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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบเปด 
ที่มีตอ ระดับความเครียด ความจําขณะทํางาน ความสามารถ
ในการคิดแกปญหา และผลการเรียนรูวิชาฟสิกส ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4
Effects of Open Inquiry Learning Approach on Stress 

Level, Working Memory, Problem Solving Ability, and Physics 
Learning Outcomes of Mathayomsuksa IV Students

บทคัดยอ
 กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความ

รูแบบเปด  ทําใหผูเรียนไดสรางองคความรูใหม

ดวยตนเอง และมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางรอบ

ดาน  พรอมทั้งชวยสงเสริมอัจฉริยภาพหรือความ

สามารถเฉพาะตนของผูเรียน ดังนั้นการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูแบบเปด  จึงนาจะเปนชอง

ทางท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของสมอง

ไดดีและอาจชวยสงผลใหการเรียนรูของผูเรียนดี

ขึ้น วัตถุประสงคการศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบ

คะแนนเฉล่ียระดับความเครียด  ความจําขณะ

ทาํงาน  ความสามารถในการคิดแกปญหา  และผล

การเรียนรูวิชาฟสิกสของนักเรียนกลุมที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบเปดกับ

นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  

กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจยัเปนนกัเรียนระดับชัน้
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มัธยมศึกษาปที่  4  กลุมทดลอง  จํานวน 42  คน

และกลุมควบคมุ  จาํนวน  44  คน   ผลการวจิยัพบ

วา  นกัเรยีนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมคีะแนน

เฉล่ียระดับความเครียดที่ไดจากแบบประเมิน

ความเครียดดวยตนเองฉบับของกรมสุขภาพจิต

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  พบวา

ปริมาณฮอรโมนคอรติซอลในนํ้าลายของนักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเปดตํ่ากวานักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  นักเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉล่ียความจํา

ขณะทํางานในภาพรวม   และคะแนนเฉล่ียผลการ

เรียนรูวิชาฟสิกสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ แตไมพบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการคิดแกปญหา โดยคะแนน

เฉล่ียผลการเรียนรูวิชาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบเปด  

สงูกวานักเรยีนทีไ่ดรบัการจดัการเรยีนรูแบบปกต ิ

การศกึษาครัง้นีแ้สดงใหเหน็วาการจดักจิกรรมการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบเปดสามารถลด

ภาวะความเครียดท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู  

พัฒนาความจําขณะทํางาน  และผลการเรียนรูวิชา

ฟสกิสของนกัเรยีนไดดกีวาการจดัการเรยีนรูแบบ

ปกติ   

คํ า สํ า คัญ  :  ประสาทวิทยาศึกษาศาสตร  

วิทยาศาสตรศึกษา  ความเครียด  ความจํา

ขณะทํางาน การแกปญหา

Abstract
 Open Inquiry Approach allows stu-

dents to create their new knowledge and 

have the opportunity to develop themselves 

in many types of their abilities, as well as 

promoting the talented intellect or the spe-

cifi c ability of the individual participants. 

So, the Open Inquiry Approach may be 

the better way to develop the potential of 

brain in learning and can effect to the bet-

ter of learning achievement The purpose of 

this study was to compare means of stress 

levels, working memory, problem solving 

ability, and physics learning outcomes 

including content physics knowledge, 

scientifi c process skills, and scientifi c at-

titude between students in two different 

contexts: Open Inquiry Learning Approach 

and Conventional Learning. The samples 

were grade 10 students, 42 in the experi-

mental group, and 44 in the control group. 

The fi ndings revealed that the mean scores 

of self–perceived stress of both groups were 

not signifi cantly difference but the amount 

of student’s salivary cortisol levels in Open 

Inquiry Learning Approach group was lower 

than Conventional Learning group at .05 

level of signifi cance. Student’s working 

memory and physics learning outcomes 
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including physics achievement, science 

process skills, and scientifi c attitudes in 

Open Inquiry Learning Approach group 

were higher than students in Conventional 

Learning group at .05 level of signifi cance, 

but unable to proof about the difference 

of student’s problem solving ability. This 

study showed that Open Inquiry Approach 

can decrease the learning stress, and better 

than conventional learning in promoting 

working memory and physics learning 

outcomes.  

Key Words : Educational Neuroscience, 

Science Education, Stress, Working Mem-

ory, Problem Solving

 กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความ

รูแบบเปด  (open  inquiry)  เนนปฏิบัติการ

ทดลองและการคิด  ผูเรียนเปนผูพัฒนาข้ันตอน

การทดลอง การวิเคราะห  การอภิปรายผล  การนํา

เสนอผล  การแปลผลและสรุปดวยตนเองเปนการ

เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการคิด  โดยมีครู

เปนผูกาํหนดคําถาม  และความรูเดิมให  (Buck, 

Bretz, & Towns, 2009)  การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามแนวทางดังกลาว ทําใหผูเรียนไดสราง

องคความรูใหมดวยตนเอง และมีโอกาสพัฒนา

ตนเองอยางรอบดาน  พรอมท้ังชวยสงเสริมอัจฉ

ริยภาพหรือความสามารถเฉพาะตนของผูเรียนไป

ในตัว  (ทิศนา  แขมมณี,  2548)  การเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูแบบเปด  จึงนาจะเปนชองทางท่ี

จะชวยพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของสมองไดดี 

ซึ่งจะสงผลใหการเรียนรูของผูเรียนดีขึ้น  

 การท่ีจะทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดแก

ปญหาท่ีดีขึ้นน้ัน  ตองไดรับการพัฒนาสมองใน

สวนท่ีเกีย่วของกับการเรียนรู และการจดจํา นัน่คือ  

hippocampus  และ   cerebral cortex โดยเฉพาะ

ในสวน parietal cortex บริเวณ left inferior   pa-

rietal lobule  (Zago, Tzourio-Mazoyer, 2009) 

ทีค่วบคมุกลไกในการแกปญหาโดยการใชเหตผุล

เชิงตรรกะ  

 มรีายงานวา (สนุสิา  ตะสัย, 2550  และ  ภาสิน ี

มุกดาวงษ, 2547) นักเรียนมีภาวะความเครียด

ที่ เ กิดขึ้นจากการเรียนรู  เ ม่ือร างกายไดรับ

ความเครียดจะกระตุนการทํางานของแกนสวนไฮ

โปทาลามัส-ตอมใตสมอง-ตอมหมวกไต (Hypo-

thalamic-pituitary-adrenal axis : HPA) ที่

เปนองคประกอบสาํคญัของเซลลประสาทรางกาย

ที่ตอบสนองตอความเครียด  (Rosmalen  et  

al., 2005) ทําใหมีการหลั่งคอรติโคโทรปนรีลิสซิง

ฮอรโมน หรือ CRH ผานเขาไปในเสนเลือด ซึ่งไป

มีผลตอตอมใตสมอง  (pituitary)  ทําใหมีการคัด

หลั่งฮอรโมนที่เรียกวา อะดรีโนคอรติโคโทรฟค

ฮอรโมน หรือ ACTH  ซึ่งควบคุมการทํางานของ

ตอมหมวกไตสวนคอรเทกซ (adrenal cortex)  เปน

ผลทําใหกลโูคครอติคอยด  ทีช่ือ่วา ฮอรโมนคอรติ

ซอล หลั่งออกมามากกวาปกติ (มุขดา  สุขสมาน, 

2537)  
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 การวัดความเครียดในอดีตใชการสังเกต

พฤตกิรรมและการใหผูปวยรายงานประเมนิตนเอง 

ปจจุบันสามารถใชปริมาณฮอรโมนคอรติซอล 

เปนตัวบงชี้ความเครียดได เนื่องจากหากรางกาย

มีความเครียดมากเกินไปจะเกิดการหล่ังฮอรโมน

คอรตซิอลออกมาในเลอืดและนํา้ลายและปรมิาณ

ฮอรโมนคอรตซิอลนีถ้ามมีากจะเปนพษิสมอง  สง

ผลใหกระบวนการทํางานของเซลลประสาทลดลง  

และทําลายสมองสวนท่ีจะเกิดการเรียนรูทําให

ความสามารถในการเรยีนรู  จดจาํ  และสมาธลิดลง 

(Vedhara   et  al.,  2000;  Paksepp,  2003)  

 ปจจุบันมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับความจํา

ขณะทํางาน (working memory) ซึ่งเปนกระบวน

การทํางานของสมองมาใชในการจัดการเรียนรู  

ความจําขณะทํางานมีความสัมพันธกับผลการ

เรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Alloway,  

2009)  และมีผลตอประสิทธภิาพทางการเรียนของ

นักเรียนซ่ึงสามารถบงช้ีการจัดการเรียนการสอน

ของระบบการศึกษาได (Alloway & Gathercole,  

2009) เพราะมีความเกี่ยวเนื่องอยางมากกับ

ความสามารถ ทางสติปญญาขั้นสูง ไดแก การมี

เหตุผล  การแกปญหา และการเรียนรู (Kyllonen 

& Christal, 1990) ดังนั้นการจัดการเรียนรูจึง

ตองคาํนงึถึงกระบวนการเรียนรูทีเ่กีย่วของกบัการ

ทํางานของสมองเปนสําคัญ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตัวแปรผลการ

จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบเปด ที่

นอกเหนือไปจากตวัแปรผลการเรยีนรูของนกัเรยีน   

โดยการเปรียบเทียบตัวแปรตาม 4 ตัวไดแก 1) 

ระดับความเครียดของนักเรียนโดยใชตัวชี้วัด 2 

ตัวคือ 1.1) ปริมาณฮอรโมนคอรติซอลในนํ้าลาย 

และ 1.2) การรับรูความเครียดของตนเองจาก

แบบประเมินความเครียดดวยตนเองฉบับของ

กรมสุขภาพจิต  2) ความจําขณะทํางาน  3) ความ

สามารถในการคิดแกปญหา และ 4) ผลการเรียน

รูวิชาฟสิกส ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียน

รูแบบสืบเสาะหาความรูแบบเปดกับนักเรียนที่ได

รับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  ขอคนพบจะนํา

ไปสูการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรใหได

ผลดียิ่งขึ้นตอไป โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับความเครียด  

ความจําขณะทํางาน ความสามารถในการคิดแก

ปญหา  และผลการเรียนรูวิชาฟสิกสของนักเรียน

กลุมทีไ่ดรบัการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความ

รูแบบเปด  กับนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบปกติ

วิธีดําเนินการวิจัย
 ระเบียบวิธีการวิจัย

 การทดลองเปนแบบ randomized  control  

group  pretest  posttest  design  

 ประชากร

 ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ เปนนกัเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนภหูลวงวิทยา  ตาํบล

ภหูอ  อาํเภอภูหลวง  จงัหวัดเลย  ทีใ่ชหลกัสตูรการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.  2551  จาํนวน  3  หองเรียน  

รวม  130  คน
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 กลุมตัวอยาง

 กลุมตัวอยาง  เปน  นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่  4  โรงเรียนภูหลวงวิทยา  ตําบลภูหอ  อําเภอภู

หลวง จงัหวัดเลย ไดมาโดยการจับฉลากหองเรียน  

2 หองเรียน และจับฉลากหองเรียนเปนกลุม

ทดลอง 1 หองเรียน มนีกัเรยีนจํานวน 42 คน  และ

กลุมควบคุม 1 หองเรียน มนีกัเรยีนจาํนวน  44  คน 

และเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้  มีขอจํากัดในเรื่องงบ

ประมาณ ทําใหไมสามารถศึกษาปริมาณฮอรโมน

คอรติซอลในน้ําลายของกลุมตัวอยางไดครบทุก

คน จึงใชวิธีการสุมอยางงายโดยการจับฉลาก

นกัเรียนแตละกลุมกลุมละ 20 คน เขารบัการตรวจ

ปริมาณฮอรโมนคอรติซอลในนํ้าลาย  

 ตัวแปรท่ีศึกษา

 ตวัแปรท่ีศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้ คอื  ระดับ

ความเครียด ความจําขณะทํางาน  ความสามารถ

ในการคดิแกปญหา   และผลการเรยีนรูวชิาฟสกิส

ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูแบบเปด ซึ่งประกอบดวย  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

และเจตคติทางวิทยาศาสตร

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
 1) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมผลการ

เรียนรูวิชาฟสิกส  ไดแก  

  1.1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วชิาฟสกิส  เรือ่ง  งานและพลังงาน  ชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง มีคาความสอดคลอง

ระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) โดยผู

เชี่ยวชาญ 3 คน  อยูระหวาง  0.67 – 1.00 คาความ

ยากงาย  .20 - .57 คาอาํนาจจาํแนก  (r)  0.23 – 0.62  

คาความเชื่อมั่น (KR20) เปน 0.95

  1.2) แบบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรของ ปยวรรณ ตาคํา 

(2545) หลังจากปรับปรุงแลวไดหาคาความ

สอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC)

ใหมโดยผูเชี่ยวชาญ  3  คน พบวามีคาอยูระหวาง  

0.67 – 1.00 นําไปทดลองใชกบันกัเรยีนทีไ่มใชกลุม

เปาหมายจํานวน 67 คน พบวา  มีคาความยากงาย  

.27 - .71  คาอํานาจจําแนก  (r)  0.272 – 0.65  และ

คาความเชื่อมั่น(KR20) เปน 0.86  

  1.3) แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร  

ของ รัตติยา วงศซื่อ (2547) เปนแบบวัดมาตร

สวนประมาณคา (rating scale) วัดเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ดานความอยากรูอยากเห็น ดาน

ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบและความเพียร

พยายาม ดานความมีระเบียบและรอบคอบ ความ

ซื่อสัตย และดานความใจกวาง หลังจากปรับปรุง

แลวไดหาคาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจดุ

ประสงค (IOC) ใหมโดยผูเชี่ยวชาญ  3  คน พบวา

มีคาอยูระหวาง  0.67 – 1.00  คาความเช่ือมั่นของ

แบบวดัทัง้ฉบบัโดยใชสตูรสมัประสทิธ์ิแอลฟาของ  

Cronbach  เทากบั  0.92  และหาคาอาํนาจจาํแนก

ดวยการทดสอบคา t (t-test) พบวา มีคาอํานาจ

จําแนกทุกขอ

 2) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมความ

สามารถในการคดิแกปญหา ผูวจิยัใช แบบวดัความ
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สามารถในการคิดแกปญหาวิชาฟสิกส  เรื่อง งาน

และพลังงาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ของ  จริยา  

ขุนพรหม  (2534) เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 28 

ขอ มีคาความยากงาย  .22 - .75  คาอํานาจจําแนก  

(r)  0.20 – 0.33  และคาความเช่ือม่ัน(KR20) เปน 

0.85  ผลการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือซํา้โดยใช

นกัเรียน 48 คน พบวา มคีาความยากงาย  .35 - .65  

คาอาํนาจจาํแนก  (r)  0.23 – 0.88  และคาความเช่ือ

มั่น (KR20) เปน 0.82

 3) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมระดับ

ความเครียด 

   3.1) แบบประเมินความเครียดดวย

ตนเองฉบับของกรมสุขภาพจิต  (2543)  ซึง่ประเมิน

ตนเองเก่ียวกับอาการทางกาย อาการทางอารมณ 

อาการทางความคิด และ อาการทางพฤติกรรม 

  3.2) ชุดตรวจ  salivary  cortisol  

assay ซึ่งไดรับความอนุเคราะหการตรวจวัดจาก

ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร  มหาวทิยาลยั

ขอนแกน ใชตรวจวัดปริมาณฮอรโมนคอรติซอล

ในนํ้าลายซ่ึงเปนตัวบงชี้ดัชนีความเครียด โดย

ทําการจัดเก็บนํ้าลายชวงเวลา  7.30 – 8.00  น.

 4) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมความจํา

ขณะทํางาน

  ใชโปรแกรม  The computerized as-

sessment battery test   ซึง่ไดรบัความอนเุคราะห

จาก  ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร   

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวยแบบทดสอบ

ยอย 7 ฉบับไดแก เวลาการตอบสนอง (simple 

reaction time) การจําคําที่นําเสนอ (word 

presentation) การจําภาพที่นําเสนอ (picture 

presentation)  ความแมนยาํและเวลาการโตตอบ 

(digit vigilance task) เวลาการตอบสนองตัว

เลือก (choice reaction time ) การตอบสนอง

ตอภาระงานทีใ่หจดจาํตาํแหนง (spatial working 

memory) และ ความจําขณะทํางานเก่ียวกับตวัเลข

แบบจํากัดเวลา (numeric working memory)  

การเก็บรวบรวมขอมูล
 การเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นการเตรียมและขั้นดําเนินการทดลอง  

 ขั้นเตรียมการฯ ผูวิจัยปฐมนิเทศนักเรียน 

ชี้แจง ที่มาและวัตถุประสงคของการวิจัยและแจง

เนื้อหา สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ในเนื้อหา และใหนักเรียนท้ังสองกลุมทําแบบวัด

ระดับสติปญญา เพื่อตรวจสอบวานักเรียน 2 กลุม

มีความเทาเทียมกันหรือไม เนื่องจากสติปญญา

เปนตวัแปรสาํคญัทีม่อีทิธพิลตอการเรยีนรู  ซึง่ผล

การตรวจสอบไมพบความแตกตางระหวางกลุม 

 ขัน้ดาํเนินการทดลอง แบงออกเปน  3  ระยะ 

คอื ระยะกอนการทดลอง ระยะทดลอง และ ระยะ

หลังการทดลอง 

 ในระยะกอนการทดลอง  ผูวิจัยทดสอบ

นักเรียนกอนการจัดการเรียนรูโดยใช 1) แบบ

ทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา  

2) แบบวัดผลการเรียนรูวิชาฟสิกส ประกอบ

ดวย แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียน แบบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และแบบวดัเจตคติ

ทางวิทยาศาสตร 3) แบบประเมินความเครียดดวย
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ตนเองฉบบัของกรมสขุภาพจติ 4) โปรแกรม  The 

computerized assessment battery test  และ  

5) การเก็บน้ําลายชวงเวลา  7.30 – 8.00  น.  

 ระยะทดลอง ผูวิจัยจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูแบบเปดกับกลุมทดลอง โดยใช

แผนการจัดการเรียนรูทีผู่วจิยัสรางขึน้ตามแนวคิด

ของ  Buck, Bretz, & Towns. (2009) และดําเนนิ

การจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู

แบบปกติ ตามแนวทาง สสวท. กบักลุมควบคุม  

 ระยะหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการจัด

กิจกรรมการเรียนรูดังกลาวแลว ผูวิจัยทดสอบ

นักเรียนทั้งสองกลุมโดยใชเครื่องมือเชนเดียวกับ

ระยะกอนทดลอง

การวิเคราะหขอมูล
 การเปรียบเทียบคะแนนเฉ ล่ียระดับ

ความเครียด ความสามารถในการคิดแกปญหา  

และผลการเรียนรูวิชาฟสิกส  ใชสถิติวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

การทดสอบคาสถิติทดสอบที  (t-test) แ  ละ กา  ร

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความจําขณะทํางาน  ใช

การทดสอบโฮเทลลิ่งทีสแควร (Hotelling T2)

ผลการวิจัย
 การเปรียบเทียบคะแนนเฉ ล่ียระดับ

ความเครียด ความสามารถในการคิดแกปญหา  

และผลการเรียนรูวิชาฟสิกสของนักเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม (ตารางที่  1)  

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยเลขคณิต  ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการทดสอบคาสถิติที (t-test)  

 ระดับความเครียดที่ไดจากคะแนนแบบประเมินความเครียดดวยตนเองฉบับของกรม

 สุขภาพจิต ความสามารถในการคิดแกปญหา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ทักษะ

 กระบวนการวิทยาศาสตร และ เจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม

 ควบคุม  

กอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู Pair 

t-test

p

( x ) (S.D.)  ( x ) (S.D.)  

Self-analysis stress

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

20.31

18.80

7.73

8.06

16.64

15.59

8.24

5.47

2.104

2.182

.019*b

.016*b

t- independent 1.003 0.701 -

p .159 .243 -
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กอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู Pair 

t-test

p

( x ) (S.D.)  ( x ) (S.D.)  

Cortisol

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

0.39

0.38

0.04

0.05

0.26

0.37

0.04

0.06

9.468

0.582

.000*b

.282

t- independent 0.280 6.837 -

p .391 .000*a -

Problem solving 

abilityกลุมทดลอง

กลุมควบคุม

7.50

8.05

2.08

3.07

15.38

14.14

3.64

3.31

12.184

8.956

.000* b

.000*b

t- independent 0.970 1.660 -

p .167 .050 -

Achievement 

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

10.26

10.73

3.57

2.07

6.33

22.18

3.03

4.33

22.237

15.841

.000*b

.000*b

t- independent 0.735 5.172 -

p .232 .000*a -

Scientifi c process skills

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

20.81

22.09

6.22

4.14

30.24

27.07

5.29

3.29

7.485

6.243

.000*b

.000*b

t- independent 1.120 3.319 -

p .133 .001*a -

scientifi c attitude 

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

93.40

88.98

7.61

6.29

100.90

93.55

7.15

6.60

4.651

3.324

.000*b

.001*b

t - independent 2.945 4.961 -

p .002*a .000*a -

*a  p<  .05  เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

*b  p<  .05  เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู

ตารางที่ 1 (ตอ)
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 ในชวงกอนเรียนพบวานักเรียนทั้ง  2  กลุม

มีคะแนนตัวแปรทุกตัวแปรท่ีศึกษาไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนเจตคติทาง

วิทยาศาสตรที่นักเรียนกลุมทดลองมีเจตคติ

ทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนั้นการ

ประเมินผลจึงใชการเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตรที่เพ่ิมขึ้น ( ) 

ดังแสดงในตารางที่  2

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตรที่เพิ่มขึ้น  (d ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ

 การทดสอบคาสถิติที  (t-test)  หลังไดรับการจัดการเรียนรู  ของนักเรียนกลุมทดลองและ

 กลุมควบคุม

กลุมตัวอยาง จํานวน  (คน) ( d ) (S.D.)

กลุมทดลอง 42 7.50   6.57

กลุมควบคุม 44 4.57 5.55

t - independent 2.237

P .014*

*  p<  .05  เปรียบเทียบหลังไดรับการจัดการเรียนรู

 ในชวงหลังเรียนพบวานักเรียนแตละกลุม  

มีระดับความเครียดประเมินจากแบบประเมิน

ความเครียดดวยตนเองฉบับของกรมสุขภาพจิต

ลดลง แตไมพบวามีความแตกตางกันทางสถิติ 

แตเมื่อพิจารณาจากระดับฮอรโมนคอรติซอลใน

นํา้ลาย พบวากลุมทดลองเทานัน้ท่ีมรีะดับฮอรโมน

คอรติซอลลดลงต่ํากวาระดับท่ีวัดกอนเรียน และ

พบวาในนักเรียนกลุมทดลองมีระดับฮอรโมน

คอรติซอลต่ํากวากลุมควบคุม  

 ในชวงหลังเรียนพบวา นักเรียนแตละกลุม

มีคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหา ผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร สูงกวา

กอนเรียน และนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร  และเจตคตทิางวทิยาศาสตร  สงูกวา

กลุมควบคุม อยางไรก็ตามไมพบวามีความแตก

ตางของคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหา

ระหวาง 2 กลุม  

 นักเรียนกลุมทดลองกับนักเรียนกลุม

ควบคุม มคีาเฉล่ียคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร

ที่เพิ่มขึ้นโดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นสูงกวากลุมควบคุม (ตารางที่  2)  

 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความจาํขณะ

ทํางานของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวานักเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉล่ียความจํา

ขณะทาํงานแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 ทัง้กอนเรยีนและหลังเรยีน (ตารางท่ี  3)  
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยเลขคณิต  ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และและการทดสอบ Hotelling T2  

 ความจําขณะทํางานของนักเรียน  กลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนเรียนและหลังเรียน

ประเด็น

กอนเรียน หลังเรียน

กลุมทดลอง กลุมควบคุม กลุมทดลอง กลุมควบคุม

( x ) (S.D.)  ( x ) (S.D.)  ( x ) (S.D.)  ( x ) (S.D.)  

 Power of  attention  (s)

  Simple reaction time 
  Digit vigilance react time 
  Choice reaction time 

0.03
0.05
0.09  

0.02
0.01
0.01

0.04
0.06
0.12

0.01
0.03
0.13

0.02
0.04
0.10  

0.01
0.02
0.02

0.02
0.05
0.11

0.01
0.01
0.03

Continuity of attention 

(% accuracy)

  Digit vigilance task 83.81 19.37 78.64 22.47 95.71 10.39 90.45 11.99

Quality of memory (%ac-
curacy)
  Spatial memory  
  Numeric working memory 
  Word recognition 
  Picture recognition   

86.27
92.62
90.48
96.79

20.98
11.69
8.18
4.11

93.18
91.36
91.02
95.57

10.52
16.37
9.06
6.49

97.78
98.81
95.24
97.86

4.81
3.29
5.06
3.15

96.44
97.50
95.45
97.27

7.99
5.34
5.58
3.96

Speed of memory (s)   
 Spatial memory react time 
 Num working mem time  
 Word recog react time 
 Picture recog react time 

0.11
0.09
0.09
0.07

0.12
0.02
0.10
0.02

0.10
0.11
0.09
0.08

0.02
0.05
0.03
0.09

0.12
0.08
0.06
0.06

0.02
0.09
0.01
0.01

0.13
0.10
0.07
0.08

0.03
0.09
0.02
0.02

F 2.387 6.160

p .012* .000*

*  p<  .05  เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

 เนื่องจากคะแนนเฉล่ียความจําขณะทํางาน

กอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .05 ดังน้ันจึงไมสามารถสรุปไดวา ความ

แตกตางหลังเรียนเปนผลจากการจัดการเรียนรู 

อยางไรก็ตามเม่ือพจิารณาตัวแปรตามทีละตวัโดย

การทดสอบ univariate ผลการทดสอบแสดง

ดังตารางท่ี 4 ซึ่งพบวา กอนเรียน นักเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉล่ียความ

จําขณะทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05  อยู 2 รายการคือ จากรายการ
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ทดสอบ  digit vigilance reaction time และ 

จากรายการทดสอบ  numeric working memory  

สวนความจําขณะทํางานดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตหลังเรียน พบวา  

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .05  เพิ่มขึ้นอีก 3 รายการคือ จากรายการ

ทดสอบ choice reaction time  รายการทดสอบ 

word recognition reaction time และรายการ  

picture recognition reaction time ดังนั้นอาจ

สรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความ

รูแบบเปด ทําใหคาเฉลี่ยความจําขณะทํางานบาง

สวนแตกตางจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูแแบบปกติ

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ Univariate  ความจําขณะทํางานของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 กอนเรียนและหลังเรียน

ตัวแปร กอนเรียน หลังเรียน

F p F p

ดาน Power of attention(s)

  Simple reaction time 

  Digit vigilance reaction time   

  Choice reaction time 

0.025

5.322

1.532

.875

.024*

.219

0.354

5.245

8.056

.553

.025*

.006*

ดาน Continuity of attention

  Digit vigilance task (% accuracy) 1.302 .257 4.702 .033*

ดาน Quality of memory

  Spatial memory  (%accuracy)

  Num working memory (%accuracy)

  Word recognition (%accuracy)  

  Picture recognition   (% accuracy)

3.781

0.166

0.086

1.069

.055

.685

.770

.304

0.876

1.859

0.035

0.571

.352

.176

.851

.452

ดาน  Speed of memory (s)

  Spatial memory reaction time (ms)   

  Numeric working memory  (ms)

  Word recognition reaction (ms)  

  Picture recognition reaction (ms)  

0.091

4.516

0.031

0.238

.764

.037*

.862

.627

2.296

0.374

7.312

52.154

.133

.542

.008*

.000*

*  p<  .05  เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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สรุปและอภิปรายผล
 การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบ

เปดสามารถลดภาวะความเครียดที่ เกิดจาก

กระบวนการเรียนรู พัฒนาความจําขณะทํางาน  

ความสามารถในการคดิแกปญหา และผลการเรยีน

รูวชิาฟสกิสของนักเรียนไดดกีวาการจัดการเรียนรู

แบบปกติ  (ภาพที่ 1)

ภาพประกอบ  1  แสดงสรุปผลการวิจัย

 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะท้ังสอง

แบบสามารถทําใหคะแนนระดับความเครียด

จากแบบประเมินความเครียดดวยตนเองฉบับ

ของกรมสุขภาพจิตหลังเรียนลดลงท้ัง 2 กลุม 

แตไมมีความแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาจาก

ระดับฮอรโมนคอรติซอลในน้ําลาย พบวา หลัง

เรียนระดับฮอรโมนคอรติซอลในนํ้าลายของกลุม

ทดลองลดลงตํ่ากวากอนเรียน และตํ่ากวากลุม

ควบคุม อาจเปนไปไดวาการสืบเสาะหาความรู

แบบเปดเปนวิธีการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียน

คดิวธิกีารออกแบบการทดลองเพือ่หาคาํตอบดวย

ตนเอง ทําใหนักเรียนรูสึกผอนคลาย ไมตองทํา

ตามท่ีครูหรือแบบเรียนกําหนด จึงลดการกอให

เกิดความเครียดจากการเรียน  อยางไรก็ตาม ผล
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การทดสอบความแตกตางของคะแนนจากแบบ

ประเมินความเครียดดวยตนเองฉบับของกรม

สุขภาพจิตไมสามารถสรุปไดวามีความแตกตาง

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม สอดคลอง

กับผลวิจัยของ นันทรัตน  แกวไกรษร  (2553)  ที่

เปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานกับนกัเรยีนทีไ่ดรบัการจัดการเรียนรูแบบ

ปกติของนักเรียน ซึ่งพบวานักเรียนที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบโครงงานมีระดับความเครียดท่ี

วดัไดจากปริมาณฮอรโมนคอรตซิอลในน้ําลายของ

นักเรียนต่ํากวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

แบบปกตอิยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั  .05 แต

ไมพบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความเครียด

จากแบบประเมินความเครียดดวยตนเองฉบับของ

กรมสุขภาพจิตระหวางกลุมนักเรียนที่ไดรับการ

จดัการเรียนรูแบบโครงงานกับนักเรยีนท่ีไดรบัการ

จัดการเรียนรูแบบปกติ 

 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

แบบเปดสามารถทําใหคะแนน  ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ

เจตคติทางวิทยาศาสตร สงูขึน้มากกวาการจัดการ

เรยีนรูแบบสืบเสาะแบบปกติ สอดคลองกับผลการ

วจิยัของ Berg et al. (2003) ทีเ่ปรียบเทียบผลของ

การทํากิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรูแบบเปด

และกิจกรรมสืบเสาะหาความรูแบบมีโครงสราง

พบวากิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรูแบบเปดสง

ผลในทางบวกตอผลการเรยีนรู รวมทัง้สอดคลอง

กับ Krystyniak and Heikkinen (2007) ที่พบวา

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม

สืบเสาะหาความรูแบบเปดมีการพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการคิด

ขั้นสูงมากขึ้น เชนเดียวกับผลการวิจัยของ Guisti 

(2008) ทีพ่บวานกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายวชิา

ฟสิกสในหลักสูตรระยะยาวที่ไดรับการสอนแบบ

การสืบเสาะหาความรูแบบเปดมีคะแนน CRT 

(Criterion Referenced Physics Test) สูงกวา

นกัเรียนทีไ่ดรบัการสอนแบบสบืเสาะแบบแนะแนว

ทาง (guide inquiry learning) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

 อยางไรก็ตามการศึกษาน้ีไมสามารถสรุป

ไดวาการจัดการเรียนการสอนทําใหนักเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนความสามารถ

ในการคิดแกปญหาแตกตางกัน 

 ศันสนีย  ฉัตรคุปต  (2543)  กลาวว า 

ความเครียดเปนสิ่งที่ขัดขวางการเรียนรู เนื่องจาก 

ความเครียดและประสบการณที่ไมดีมีผลกระ

ทบตอโครงสรางสมองและการเรียนรู หากไดรับ

ประสบการณที่ไมดี  ไดรับความกระทบกระเทือน

ทางจิตใจ สารเคมีที่รางกายปลอยออกมาเม่ือ

กลัวหรือเครียดมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางของสมอง และถาหากประสบการณนี้

เกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลาก็จะเปล่ียนโครงสรางของ

สมองไปโดยถาวร ความกระทบกระเทือนนั้นจะ

ทําใหเกดิการสรางฮอรโมนท่ีเกีย่วกับความเครียด

ที่เรียกวา คอรติซอล (cortisol)  จะทําลายสมอง

โดยเฉพาะสมองสวนคอรเท็กซหรือพ้ืนผิวสมอง

ที่มีหนาที่เกี่ยวกับความคิด  ความฉลาดกับสมอง
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สวนฮิปโปแคมปสหรือสมองสวนที่เกี่ยวของกับ

อารมณและความจําดงัน้ัน การทีก่ลุมทดลองมปีริ

มาณคอรตซิอลซึง่แสดงถงึระดบัของความเครยีด

ตํ่ากวากลุมควบคุมอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผล

การเรียนรูของนักเรียน 2 กลุมนี้แตกตางกัน 

 ไมนานมาน้ีมีรายงานการวิจัยวาความ

จําขณะทํางานเก่ียวของกับสติปญญาและมีผล

ตอการเรียนรู (Alloway,2009; Alloway  &  

Gathercole,  2006; Cowan & Alloway ,2008; 

Seigneuric & Ehrlich, 2005) งานวิจัยนี้ไม

สามารถสรุปไดวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมี

ความจําขณะทํางานโดยภาพรวมแตกตางกัน แต

เมื่อพิจารณาแตละรายการทดสอบ พบวา หลัง

เรียนกลุมทดลองมีความสามารถในบางรายการ

ทดสอบดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูแบบเปด นาจะสงผลตอ ความจําขณะ

ทํางานดวย อนึ่ง เมื่อพิจารณาจากคะแนนดิบพบ

วานักเรียนหลายคนไดคะแนนเต็ม จึงเปนไปได

วาอาจเกิดกรณี ceiling effect ดังน้ัน สมควร

มีการพัฒนาแบบวัดความจําขณะทํางานใหมให

เหมาะสมกับนักเรียนมัธยมศึกษา เน่ืองจากแบบ

วัดความจําขณะทํางานท่ีไดรับความอนุเคราะห

จากคณะแพทยศาสตรคร้ังน้ีเปนชุดท่ีใชในคลีนิค 

คงจะเหมาะสมทีจ่ะใชกบัผูปวยและผูสงูวยั แตนา

จะงายเกนิไปสาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ดงั

นั้น จึงควรมีการพัฒนาเคร่ืองมือวัดความจําขณะ

ทาํงานของนักเรียนไทยเพ่ือประโยชนในการศึกษา

เรื่องนี้ตอไป

 งานวิจัยของ Oei et al. (2006) พบวา

ระดับความเครียดสงผลตอความจําขณะทํางาน 

ดังน้ัน การท่ีกลุมทดลองมีคะแนนความเครียด

ตํ่ากวากลุมควบคุมอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให

ความจําขณะทํางาน ของนักเรียน 2 กลุมนี้แตก

ตางกัน งานวิจัยนี้พบวา การจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูแบบเปดสามารถทําใหคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตร สูงขึ้น

มากกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะแบบปกติ 

รวมท้ังอาจทําใหมีความสามารถในการแกปญหา

สงูกวาการจดัการเรยีนรูแบบสบืเสาะแบบปกต ิซึง่

นาจะอธบิายไดวาเปนเพราะการจดัการเรยีนรูแบบ

สบืเสาะหาความรูแบบเปดทําใหมคีวามเครียดนอย

กวา จงึนาจะทําใหมคีวามจําขณะทํางานดีกวา และ

ทําใหผลการเรียนรูทุกอยางดีกวา 
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