจะท�ำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ2
รายวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ เป็น
รายวิชาหนึ่งที่เปรียบเสมือนกุญแจส�ำคัญที่นิสิตในสายวิชา           
ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องได้รับการศึกษา
และฝึกฝนเพื่อให้เกิดความถ่องแท้ ก่อนการเผชิญสถานการณ์
จริงในคลินิกได้อย่างมั่นใจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา จึงได้บรรจุรายวิชานี้ไว้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน
ของนิสิตพยาบาลที่ผ่านมาพบว่านิสิตมีผลการเรียนรู้รายวิชา
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ตามเกณฑ์ของรายวิชา
คื อ ร้ อ ยละ 60 ขึ้ น ไป มี นิ สิ ต คะแนนไม่ ถึ ง เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด
ร้ อ ยละ 5.7 ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบั ณ ฑิ ต ปี พ.ศ.2555 ได้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการ                     
สอนรายวิ ช านี้ ใ นภาคเรี ย นที่ 1 โดยมี ค ณาจารย์ จ ากคณะ

วิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นผู้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน           
ดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับคณะและสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพโดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนประมาณ        
800 คน แต่สัดส่วนของครูผู้สอนกับนิสิตไม่สอดคล้องกัน                
ครูผู้สอนมีจ�ำนวนน้อยกว่าสัดส่วนของนิสิต จึงอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท�ำให้ผู้เรียนเข้าถึงตัวครูผู้สอนได้ยากเนื่องจากผู้เรียน          
มีจำ� นวนมาก เมือ่ พิจารณาถึงสภาพของผูเ้ รียนคือนิสติ พยาบาล
ศาสตร์ช้ันปีที่ 2 แล้วพบว่านิสิตที่มีผลการเรียนรู้รายวิชา
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ และมีผล
คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส�ำหรับ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้ด�ำเนิน
การแก้ไขไปแล้วคือ การจัดให้มีครูที่ปรึกษาประจ�ำตัวนิสิต         
โดยครูผู้สอน 1 คนจะมีนิสิตในที่ปรึกษา 10-12 คน เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำ ให้คำ� ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือนิสติ พยาบาลทัง้ ใน
ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง
มีครูประจ�ำชัน้ ปี 1-4 จ�ำนวน 3 คนต่อชัน้ ปีเพือ่ คอยให้คำ� ปรึกษา
ในช่วงทีค่ รูทปี่ รึกษาติดราชการหรือออกนิเทศการฝึกปฏิบตั งิ าน
แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่านิสิตพยาบาลยังมีผลการเรียนรู้ใน
รายวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ที่ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของรายวิชาที่มีเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ส�ำหรับ
หั ว ข้ อ กายวิ ภ าคศาสตร์ พื้ น ฐานระบบกระดู ก นิ สิ ต พยาบาล             
มีผลการเรียนรู้ต�่ำกว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ 60 ของจ�ำนวนหัวข้อ        
ที่เรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการได้รบั การสอน
หรือค�ำอธิบาย ขยายความเพิ่มเติมภายหลังการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี และได้รับการสนับสนุนด้านสื่อ อุปกรณ์ และ
ค�ำแนะน�ำในการเข้าถึงบทเรียนสือ่ ประสมและเทคโนโลยีสง่ ผล
ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น3, 4 อีกทั้ง
ยังพบว่าการใช้บทเรียนสื่อประสมในการจัดการเรียนการสอน
เป็นการถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตกลุ่มใหญ่ได้ ท�ำให้ลดความ
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ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการในกลุ่มย่อยลง ลดปริมาณการใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลง          
ตามมา 4 คณะผู ้ วิ จั ย จึ ง เล็ ง เห็ น ปั ญ หาและความส� ำ คั ญ ของ         
การพัฒนาและผลิตบทเรียนสื่อประสมที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง  ท�ำให้
ผู ้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง ตลอดจนอาจารย์ ผู ้ ส อน
สามารถน�ำสื่อที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต
พยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อสร้างบทเรียนสื่อประสมกายวิภาคศาสตร์      
พื้นฐานระบบกระดูก
2. เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนสือ่ ประสม
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูก
3. เพื่อหาประสิทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ที่ใช้บทเรียนสื่อประสมกายวิภาคศาสตร์พื้น
ฐานระบบกระดูก
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน       
สื่อประสมของนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ที่ใช้บทเรียนสื่อ
ประสมกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูก

สมมติฐานการวิจัย

1. บทเรี ย นสื่ อ ประสมกายวิ ภ าคศาสตร์ พื้ น ฐาน
ระบบกระดูก ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. คะแนนการเรียนรู้บทเรียนสื่อประสมกายวิภาค
ศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูกของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังใช้      
มีความแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง      
หรือผู้เรียนน�ำตนเอง (Self-directed learning)5 ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนนั้นสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และความรู้น            ี้
จะคงอยู่กับผู้สร้างการเรียนรู้5 ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะการ
จัดการศึกษาในปัจจุบนั ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางและครูผสู้ อน
มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ และความจริงแก่ผู้เรียนโดย
การจัดสภาพแวดล้อม หรือประสบการณ์ที่สอดคล้องกับบริบท
และสภาพของผู้เรียน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้     
คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
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นิสิตพยาบาลและนิสิตศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi              
experimental research)   ชนิดกลุ่มเดียววัดผลก่อนและ           
หลังการทดลอง (One group pretest-posttest design)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นิสิตพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์      
พื้นฐาน ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
พะเยา จ�ำนวน 114 คน ศึกษาในสัปดาห์ท่ี 1-4  เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2558
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2
คั ด เลื อ กโดยวิ ธี สุ ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย (Simple Random         
Sampling) มีคุณลักษณะ คือ เป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมวิจัย ไม่มี
ปัญหาด้านการมองเห็นหรือการสือ่ สาร ไม่ใช่ผลู้ งทะเบียนเรียน
ซ�้ำในรายวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน ค�ำนวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยก�ำหนดค่าอ�ำนาจการทดสอบทีร่ อ้ ยละ 80 ก�ำหนด
นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05 ก� ำ หนดขนาดอิ ท ธิ พ ลส� ำ หรั บ                    
การทดสอบด้วยสถิติทีในระดับกลาง (.50)5 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน

สถานที่ศึกษา

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ณ ห้ อ งเรี ย น
คอมพิว เตอร์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยประชากรและ          
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นิ สิ ต พยาบาลที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย อายุ  
เพศ ระดับผลการเรียนสะสม
2. บทเรียนสือ่ ประสมกายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูก
มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1) คณะผู ้ วิ จั ย ประชุ ม ปรึ ก ษากั บ ครู ผู ้ ส อน
รายวิชากายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐาน นิสติ พยาบาลศาสตร์ชนั้ ปีที่ 3
ที่ผ่านการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน เพื่อขอความ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค.) 2560
Volume 18 No. 2 (May - Aug) 2017

22 AW-������������������������.indd 188

8/3/60 BE 3:06 PM

Development of Multimedia for enhancing’s Knowledge in the Basic Anatomy
in Human Skeletal System of Nursing Student second years of University of Phayao

คิ ด เห็ น และความเป็นไปได้ใ นการสร้างบทเรียนสื่อประสม
เนื้ อ หา หั ว ข้ อ และบทเรี ย นที่ จ ะน� ำ มาสร้ า งเป็ น สื่ อ ประสม          
หลังจากนัน้ ท�ำการศึกษาเนือ้ หากายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐานระบบ
กระดูกมาใช้ในการท�ำสือ่ ประสมตามข้อเสนอแนะของครูผสู้ อน
และผู้เรียน
2) ออกแบบบทเรี ย นสื่ อ ประสมกายวิ ภ าค
ศาสตร์พ้ืนฐานระบบกระดูกน�ำเนื้อหา สคริปต์ รูปภาพ การ
ออกแบบที่จะน�ำมาสร้างบทเรียนสื่อประสม คู่มือในการใช้          
สื่อประสมส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์          
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอน การผลิ ต สื่ อ และการวิ จั ย จ� ำ นวน
3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความตรง ความสอดคล้อง        
ความเหมาะสมของเนื้อหาสื่อประสม พร้อมขอข้อเสนอแนะ
3) ปรับปรุงบทเรียนสื่อประสมตามค�ำแนะน�ำ
ของผูท้ รงคุณวุฒิ และส่งเครือ่ งมือกลับให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบ
อีกครั้ง
4) น� ำ บทเรี ย นสื่ อ ประสมกายวิ ภ าคศาสตร์       
พื้นฐานระบบกระดูกที่ปรับแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับ
นิสิตที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ซำ�้ กับกลุ่มเดิมและ
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 10 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อก่อน
การน�ำบทเรียนสือ่ ประสมกายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐานระบบกระดูก
ที่มีประสิทธิภาพไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน
1) ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาตามมาตรฐานของ
หลักสูตรและรายวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานหัวข้อระบบ
กระดูกเพือ่ น�ำมาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้
สื่อประสม
2) ออกแบบทดสอบการเรียนรู้คู่ขนาน และ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้ตรงกับเนื้อหาที่ก�ำหนดไว้ เพื่อวัดผล       
การเรียนรู้แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มีค�ำตอบที่ถูกต้องเพียง
ค�ำตอบเดียวจ�ำนวน 160 ข้อ เพือ่ เลือกแบบทดสอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามเกณฑ์ไว้ใช้จ�ำนวน 114 ข้อโดยแบ่งชุดทดสอบเป็น 2 ชุด
ชุดละ 57 ข้อ
3) น�ำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 ท่าน อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการสอนกายวิภาคศาสตร์
ของมนุษย์จ�ำนวน 1 ท่าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย         
และผลิตสื่อการสอนจ�ำนวน 2 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง  
และความเหมาะสมของเนื้ อ หาพร้ อ มบทเรี ย นสื่ อ ประสม           
และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสร็จแล้วจึงน�ำแบบทดสอบ      
ดังกล่าวมาหาค่าความสอดคล้อง  (IOC)
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4) น�ำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลอง
ใช้กับกับนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 10 คน
เพื่ อ หาความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบโดยใช้ วิ ธี KR-20                
ของ Kuder-Richardson Formula และค่าความยากง่าย (p)
ของแบบทดสอบระดับความยาก (p) ระหว่าง 0.20-0.80             
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป 6 โดยการวิจัยนี้มีค่า
ความยากแบบทดสอบชุดที่ 1และแบบทดสอบชุดที่ 2 เท่ากับ
.59 และ .44  ตามล�ำดับ ส่วนอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบทดสอบ
ที่ 1 และแบบทดสอบชุดที่ 2 เท่ากับ .30 และ .39 ตามล�ำดับ  
5) น�ำแบบทดสอบทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้วไป
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างและประเมินผล
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
สื่อประสมกายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูก
แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ บ ทเรี ย น           
สื่ อ ประสมกายวิ ภ าคศาสตร์ พื้ น ฐานระบบกระดู ก เป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จ�ำนวน 10 ข้อ ซึ่ง
ก�ำหนดการตัดสินคุณภาพเป็น 5 ระดับดังนี้ระดับ 5 หมายถึง
มากที่สุดระดับ 4 หมายถึงมากระดับ 3 หมายถึงปานกลาง        
ระดับ 2 หมายถึงน้อยและระดับ 1 หมายถึงน้อยที่สุดโดยระบุ
เกณฑ์การประเมินดังนี้คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 คะแนน
มีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อในระดับมากที่สุด 3.50-4.49   
คะแนนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อในระดับมาก 2.50-3.49   
คะแนนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใช้ สื่ อ ในระดั บ ปานกลาง
1.50-2.49 คะแนนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อในระดับน้อย
และ 1.00-1.49 คะแนนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อในระดับ
น้อยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

คณะผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้นทั้งหมด         
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์จ�ำนวน 1 ท่าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจยั และผลิตสือ่ การสอนจ�ำนวน 2 ท่าน มีคา่ ความตรง
และความสอดคล้องตามเนื้อหา (IOC) เท่ากับ .89 ผู้วิจัยน�ำ        
สือ่ ประสมกายวิภาคศาสตร์ระบบโครงร่างของมนุษย์ทผี่ า่ นการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทดสอบกับนิสิตพยาบาลที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 10 รายมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ       
โดยรวมทั้งหมดมีค่าเท่ากับ .89
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การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูก
ของนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

โครงร่างวิจยั นีผ้ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่รับรองโครงการ        
58 02 04 0005 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยการด�ำเนินการ
วิจัยในทุกขั้นตอน คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยละเอียด การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปตาม
ความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง ส�ำหรับนิสิตที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
ตัวอย่าง ภายหลังเสร็จสิ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการเช่นเดียวกันกับการด�ำเนินการที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ทุกประการเพื่อความเท่าเทียมกัน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ที ม ผู ้ วิ จั ย ติ ด ต่ อ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากโครงการวิจยั เพือ่ ขอความเห็นชอบ
และความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการวิจัย เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษา และครูประจ�ำชั้น       
นิ สิ ต พยาบาลศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 2 เพื่ อ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสมัครใจ ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน คณะผู้วิจัยด�ำเนินการแจ้งวัตถุประสงค์
และรายละเอียดเกี่ยวการวิจัยโดยละเอียด แจ้งการพิทักษ์สิทธิ์
ของกลุ่มตัวอย่าง และให้ลงลายมือชื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย
3. ให้กลุ่มตัวอย่างท�ำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
บทเรียนสื่อประสมโดยใช้แบบทดสอบความรู้กายวิภาคศาสตร์
พื้นฐานระบบกระดูก ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ      
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะสมบูรณ์แล้วเป็นข้อสอบ
ปรนัย 57 ข้อ เมื่อกลุ่มตัวอย่างท�ำแบบทดสอบเสร็จผู้วิจัยตรวจ
สอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบทดสอบ
4. ผู้วิจัยเปิดสื่อวีดีโอเสริมทักษะกายวิภาคศาสตร์
พื้ น ฐานระบบกระดูก ให้ก ลุ่มตัวอย่างดูจ นจบโดยใช้ค รั้งละ           
45 นาที
5. จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้น การคงไว้ ซึ่ง
ความรู้ในบทเรียนสื่อประสมกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบ
กระดูกของกลุ่มตัวอย่างโดยการท�ำกิจกรรม Anatomy club  
สัปดาห์ละครั้ง แบ่งครั้งละ 45-60 นาที จ�ำนวน 3 ครั้ง ระยะ
เวลาห่างกัน 1 สัปดาห์ ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 สัปดาห์ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 4 โดยครัง้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั
ท�ำการทดลองกับนิสิตจ�ำนวน 10 คนโดยคละนิสิตตามผลการ
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เรียนรู้ ให้นิสิตเรียนรู้ในเนื้อหาของบทเรียนสื่อประสมที่มี
ทั้งหมด 5 ชุดเนื้อหา ประกอบด้วยระบบโครงร่างของกระดูก
หน้าที่ของระบบกระดูก องค์ประกอบของกระดูก โครงสร้าง
และการเคลื่อนไหวของกระดูก และกายวิภาคศาสตร์ของ   
กระดูก ในขณะที่นิสิตเรียนรู้คณะผู้วิจัยจ�ำนวน 4 คนจะอยู่
บริเวณใกล้เคียงเพื่อสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง และ      
คอยตอบค�ำถามกรณีกลุ่มตัวอย่างมีข้อสงสัย เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
เรียนในแต่ละชุดเนือ้ หาเสร็จให้กลุม่ ตัวอย่างท�ำแบบทดสอบหลัง
เรียนเนื้อหาชุดนั้น ๆ จนเสร็จทั้ง 5 ชุดเนื้อหา ส่วนการทดลอง
ในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จะด�ำเนินการเช่นเดียวกันแต่เป็นการ
ด�ำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน  และให้ท�ำแบบทดสอบ
หลังเรียนเช่นเดียวกับการด�ำเนินการในครั้งที่ 1
6. ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท�ำแบบสอบทดสอบความ
รู้หลังเรียนสื่อประสมเพื่อเสริมทักษะกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
ระบบกระดูกเป็นข้อสอบปรนัย 57 ข้อ โดยใช้ข้อสอบคู่ขนาน
ไม่ใช้ข้อสอบชุดเดิมในสัปดาห์ที่ 4  
7. ผู ้ วิ จั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นของ        
แบบทดสอบความรู ้ ห ลั ง เรี ย นสื่ อ ประสมเพื่ อ เสริ ม ทั ก ษะ
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูก
8. วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการทดลอง และ
ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อประสมเพื่อเสริมทักษะกายวิภาค
ศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูก

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจยั ครัง้ นีม้ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ก�ำหนดไว้ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยหาความถี่ ร้อยละ         
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลคะแนนก่ อ นและ           
หลังการใช้บทเรียนสื่อประสมกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบ
กระดูก ทดสอบการแจกแจงด้วย Kolmogorov-Smirnov         
พบว่ามีการแจกแจงปกติ จึงใช้การทดสอบสถิติทีชนิดกลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent t-test) โดยก�ำหนด
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
3. วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
สื่อประสมกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูกเมื่อเวลาผ่าน
ไปแล้ว 2 สัปดาห์โดยใช้สถิตคิ า่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนสือ่ ประสม
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูกโดยอิงเกณฑ์ E1/E2 =
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80/808 การก�ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพิจารณาจากการ
ประเมิ น พฤติ ก รรมของนิ สิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Transitional            
Behavior) ของกระบวนการเรียนรูโ้ ดยประเมินจากแบบทดสอบ
ก่อนการเรียนบทเรียนสือ่ ประสมกายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูก
ในสัปดาห์ที่ 1 และประเมินพฤติกรรมสุดท้าย (Terminal        
Behavior) ในสัปดาห์ที่ 4 โดยใช้แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
บทเรียนสื่อประสมกายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูก
5. ประเมินความพึงพอใจต่อใช้บทเรียนสื่อประสม
ด้วยสถิติ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 93 เพศชาย
ร้อยละ 7 อายุเฉลี่ย 20.3 ปี (SD = 0.47, range = 20-21)         
มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 2.5-3.82 (M=3.13, SD = 0.30)
2. บทเรี ย นสื่ อ ประสมกายวิ ภ าคศาสตร์ พื้ น ฐาน
ระบบกระดูกมีประสิทธิภาพ 81.89/84.47
3. ประสิทธิผลของการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนสื่อประสมกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูกของ
นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัย (ดังแสดงในตารางที่ 1)
4. นิสติ พยาบาลศาสตร์ชนั้ ปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อ
ใช้บทเรียนสื่อประสมเพื่อเสริมทักษะกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
ระบบกระดูกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.28, SD = 0.42)
(ดังตารางที่ 2)

อภิปรายผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 93 เพศชาย           
ร้อยละ 7 อายุเฉลี่ย 20.3 ปี (SD = 0.47, range = 20-21)
มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 2.5-3.82 (M = 3.13, SD = 0.30)
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในกลุ่มของ
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เท่านั้น
2. ประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสมกายวิภาค
ศาสตร์ระบบกระดูก
จากการวิ เ คราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น           
สื่อประสมกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูกโดยยึดหลัก
E1/E2 = 80/80 การก�ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพิจารณา         
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จากค่าคะแนนเฉลี่ยของการท�ำแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง
ประเมินในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 ที่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ได้
คือ 81.89/84.47 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย บทเรียนสื่อ
ประสมกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูก ที่สร้างขึ้นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา           
เกีย่ วกับสือ่ ประสมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 9 แล้วน�ำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด 89.52/86.44
3. ผลการเปรี ย บเที ย บผลค่ า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ น       
และหลั ง แบบทดสอบการเรี ย นรู ้ ก ายวิ ภ าคศาสตร์ พื้ น ฐาน
ระบบกระดูกของนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
พะเยา
ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์
พื้ น ฐานระบบกระดู ก ของนิ สิ ต พยาบาลศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนการ
เรียนรู้กายวิภาค ศาสตร์พ้ืนฐานระบบกระดูกอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 สอดคล้องกับการศึกษาของนิตยา ภูพ่ นั ธ์9
ซึ่งศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสม
เรือ่ งการวางแผนโครงการวิชาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิชาโครงการส�ำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ปี ที่ 2 วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาดุ สิ ต พณิ ช ยการ
กรุงเทพมหานครพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนด้ว ยสื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียนอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ        
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
อนุภูมิ ค�ำยัง10 การพัฒนาชุดบทแบบสื่อประสมเพื่อศึกษา         
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนพบว่าหลังการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ การเรียน
แบบสือ่ ประสมมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูใ้ นเนือ้ หาเรือ่ งการใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับการวิจัยเพื่อ
การเรียนรู้นั้นนักศึกษามีคะแนน หลังการเรียนสูงกว่าก่อน         
การเรียนในภาพรวมทุกหน่วยการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากชุด         
การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและประสบการณ์ของ
แต่ละวิชามาใช้ในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รียนเพือ่ ให้
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของเบญจมาศ เหมือนสุทธิวงศ์11 คะแนนก่อน      
และหลังการท�ำแบบทดสอบการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมเรื่อง
ระบบสารสนเทศและการน�ำไปใช้ นักศึกษามีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าได้ว่าผู้เรียนได้มีเวลา
ทบทวนเนือ้ หาด้วยสือ่ ประสมจึงท�ำให้มคี ะแนนทดสอบทีส่ งู ขึน้
ตามมา ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทีก่ ล่าวว่า
บุคคลมีการสร้างการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองโดยอาศัยประสบการณ์
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การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูก
ของนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานระบบกระดูกของนิสิตพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่ม
คะแนนทดสอบหลังเรียน (O2)
คะแนนทดสอบก่อนเรียน (O1)

จ�ำนวน(คน)

M

SD

t

p

30
30

43.18
21.83

7.37
4.41

40.63
27.11

.000*
.000*

P <.001*
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้สอื่ ประสมเพือ่ เสริมทักษะการเรียนรูก้ ายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐานระบบกระดูกของนิสติ
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อค�ำถาม
1. มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. สื่อนี้มีการน�ำเสนอเนื้อหาได้อย่างมีล�ำดับขั้นตอน
3. มีเนื้อหาสาระส�ำคัญที่ครอบคลุมและชัดเจน
4. สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสื่อนี้
5. สื่อนี้ท�ำให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น
6. มีความเหมาะสมของสื่อกับเวลาที่ก�ำหนดให้ในการเรียนรู้
7. สามารถเรียนรู้สื่อนี้ได้ตามวัตถุประสงค์ของสื่อ
8. ความเหมาะสมของการใช้ภาพ สี ขนาดตัวอักษร
9. การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละหน้าของสื่อสะดวกต่อการใช้งาน
10. สื่อนี้สามารถใช้ได้ง่าย
รวม
การได้รับการจัดการเรียนรู้จากองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ
ที่เหมาะสม5
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
สื่ อ ประสมกายวิ ภ าคศาสตร์ พื้ น ฐานระบบกระดู ก ของนิ สิ ต
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของใช้สื่อเสริม
ทักษะกายวิภาคศาสตร์ระบบพื้นฐานระบบกระดูกของนิสิต
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (M = 4.28, SD = 0.42) สอดคล้องกับการศึกษาของ
นิตยา ภูพ่ นั ธ์ (2556)9 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้
สื่อประสมเรื่องการวางแผนโครงการวิชาชีพตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (M = 4.47 , SD = .40) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ

M

SD

การแปลผล

4.23
4.13
3.97
4.10
3.97
3.80
4.57
4.37
4.20
4.53
4.28

0.68
0.57
0.67
0.76
0.89
0.89
0.57
0.89
0.71
0.51
0.42

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ประสมในรายวิ ช าซ่ อ มเสริ ม ภาษาอั ง กฤษโดยรวมอยู ่ ใ น           
ระดับมาก สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มองว่า      
สื่อประสมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
ระบบกระดูกทีจ่ ดั ท�ำขึน้ นีเ้ ป็นสือ่ ทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้
ง่ายและสะดวกยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากมีการน�ำเสนอสือ่ ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการศึกษาปัจจุบัน12

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดท�ำสื่อกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานใน
ระบบอื่น ๆ ที่ส อดคล้องกับปัญหาและความต้ อ งการของ
ผู้เรียน และมีรูปแบบของสื่อที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อส่งเสริม
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น การใช้บทเพลง animation บทเรียน                 
E-learning เป็นต้น
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2. ควรมีการน�ำสื่อนี้ไปทดลองใช้กับกลุ่มนิสิตสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
มาเปรียบเทียบและพัฒนาสือ่ ทีใ่ ช้ในการส่งเสริมทักษะการเรียน
รู้ของนิสิตพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
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