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บทคัดย่อ
เทคโนโลยีด้ านการศึกษามีบทบาทที่ช่วยให้ การจัดการสอนเป็ นไปตามสิ่งที่มุ่งหวังอย่ างมีป ระสิทธิภาพ การบรรยายเนื้อหาของการ
สร้ างภาพทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็ นหัวข้ อที่ยากต่อการทาความเข้ าใจของนิสติ สาขาวิชารังสีเทคนิค งานวิจัยนี้ใช้ กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาที่สมั พันธ์กับเป้ าหมายของการเรียนรู้ ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้ างภาพ
ทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2) ประเมิน ผลการพัฒนาสื่อการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มทดลองใช้ และ 3) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
สร้ างภาพทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อการสอนของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเรียบเรียงเนื้อหาเป็ นที่เรียบร้ อย ทาการ
ประเมินความถูกต้ องของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน จากนั้นดาเนินการสร้ างสื่อการสอนบนเว็บและนาไปทดลองกับกลุ่มทดลองใช้
จานวน 20 คน ปรับปรุงสื่อการสอนตามข้ อเสนอแนะ จากนั้นประเมินการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน นอกจากนี้ เปรียบเทียบ
ค่าคะแนนทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้จากสื่อ และประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนโดยกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม จานวน 45 คน ผล
การศึกษา พบว่า สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการสร้ างภาพของแต่ ละอัลกอรึทมึ ที่สนใจทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีการ
แสดงภาพที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช้ พารามิเตอร์ท่แี ตกต่างกัน สามารถนาเสนอเนื้อหาได้ ท้งั บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน สามารถ
ปรับขนาดหน้ าจอที่ใช้ แบบอัตโนมัติอย่างเหมาะสม สาหรับผลประเมินการพัฒนาสื่อการสอน พบว่า ค่าเฉลี่ยความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ
โดยผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 0.89 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสื่อการสอนของกลุ่มทดลองใช้ ท่มี ีค่ามากกว่า 3.93 นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยโดยรวม
ของการประเมินด้ านการออกแบบและนาเสนอ เท่ากับ 3.90 ± 0.77 และด้ านการเข้ าถึงและให้ ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.05 ± 0.80
สาหรับ ค่ าเฉลี่ ยคะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้จากสื่อ ของกลุ่ม ตั วอย่ าง มี ค่ าที่สูงกว่ าค่ าเฉลี่ย ก่ อ นการเรียนรู้ อย่ างมีนัยสาคั ญ ทางสถิ ติ
(p < 0.001) และผลการประเมินความพึ งพอใจต่ อสื่อการสอนที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมด้ านการนาเสนอ เท่ากับ 3.74 ± 0.73 และค่ าเฉลี่ย
โดยรวมด้ านเนื้อหาและการใช้ งาน เท่ากับ 3.67 ± 0.79 ที่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ สื่อการสอน
ในระดับดี และมีค่าเฉลี่ยหลังการเรียนรู้ท่สี ูงกว่ าค่ าเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้ ทั้งนี้ สื่อการสอนบนเว็บนี้ สามารถช่ วยให้ เกิดความเข้ าใจทฤษฎี
ง่ายขึ้น และนามาใช้ เป็ นสื่อการเรียนรู้หนึ่งที่ทาให้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาสาคัญ: สื่อการสอนบนเว็บ เทคนิคการสร้ างภาพ เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Abstract
Educational technology is helping achieve a major goal of the course. In nuclear medicine, learning in theoretical explanation of
image reconstruction is hard for radiological technology students. Design and development research was achieved a goal related to
learning. The aims of this study were 1) to develop the web-based instruction of image reconstruction techniques in nuclear medicine
2) to evaluate the effectiveness of web-based instruction using experts and try-out, and 3) testing knowledge of image reconstruction
techniques and user’s opinion on this instruction were assessed. Three experts were evaluated after contents were completed. Twenty of
try-out group were assessed before 3 design experts were performed, respectively. Learning scores before and after were compared
in 45 subjects, and also user’s opinions were evaluated. The results showed that web-based instruction consist of foundational
interested algorithms in nuclear medicine, and images were reconstructed using various parameters. The instruction could see and
automatically control the screen of the devices over desktop computer and smartphone. An average of content validity for scale was
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0.89. An average satisfaction score of try-out was more than 3.93. In addition, average satisfaction score of design and presentation
was 3.90 ± 0.77, and satisfaction score of access and information was 4.05 ± 0.80, respectively. Higher values of learning scores
after were found (p < 0.001). All user satisfaction scores had a good level. An average user satisfaction score of presentation was
3.74 ± 0.73, and user satisfaction score of content and application was 3.67 ± 0.79, respectively. In conclusion, there were a
good level of user satisfaction, and higher value of learning scores after. Web-based instruction help to better understand the
foundational theory. This could be used to provide learning material, and to enable self-learning.
Keywords: Web-Based Instruction, Image Reconstruction Technique, Nuclear Medicine

บทนา
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ เข้ ามามีบทบาทที่สาคัญต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อการสอนที่ช่วยจินตนาการให้ เห็นภาพเสมือนจริงที่มีการผลิตขึ้นในหลากหลายของ
รูปแบบ และการนาเสนอในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือซีดี ได้ แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ E-Learning
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นต้ น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ ผ้ ูเรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังสามารถทบทวนเนื้อหาจากบทเรียนได้ ตลอดเวลา เกิดการเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง กระตุ้นการเรียนรู้ และความสนใจของ
ผู้เรียนจากสื่อการสอนที่มีท้งั ข้ อความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว สอดคล้ องกับหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
(Office of the National Education Commission, 2010) ที่ต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
การสร้ างภาพ (Image Reconstruction) ทางด้ านเวชศาสตร์นิ วเคลี ยร์ เป็ นกระบวนการเพื่ อให้ ได้ ภ าพถ่ ายทาง
รังสีวิทยาที่มีการบริหารสารเภสัชรังสีเข้ าสู่ร่างกาย จากการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีไปยังอวัยวะที่จาเพาะนั้นๆ ด้ วย
เครื่องมือถ่ายภาพทางรังสี ได้ แก่ Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) หรือ Positron Emission
Tomography (PET) เป็ นต้ น ถึงแม้ ว่าเทคนิคการเก็บข้ อมูลทางรังสีของเครื่องมือทั้งสองชนิดจะแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
การสร้ างภาพที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลโดยรอบตัวผู้ป่วยอาศัยหลักการที่คล้ ายคลึงกัน ได้ แก่ เทคนิคการสร้ างภาพแบบ
Filtered Back Projection (FBP) และแบบ Iterative Method โดยเฉพาะแบบ Ordered Subset Expectation Maximization
(OSEM) ซึ่ งเป็ นเทคนิ ค การสร้ างภาพที่มีค วามสาคั ญ และนิ ย มใช้ ในด้ านเวชศาสตร์นิ วเคลี ยร์ (Bruyant, 2002;
Vandenberghe et al., 2001) อย่ างไรก็ดี เทคนิคการสร้ างภาพดังกล่ าวเป็ นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่มี ีข้ันตอน
ซับซ้ อนยากต่อการทาความเข้ าใจ รวมทั้งต้ องใช้ จินตนาการเพื่อให้ เห็นภาพที่ได้ ภายหลังจากการเลือกรายละเอียดต่างๆ
ของแต่ละเทคนิคการสร้ างภาพ เช่ น จานวนของโปรเจคชัน (Projection) จานวนวนรอบซา้ ของรอบหลัก (Iteration)
และรอบย่อย (Subset) เป็ นต้ น ซึ่งจากผลการประเมินโดยผู้เรียนที่ผ่านมา พบว่า เนื้อหาเข้ าใจยาก และส่วนใหญ่ผ้ เู รียน
ไม่สามารถจินตนาการภาพระหว่างการบรรยายอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ คณะผู้วิจัย
มีความประสงค์ท่จี ะพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้ างภาพทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้ อง สาหรับนิสติ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้ างภาพทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
2. เพื่อประเมินผลการพัฒนาสื่อการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มทดลองใช้
3. เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้ างภาพทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อการสอน
ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสติ สาขาวิชารังสีเทคนิค
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วิธีดาเนินการวิจยั
โครงการวิจัย นี้ ได้ รับ การรับรองเห็น ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยในมนุ ษ ย์ เป็ นที่เรียบร้ อย และใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนาที่สมั พันธ์กบั การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้ างภาพทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาหรับ
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย ได้ แก่ 1) สื่อการสอนบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้ างภาพทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
2) แบบประเมินความถูกต้ องด้ านเนื้อหา 3) แบบประเมินการออกแบบ 4) แบบทดสอบความรู้ในลักษณะ 4 ตัวเลือก
โดยเลือกคาตอบที่ถูกต้ องเพียงข้ อเดียว จานวน 10 ข้ อ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ในขั้นตอนการพัฒนาสื่อการสอน กาหนดเนื้อหา ออกแบบและวิเคราะห์วิธกี ารนาเสนอ เขียนผังงานและสร้ างสตอรี่บอร์ด
ที่กาหนดให้ มีการน าเสนอในรูป แบบแอนิ เมชัน ประกอบการบรรยายเนื้ อหาของการสร้ างภาพในแต่ ล ะอัล กอรึทึม
(Algorithm) ได้ แ ก่ Backprojection, Filtered Backprojection, Maximum Likelihood Expectation Maximization
(MLEM) และ Ordered Subset Expectation Maximization (OSEM) การแสดงตัวอย่างภาพตั้งต้ น ภาพที่ได้ หลังจาก
เลือกใช้ พารามิเตอร์ท่แี ตกต่างกัน ได้ แก่ การเลือกใช้ ข้อมูลนาเข้ าของจานวนโปรเจคชันที่แตกต่างกัน และการเลือกใช้
จานวนวนรอบซา้ ของรอบหลักและรอบย่อยที่แตกต่างกัน เป็ นต้ น นอกจากนี้ มีการแสดงแอนิเมชันของภาพตัวอย่างจาก
การเลือกใช้ แต่ละตัวกรองสัญญาณทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายในขั้นตอน Post-Processing และแอนิเมชันของกระบวนการ
เก็บข้ อมูลจากเครื่อง SPECT
สาหรับขั้นตอนการประเมินผลการพัฒนาสื่อการสอน เมื่อเรียบเรียงเนื้อหาเป็ นที่เรียบร้ อย ทาการประเมินความ
ถูกต้ องของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหารายข้ อ (Item Content Validity: I-CVI)
มากกว่ า 0.67 และค่าเฉลี่ยของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (S-CVI/Ave) เท่ากับ 0.89 แสดงถึงเนื้อหา และ
แบบทดสอบสามารถนาไปใช้ ได้ จากนั้นดาเนินการสร้ างสื่อการสอนบนเว็บ และนาไปทดลองกับกลุ่มทดลองใช้ (Try Out)
จานวน 20 คน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของภาพ ตัวอักษร การนาเสนอโปรแกรมการสร้ างภาพที่ให้ กลุ่มทดลอง
ใช้ เป็ นผู้กาหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่สนใจในแต่ละขนิดของอัลกอรึทมึ พร้ อมทั้งวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแบบทดสอบที่มคี ่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.36 ตามสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson
เมื่อปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอโปรแกรมการสร้ างภาพในสื่อการสอนตามข้ อเสนอแนะเสร็จสิ้น ทาการประเมินการ
ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พร้ อมทั้งวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนาไปทดสอบ
ประสิทธิภาพสื่อการสอนโดยการเปรียบเทียบค่าคะแนนทดสอบก่อนและหลัง การเรียนรู้จากสื่อ พร้ อมทั้งวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสถิติ t-test โดยกาหนดค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p < 0.05
และประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนโดยกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มของนิสติ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวน 45 คน ทั้งนี้ แบบประเมินทั้งหมดให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญประเมิน และปรับปรุงตามคาแนะนา นอกจากนี้ คะแนนจาก
แบบประเมินใช้ มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ นาผลคะแนนที่ได้ หาค่ าเฉลี่ย
และแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้
ตารางที่ 1 คะแนนจากแบบประเมินใช้ มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธขี อง Likert
คะแนนเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
4.50 - 5.00
มากที่สดุ
3.50 - 4.49
มาก
2.50 - 3.49
ปานกลาง
1.50 - 2.49
น้ อย
1.00 - 1.49
ควรปรับปรุง

88

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(4)

ผลการวิจยั
สื่อการสอนบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้ างภาพทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ท่พี ัฒนาขึ้น สามารถนาเสนอได้ ท้งั บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ที่มีการปรับตามขนาดหน้ าจอที่ใช้ แบบอัตโนมัติอย่างเหมาะสม ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน โดยเนื้อหาเน้ นถึงหลักการสร้ างภาพของแต่ละอัลกอรึทมึ ที่สนใจ และภาพที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช้ พารามิเตอร์
ที่แตกต่างกัน สาหรับผลการประเมินการพัฒนาสื่อการสอน เมื่อนาสื่อการสอนไปทดลองกับกลุ่มทดลองใช้ จานวน 20 คน
พบว่า ภาพ ตัวอักษร และความสวยงามของเว็บไซต์มีความเหมาะสมดี โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่ า 3.93 ดังตารางที่ 2 อย่ างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะที่คณะผู้วิจัยควรเป็ นผู้กาหนดค่าพารามิเตอร์ของ
โปรแกรมการสร้ างภาพที่อาจนาไปสร้ างเป็ นแอนิเมชันหรือภาพ เพื่อให้ สามารถเรียนรู้ตามสิ่งที่มุ่งหวัง และไม่เสียเวลา
รอการประมวลผลของโปรแกรม ซึ่งคณะผู้วิจัยปรับรูปแบบการนาเสนอโดยสร้ างแอนิเมชันแสดงขั้นตอนการสร้ างภาพ
ของแต่ละอัลกอรึทมึ และแอนิเมชันแสดงการเลือกใช้ Filter Post-Processing ที่แตกต่างกัน รวมทั้งสร้ างภาพที่ได้ จาก
การเลือกใช้ พ ารามิเตอร์ท่ีแตกต่างกันตามสิ่งที่ต้องการให้ เกิดการเรียนรู้ ได้ แก่ สร้ างภาพที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลของ
จานวน Projections ที่แตกต่างกัน ดังรูปที่ 1 เป็ นต้ น สาหรับผลการประเมินด้ านการออกแบบและนาเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.90 ± 0.77 และด้ านการเข้ าถึงและให้ ข้อมูล ที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.05 ± 0.80
นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้จากสื่อของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าที่สงู กว่าค่าเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001) ดังตารางที่ 3 และผลการประเมินความพึงพอใจต่ อสื่อการสอนที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
ด้ านการนาเสนอ เท่ากับ 3.74 ± 0.73 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และค่าเฉลี่ยโดยรวมด้ านเนื้อหาและการใช้ งาน เท่ากับ
3.67 ± 0.79 ที่มรี ะดับพึงพอใจมาก ดังตารางที่ 4

รูปที่ 1 ภาพที่เกิดขึ้นจากการเก็บข้ อมูลของจานวน Projections ที่แตกต่างกันในเทคนิคการสร้ างภาพแบบ Filtered Back Projection
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อสื่อการสอนในกลุ่มทดลองใช้
รายการประเมิน
1. ลาดับการนาเสนอเนื้อหาชัดเจน
2. ภาพประกอบสอดคล้ องกับ เนื้อหา และสื่อความหมายชัดเจน
3. ความเหมาะสมของรูปแบบโปรแกรมการสร้ างภาพ
4. ความเหมาะสมของแบบทดสอบ
5. ความสวยงามของเว็บไซต์
ตารางที่ 3 ค่าคะแนนทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้จากสื่อของกลุ่มตัวอย่าง
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
ก่อนการเรียนรู้
45
10
หลังการเรียนรู้
45
10

ค่าเฉลีย่
4.20 ± 0.46
4.13 ± 0.52
3.93 ± 0.80
4.10 ± 0.63
4.35 ± 0.62
ค่าเฉลีย่
5.20 ± 1.69
6.24 ± 1.55

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
p-value
< 0.001
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อสื่อการสอนของกลุ่มตัวอย่าง
รายการประเมิน
ด้านการนาเสนอ
1. ความน่าสนใจของบทเรียนบนเว็บไซต์
2. ความสะดวกของการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจของบทเรียน
3. ความเหมาะสมของการจัดวางตาแหน่งของรูปภาพ ข้ อความ และกราฟิ ก
4. ความสะดวกของการใช้ งานเมนูของบทเรียนบนเว็บไซต์
5. ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้ อมูลต่างๆ
6. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร และพื้นหลัง
โดยเฉลี่ย
ด้านเนื้ อหาและการใช้งาน
1. ภาษามีความกระชับ ชัดเจน เข้ าใจง่าย
2. ความน่าสนใจของเนื้อหา
3. ความเหมาะสม และความต่อเนื่องของการลาดับเนื้อหา
4. ความชัดเจน และเข้ าใจง่ายของภาพประกอบ
5. ความสอดคล้ องของเนื้อหา และภาพ
6. เนื้อหาช่วยทบทวนความรู้ให้ เข้ าใจได้
โดยเฉลี่ย

ค่าเฉลีย่

ระดับความพึงพอใจ

3.56 ± 0.66
3.71 ± 0.69
3.78 ± 0.74
3.80 ± 0.84
3.80 ± 0.76
3.82 ± 0.68
3.74 ± 0.73

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.56 ± 0.76
3.51 ± 0.63
3.62 ± 0.81
3.62 ± 0.89
3.78 ± 0.77
3.89 ± 0.88
3.67 ± 0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สาหรับข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ผู้เรียนอาจรู้สกึ ไม่สนุกต่อการเรียนรู้ของกระบวนการสร้ างภาพทาง
คณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรเน้ นให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจถึงหลักการสร้ างภาพนี้ท่มี ีการนาเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถประยุกต์ใช้ พารามิเตอร์ท่แี ตกต่างกัน และสามารถนาไปศึกษาด้ วยตนเอง นอกจากนี้ ความเร็ว
และความเสถียรในการเชื่อมต่ออินเทอร์เนตอาจมีผลต่อความสนใจในการใช้ งานสื่อการสอนนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้ า
ของการดาวน์โหลดข้ อมูล
อภิปรายผลการวิจยั
สื่อการสอนบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้ างภาพทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ที่มีเนื้อหาเน้ นถึงหลักการสร้ างภาพของ
อัลกอรึทมึ ที่นิยมใช้ ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยในขั้นตอนการพัฒนาสื่อการสอนมีการออกแบบเนื้อหาทางทฤษฎี
ของรูปแบบการบรรยาย ที่มสี มการทางคณิตศาสตร์ท่ซี ับซ้ อนยากต่อการทาความเข้ าใจ และผู้เรียนรู้สกึ เบื่อหน่ายต่อการ
เรียนรู้ ให้ เป็ นการนาเสนอในรูปแบบของแอนิเมชัน และภาพที่ได้ จากการเลือกใช้ อลั กอรึทมึ และพารามิเตอร์ท่แี ตกต่าง
กันไป ถึงแม้ ว่าจะมีความต้ องการให้ เกิดกระบวนการคิดในการเลือกใช้ พารามิเตอร์ต่างๆ ของแต่ละอัลกอรึทมึ ที่สนใจใน
แต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม ข้ อจากัดของระยะเวลาจากการสร้ างภาพของแต่ล ะอัลกอรึทมึ ตามสิ่งที่ต้องการให้ เกิดการ
เรียนรู้ รวมทั้งความเร็ว และความเสถียรของระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตที่มีการใช้ งานพร้ อมกัน และประสิทธิภาพการ
ประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ ทาให้ ต้องปรับรูปแบบของการนาเสนอที่มกี ารบรรยายด้ วยตัวอักษร และภาพที่
เกิดขึ้นจากการเลือกใช้ พารามิเตอร์ตามที่กาหนด ซึ่งมีผลต่อความน่าสนใจของสื่อการสอนต่อผู้เรียน อย่างไรก็ตาม การ
พัฒนาสื่อการสอนบนเว็บช่วยให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้ตามสิ่งที่มุ่งหวังในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ข้ นึ อยู่กบั เวลาและ
สถานที่ และยังเป็ นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ 21 และนโยบายการจัดการศึกษา (Office of the National Education Commission, 2010) นอกจากนี้
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ที่มีค่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างหลังการเรียนรู้จากสื่อการสอนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001) ซึ่งการพัฒนา
สื่อการสอนบนเว็บ นี้ ช่ ว ยให้ ผู้ เรีย นมี ป ระสิทธิผ ลการเรีย นรู้เพิ่ มขึ้ น เช่ น เดี ย ว กับ การศึ ก ษาที่ผ่ านมา (Chailapo,
Poksupphiboon and Sopa, 2016) ทาให้ กล่ าวได้ ว่า การใช้ ส่ ือการสอนนี้ สามารถช่ วยให้ ผ้ ูเรียนเกิด การเรียนรู้ต าม
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วัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ ตามคาที่กล่าวว่า “the pre-test-post-test design, used here for the purpose of research, is
in itself a good way of focusing the students’ attention on the learning matter” (Ranade, 2006) อย่ า งไรก็ต าม
เนื้อหาที่เน้ นเฉพาะหัวข้ อการสร้ างภาพเพียงอย่างเดียวและไม่มีเสียงบรรยาย อาจส่งผลต่อความน่าสนใจของเนื้อหาที่มี
ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สดุ (3.51 ± 0.63) ในการศึกษาครั้งถัดไป การพิจารณาถึงเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเครื่องมือ และเทคนิค
การตรวจของอวัยวะต่างๆ ก่อนการสร้ างภาพถ่ายทางรังสี น่าจะทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฎิบัตงิ าน
ด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์มากขึ้น
สรุปผลการวิจยั
สื่อการสอนบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้ างภาพทางด้ านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ท่พี ัฒนาขึ้น นาไปใช้ ในการเรียนรู้หลักการ
สร้ างภาพของอัลกอรึทึมที่นิยมใช้ ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ที่มีการนาเสนอในรูปแบบแอนิเมชันแสดงขั้นตอนการ
สร้ างภาพของแต่ละอัลกอรึทมึ แอนิเมชันแสดงการเลือกใช้ Filter Post-Processing ที่แตกต่างกัน และภาพที่ได้ จากการ
เลือกใช้ พารามิเตอร์ท่แี ตกต่างกัน ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สาหรับผลการประเมินการพัฒนาสื่อการสอน
ด้ านการออกแบบและนาเสนอ ที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.90 ± 0.77 และด้ านการเข้ าถึงและให้ ข้อมูล ที่มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม เท่ากับ 4.05 ± 0.80 นอกจากนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนด้ านการนาเสนอ ที่มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม เท่ากับ 3.74 ± 0.73 และค่าเฉลี่ยโดยรวมด้ านเนื้อหาและการใช้ งาน เท่ากับ 3.67 ± 0.79 ที่มีระดับพึงพอใจ
มาก ทั้งนี้ สื่อการสอนบนเว็บนี้สามารถนามาใช้ เป็ นสื่อการเรียนรู้หนึ่ง ที่ทาให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ กนกพร ทัน การ, ณัฐวรา บุริพ า และเพ็ญ ศิ ริ รักษ์ ย่อง ที่ช่วยเก็บรวบรวมข้ อมู ล และนิสิต สาขาวิช า
รังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน ที่ให้ ความอนุเคราะห์การตอบคาถามและข้ อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ รวมทั้งสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติท่ใี ห้ ทุนสนับสนุนการทาวิจัย
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