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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบ

เทยีบ	1)	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์				

2)	 สมรรถนะสมองเชิงพุทธิปัญญา	 (cognitive	

function)		3)	ผลงานสร้างสรรค์	 	ของนักเรียนที่

เรียนรู้ด้วยการใช้สื่อพหุผัสสะร่วมกับการจัดการ

เรียนการสอนปกติกับนักเรียนที่เรียนรู้จากการ

จัดการเรียนการสอนปกติ	 	 กลุ่มตัวอย่างเป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	 โรงเรียนอนุกูลนารี	

อำาเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์	ภาคเรียนที่	2	ปีการ

ศึกษา	2555	จำานวน	2	ห้องเรียนรวม	102	คนได้

จากการสุ่มห้องเรียน	 2	ห้องเรียน	 จากประชากร	

13	ห้องเรียน	และสุ่มห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง	1	

กลุม่จำานวน	50	คนและกลุม่ควบคมุ	1	กลุม่จำานวน	

52	คน	 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบทดลอง

ที่มีกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและหลัง	 เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 1)	 แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 	 2)	 แบบวัดความตั้งใจ		

3)	แบบวัดความจำาขณะทำางาน	4)	แบบวัดความจุ

ความจำาขณะทำางาน	และ	5)	แบบประเมินผลงาน

สร้างสรรค	์การวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้การหาค่าเฉลี่ย			

( )	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	(	S.D.	)	การทดสอบคา่

สถติทิ	ี(	t-test	)	การทดสอบคา่สถติ	ิ	HotellingT2	

ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 วิทยาศาสตร์	 สมรรถนะ

สมองเชิงพุทธิปัญญา	 ในด้านความตั้งใจ	 ความ

จำาขณะทำางาน	 ความจุความจำาขณะทำางาน	 และ

คะแนนผลงานสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนกลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

Abstract
	 This	study	aimed	to	compare	science	

achievement,	cognitive	function,	and	cre-

ative	innovation	between	students	learning	
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by	multi-sensory	media	 associated	with	

traditional	 approach	 and	 students	 learn-

ing	 by	 the	 conventional	 approach.	 The	

participants	comprised	102	Grade	9	or	Ma-

thayomsuksa	III	students	from	two	classes	

sampled	from	the	population	of	13	classes	

in	Anukoolnaree	School	in	Kalasin	province,	

and	 re-sampled	 into	 one	 experimental	

group		of		50		and	one	control	group	of	52.		

A	pretest-posttest	control	group	design	was	

administered	in	this	experiment.	The	instru-

ments	 included:	 1)	 Science	 achievement	

test,	2)	Attention	test,	3)	Working	memory	

test,	 4)	Working	memory	 capacity	 test,	

5)	creative	innovation	scale.	The	collected	

data	were	 analyzed	 by	 arithmetic	mean		

( ),	 standard	deviations	 (S.D.),	 t-test	 and	

Hotelling	T2.	The	findings	indicated	that:	

after	intervention,	at.05	level	of	significance,	

student’s	achievement,	attention,	working	

memory,	working	memory	 capacity,	 and	

creative	innovation	in	multi-sensory	media		

associated	with	traditional	approach	group	

were	higher	than	students	in	conventional	

group.

1. ความเป็นมาและความสำาคัญของ
ปัญหา
	 ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้	 ครูต้อง

ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนเพื่อนำามาใช้ในการ

ออกแบบและจัดการเรียนการสอน	 ให้ตอบสนอง

กับความต้องการของผู้เรียน	 โดยใช้จิตวิทยาการ

เรียนรู้เป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้	 อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีความก้าวหน้าใน

การศึกษาค้นคว้าทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์	

(neuroscience)	 ทำาให้สามารถเข้าใจกลไกการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมองขณะที่มนุษย์มีการ

เรยีนรูใ้นสถานการณต์า่งๆ	ซึง่	Squire	and	other	

(2008)	ไดอ้ธบิายวา่	ประสาทวทิยาศาสตร	์เปน็การ

นำาเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขา

มาใช้วิเคราะห์ระบบประสาท	 ซึ่งจะนำาไปสู่ความ

เข้าใจพื้นฐานทางชีววิทยา	 ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ

พฤตกิรรม	การศกึษาทางดา้นประสาทวทิยาศาสตร์

ไดด้ำาเนนิมาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตช่ว่งกลางศตวรรษ

ที่	19	เป็นต้นมา	(นัยพินิจ	คชภักดี,	2551)	ความรู้

ทางประสาทวิทยาศาสตร์ช่วยให้เรามีความเข้าใจ

กลไก	 การทำางานของสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงพุทธิปัญญา	 (cogni-

tive	 neuroscience)	 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	

เช่น	เชาว์ปัญญา	การเรียนรู้	การจำา	การจูงใจ	การ

อ่านการเขียน	 และความคิดสร้างสรรค์	 (Geake	

and	Cooper,	2003)	การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสมอง

เปน็การสง่ผา่นสญัญาณประสาทไปในรา่งแหวงจร

ของสมอง	(neural	network)	การเชือ่มโยงระหวา่ง

เซลล์ที่จุด	 synapse	 เป็นตัวกำาหนดรูปแบบวงจร	

(อัครภูมิ	 จารุภากร	และ	พรพิไล	 เลิศวิชา,	 2551)	
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เมื่อประสาทสัมผัสได้รับการกระตุ้นด้วยข้อมูล

ชุดเดียวกันผ่านระบบประสาทสัมผัสหลายช่อง

ทางพร้อมกันจะช่วยทำาให้มีการเชื่อมโยงระหว่าง

วงจรของสมอง

	 สื่อพหุผัสสะ	 (multi-sensory	media)	

เป็นการมองสื่อในมุมมองของผู้รับสื่อ	 ว่าสื่อที่นำา

เสนอนั้นมีผลทำาให้ประสาทรับสัมผัสทำางานหลาย

ช่องทางในการรับสื่อ	 	 ในการศึกษาครั้งนี้ได้นำา

เอาความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ด้านการมอง

เห็น	 การได้ยิน	 และการควบคุมการเคลื่อนไหว	

มาเป็นฐานในการออกแบบการเรียนรู้จากสื่อและ

ใช้ศักยภาพของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำาเสนอ

ภาพ	 (images)	 และเสียง	 (sound)	 ผ่านเครื่อง

คอมพวิเตอร	์เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชร้ะบบประสาทรบั

ความรู้สึกพิเศษ	 (special	 senses)	 รับข้อมูลเข้า

สู่ระบบการมองเห็น	 (visual	system)	และระบบ

การได้ยิน	(auditory	system)	พร้อมๆกัน	ข้อมูล

ทีร่ะบบประสาททัง้สองรบัมาจะแปลงเปน็สญัญาณ

ประสาทแล้วถูกส่งไปตามวิถีประสาทเข้าสู่การ

ทำางานของสมอง	ขณะเรยีนรูผู้เ้รยีนจะควบคมุบท

เรียนที่มีการถ่ายทอดเนื้อหาความรู	้ การฝึกความ

จำาขณะทำางานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์	โดยใช้มือ

ควบคุมเม้าส์และแป้นพิมพ์	 กระบวนการเรียนรู้นี้

จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และจดจำาต่อไป	

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 หากผู้

เรียนมีโอกาสสร้างความคิดและนำาความคิดของ

ตนเองไปสร้างผลงาน	 เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งขึ้นมาก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นในตัว

เอง	 ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในตนเองจะมีความ

หมายต่อผู้เรียนจะอยู่คงทน	ผู้เรียนจะไม่ลืมง่าย

และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของ

ตนเองได้ดี	 นอกจากนั้นยังจะเป็นฐานให้ผู้เรียน

สามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	

ตามทฤษฎสีรา้งความรูด้ว้ยตวัเองโดยการสรา้งชิน้

งาน	(Constructionism)	ของ	Papert	(อ้างถึงใน	

ทิศนา	แขมมณี,	2552)

	 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะพัฒนาการ

เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อพหุ

ผัสสะเข้ามาเสริมกับการจัดการเรียนการสอน

ปกติ	 	 โดยนำาเอาศักยภาพของคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี	มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน	ซึง่จะ

ชว่ยตอบสนองตามความสามารถของแตล่ะบคุคล	

นักเรียนมีโอกาสได้ทบทวนความรู้และพัฒนา

สมรรถนะสมองเชิงพุทธิปัญญา	 โดยเฉพาะความ

ตั้งใจ	(attention)	ความจำาขณะทำางาน	(working	

memory)	และความจุความจำาขณะทำางาน		ซึ่งจะ

นำาไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การ

พัฒนาความคิด	และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่

สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้	

2. วัตถุประสงค์
	 2.1	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนวชิาวทิยาศาสตร	์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนรูจ้ากสือ่

พหผุสัสะรว่มกบัการจดัการเรยีนการสอนปกตกิบั

นกัเรยีนทีเ่รยีนรูจ้ากการจดัการเรยีนการสอนปกต	ิ

	 2.2	 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะสมองเชิง

พุทธิปัญญา	(cognitive	function)	ของนักเรียน
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ที่เรียนรู้จากสื่อพหุผัสสะร่วมกับการจัดการเรียน

การสอนปกติกับนักเรียนที่เรียนรู้จากการจัดการ

เรียนการสอนปกติ	

	 2.3	 เพื่อเปรียบเทียบผลงานสร้างสรรค์	

ของนักเรียนที่เรียนรู้จากสื่อพหุผัสสะร่วมกับการ

จดัการเรยีนการสอนปกตกิบันกัเรยีนทีเ่รยีนรูจ้าก

การจัดการเรียนการสอนปกติ	

3. วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น	3	ระยะดังนี้

	 3.1	 ระยะที่	1	การพัฒนาสื่อพหุผัสสะ

	 3.2	 ระยะที่	 2	 การศึกษาผลการใช้สื่อพหุ

ผัสสะประกอบการจัดการเรียนการสอนปกติ

	 ตัวแปรจัดกระทำาได้แก่	 วิธีการสอน	 	 ซึ่ง

แบ่งเป็น	2	ระดับ	คือ	การสอนโดยใช้สื่อพหุผัสสะ

ประกอบการจัดการเรียนการสอนปกติ		และ	การ

จัดการเรียนการสอนปกติ

	 ตัวแปรตามได้แก่	 (1)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน	(2)	สมรรถนะสมองเชงิพทุธปิญัญาดา้นความ

ตั้งใจ	(3)	ความจำาขณะทำางาน	(4)	ความจุความจำา

ขณะทำางาน	และ	(5)	ผลงานสร้างสรรค์

	 3.3	 ระยะที	่3	การเผยแพรส่ือ่พหผุสัสะเพือ่

นำาไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนปกติใน

โรงเรียนอื่น

	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 3	 โรงเรียนอนุกูลนารี	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด

กาฬสินธุ์	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จำานวน	

2	ห้องเรียนรวม	102	คนได้จากการสุ่มห้องเรียน	

2	ห้องเรียน	จากประชากร	13	ห้องเรียน	และสุ่ม

ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง	1	กลุ่มจำานวน	50	คน

และกลุ่มควบคุม	1	กลุ่มจำานวน	52	คน	

	 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบทดลองที่

มีกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและหลัง	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	

1)	 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 2)	 แบบ

วัดความตั้งใจของ	Ruff	(2	&	7	selective	atten-

tion	test)	ฉบบั	automatic	detection	task	และ	

ฉบบั	controlled	search	task	3)	แบบวดัความจำา

ขณะทำางาน	 (the	 computerized	battery	 test	

(CBT1)	 	 4)	 แบบวัดความจุความจำาขณะทำางาน	

(the	computerized	span	task	(CBT2))	และ	5)	

แบบประเมนิชิน้งานทีส่รา้งสรรคจ์ากวสัดุ	recycle	

ที่แปลจาก	The	creative	product	contracted	

from	recycled	material	ของ	Kwang	(2004)

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้การหาค่าเฉลี่ย	 ( )	

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	การทดสอบคา่สถติิ

ที	(	t-test	)	การทดสอบค่าสถิติ		HotellingT2

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
	 ระยะที่	 1	 ผลการพัฒนาสื่อพหุผัสสะที่ใช้

ความรูป้ระสาทวทิยาศาสตรเ์ปน็ฐาน		ไดโ้ครงสรา้ง

ในการออกแบบสื่อดังนี้

	 ระบบประสาทรับความรู้สึก	 (sensory	

system)	 เป็นหน่วยแรกที่รับรู้การเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดล้อม	การจะรับรู้ความรู้สึกต่าง	 ๆ	 ได้

ต้องประกอบด้วย	 ตัวรับความรู้สึก	 (sensory	

receptors)	 ซึ่งมีหน้าที่เปลี่ยนสิ่งกระตุ้นในรูป

ของพลังงานต่าง	ๆ 	ให้เป็นกระแสประสาท	(nerve	



60

Vol.8 No.2

impulse)	 แล้วส่งไปตามประสาทรับความรู้สึก

หรือประสาทนำาเข้า	 (sensory	 หรือ	 afferent	

neurons)	นำาความรูส้กึไปแปลความหมายทีส่มอง	

ระบบประสาทรับความรู้สึกยังแบ่งออกเป็นระบบ

ประสาทรับความรู้สึกจากร่างกาย	(somatic	sen-

sation)	ซึ่งได้แก่รับสัมผัส	เจ็บปวด	อุณหภูมิและ	

ระบบรบัความรูส้กึพเิศษ	(special	sensation)	ซึง่

ได้แก่	การมองเห็น	การได้ยินและการทรงตัว	การ

รับกลิ่นและรส	

	 ระบบประสาทส่วนกลาง	 (central	 sys-

tem)	ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง	ทำาหน้าที่

ประสานงาน	 (integration)	 โดยรวบรวมข้อมูลที่

ได้รับและนำามาผสมผสาน	ประมวลวิเคราะห์	และ

ประเมนิขอ้มลูขา่วสารตา่ง	ๆ 	ทีไ่ดร้บัรวมไปถงึการ

สะสมเกบ็ไวเ้ปน็ความจำาและหนา้ทีข่ัน้สงูอืน่	ๆ 	เชน่	

กระบวนการทางความคดิ	ภาษา	ทกัษะ	พฤตกิรรม

หรืออารมณ์ต่าง	ๆ 	นอกจากนี้หลังจากได้รับข้อมูล	

วเิคราะหแ์ละผสมผสานขอ้มลูทีไ่ดร้บัแลว้จะสง่ไป

ยงัสมองสว่นสัง่การเพือ่ทำาใหเ้กดิการตอบสนองที่

เหมาะสมต่อไป

	 ระบบประสาทมอเตอร์	 (motor	 system)																	

มหีนา้ทีส่ัง่การและควบคมุการปฏบิตังิานใหอ้วยัวะ

ต่าง	 ๆ	 มีการตอบสนองต่อข้อมูลนั้น	 ๆ	 อย่าง	

เหมาะสม

	 การจดัสถานการณท์ีต่อ้งการใหน้กัเรยีนเกดิ

การเรียนรู้ได้ดี	 จึงควรออกแบบให้ผู้เรียนได้รับรู้

เรือ่งราวผา่นระบบประสาทรบัความรูส้กึหลายชอ่ง

ทางพรอ้มกนั	เพือ่ใหม้สีญัญาณประสาทจากหลาย

ชอ่งทางสง่เขา้สูส่มองสว่นกลาง	วเิคราะห	์ประมวล

ผล	 และพิจารณาสั่งการให้ส่วนต่างๆตอบสนอง

ต่อข้อมูล	 การเรียนรู้จะเป็นการส่งผ่านสัญญาณ

ประสาทไปในร่างแหวงจรของสมอง	(neural	net-

works)		การเชือ่มโยงระหวา่งเซลลท์ีจ่ดุ	synapse	

เป็นตัวกำาหนดรูปแบบวงจร	 หรือการเรียนรู้เกิด

ขึ้น	 วงจรสัญญาณประสาทนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราว	

หากไม่มีสัญญาณผ่านมากระตุ้น	 synapse	 อีก

การเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างเซลล์	ณ	จุดนี้ก็จะ

ยกเลิกไป	 วงจรเชื่อมต่อก็ไม่เกิดขึ้น	การเรียนรู้ที่

เคยรู้	 หรือข้อมูลความสัมพันธ์ที่เคยเข้าใจก็อาจ

หายไป	แต่ถ้าหากมีการกระตุ้นจาก	ปลาย	 axon	

ผ่านไปที่	synapse	เรื่อยๆ	การส่งผ่านสัญญาณก็

จะสะดวกขึ้นการเชื่อมต่อ	synapse	นั้นจะมั่นคง

ขึ้นเรียกว่าวงจรเรียนรู้นั้นอยู่ตัว	หมายความว่าสิ่ง

ที่เรียนรู้นั้นได้ผันตัวเป็นความจำาฝังแน่น

	 การออกแบบสื่อการเรียนรู้พหุผัสสะ	

(multi-sensory	 media)	 เป็นการนำาความ

สามารถของคอมพิวเตอร์มาถ่ายทอดเนื้อหาสาระ

หรือเรื่องราวที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู	้ โดยกำาหนด

ให้คอมพิวเตอร์นำาเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่

ไปกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกให้ทำางานและส่ง

สญัญาณประสาทเขา้สูร่ะบบประสาทสว่นกลางเพือ่

ประมวลผลตอ่ไป	การออกแบบการนำาเสนอเนือ้หา

ได้คำานึงถึงข้อจำากัดในการเรียนตามแนวทาง

ทฤษฎี	 cognitive	 load	 theory	 องค์ประกอบ

สำาคัญในสื่อและวิธีการนำาเสนอได้ออกแบบตาม

แนวทางทฤษฎ	ีcognitive	theory	of	multimedia	

learning	กิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อมุ่งหวังที่จะ

พัฒนาความจำาขณะทำางาน	 (working	memory)	
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ทั้งนี้เนื่องจากมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่าความ

จำาขณะทำางานมผีลตอ่ความคดิสรา้งสรรค	์และผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 เนื้อหาสาระ	 เป็นเนื้อหาเรื่องไฟฟ้า	 สำาหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551		

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไว้	 	3	หน่วย	ได้แก่	

ปริมาณทางไฟฟ้า	 การต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน	

และการใช้พลังงานไฟฟ้า

	 การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ	พบ

วา่	คณุภาพดา้นเนือ้หาอยูใ่นระดบัดมีาก	( =4.53,	

S.D.=0.58)	คุณภาพสื่อส่วนของภาพอยู่ในระดับ

ดีมาก	( =4.52,	S.D.=0.58)	คุณภาพสื่อส่วนของ

เสยีงอยูใ่นระดบัดี	( =4.47,	S.D.=0.58)	คณุภาพ

สื่อส่วนของตัวอักษรอยู่ในระดับดีมาก	 ( =4.53,	

S.D.=0.58)	 คุณภาพสื่อส่วนของบทเรียนและ

ปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับดี	 ( =4.33,	 S.D.=0.46)	

โดยภาพรวมจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ	สื่อ

มีคุณภาพในระดับดี	( =4.47,	S.D.=0.50)

	 การทดลองใช้สื่อตามแนวทางการหา

คุณภาพสื่อ	 ของชัยยงค์	พรหมวงศ์	 (2521)	 โดย

การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว	 (1:1)	 การ

ทดสอบประสทิธภิาพแบบกลุม่	(1:10)	การทดสอบ	

ภาพภาคสนาม	(1:100)	และ	การทดลองนำาสื่อพหุ

ผัสสะไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนปกติ	

พบว่าสื่อมีคุณภาพ		E
1
/E

2
=73.19/72.22	

Cognitive	load	theory

Simple	content	representation

สื่อพหุผัสสะ

ที่ใช้ความรู้ประสาท

วิทยาศาสตร์

เป็นฐาน

Cognitive	theory	of

	multimedia	learning

Learning	task,	

Supportive	information

Procedural	information,	

part	–	task	practice

สรีรวิทยาการมองเห็น

Color,	Shaper,	Movement

การได้ยิน

Frequency,	Amplitude,	Duration

การเคลื่อนไหว

Voluntary	movement

การฝึกความจำาขณะทำางาน

Word	recognition,	

Picture	recognition

Spatial	working	memory,	

Numeric	working	memory

Updating,	Shifting,	Inhibition

ภาพที่	1	โครงสร้างสื่อพหุผัสสะที่ใช้ความรู้

ประสาทวิทยาศาสตร์เป็นฐาน

	 ระยะที่	 2	การศึกษาผลการใช้สื่อพหุผัสสะ

ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนปกติ

	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในระยะที่ 	 2		

เพื่ อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียน

วิทยาศาสตร์	สมรรถนะสมองเชิงพุทธิปัญญาและ

ผลงานสรา้งสรรค	์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยสือ่พหุ

ผัสสะร่วมกับการจัดการเรียนการสอนปกติ	(กลุ่ม
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ทดลอง	50	คน)	กบันกัเรยีนทีเ่รยีนรูจ้ากการจดัการ

เรียนการสอนปกติ	(กลุ่มควบคุม	52	คน)	โดยใช้

รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ	 randomized	

control	 group	pretest	 posttest	 design	ผล

การวิจัยพบว่า	

	 1)	 ก่อนเรียนนักเรียน	 2	 กลุ่มมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน	 ดังนั้นจึงเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น	( d )	
ซึ่งพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่า

กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

(กลุม่ทดลอง		d 		=	5.10,	SD=1.22;	กลุม่ควบคมุ	
d 		=	3.27,	SD=1.09;	t=8.02,p=.000)
	 2)	 ก่อนเรียนนักเรียน	 2	 กลุ่มมีคะแนน

เฉลี่ยความตั้งใจไม่แตกต่างกัน(automatic	

detection	task	:	T2=	.001;	F=	.035,	p=	.966;	

controlled	search	task	:	T2=	.019;	F=	.634,	p=	

.595)	แต่หลังเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยความตั้งใจสูงกว่ากลุ่มควบคุม	(automatic	

detection	task	:T2=	.164;	F=	8.135,	p=	.001	;	

controlled	search	task	:	T2=	.219;	F=	7.155,	

p=	.000)	ซึง่ผลการทดสอบ	univariate	หลงัเรยีน

แสดงดังตารางที่	1	

	 3)	 นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

ความจำาขณะทำางานในประเด็นของร้อยละของ

ความถูกต้องและเวลาการตอบสนองก่อนเรียน

และหลงัเรยีนแตกตา่งจากกลุม่ควบคมุอยา่งมนียั

สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	(กอ่นเรยีน	รอ้ยละของ

ความถกูตอ้ง	:	T2=	.387;	F=	3.165,	p=	.001;	เวลา

การตอบสนอง	:	T2=	.195;	F=	1.992,	p=	.049	;	

หลงัเรยีน	รอ้ยละของความถกูตอ้ง	:	T2=	.267;	F=	

2.407,	p=	.014	;	เวลาการตอบสนอง	:	T2=	.546;	

F=	5.583,	p=	.001)	ผลการทดสอบ	univariate	

แสดงดังตารางที่	2	และ	3

	 4)	 ผลการทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉลีย่ความจคุวามจำาขณะทำางาน	กอ่นเรยีน

ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	พบว่า

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (ร้อยละ

ของความถกูตอ้ง	:	T2=	.040;	F=	1.308,	p=	.276	;	

เวลาการตอบสนอง	T2=	.027;	F=	.891,	p=	.449)	

รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยความจุความจำาขณะทำางาน

หลังเรียนในส่วนของเวลาการตอบสนองไม่แตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ(T2=	 .013;	 F=	

.437,	p=	.727)	แตพ่บวา่คะแนนเฉลีย่ความจคุวาม

จำาขณะทำางานหลงัเรยีนในประเดน็ของรอ้ยละของ

ความถูกต้อง	 ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	 (	T2=	 .143;	F=	4.682,	p=	 .004)	ซึ่ง

ผลการทดสอบ	univariate	นำาเสนอดังตารางที่	4

นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลงาน

สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 (T2=	 .523,	 F=	

8.278,	 p=	 .000)โดยองค์ประกอบที่ต่างกันเป็น

ดังตารางที่	5
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ตารางที่	 1	ผลการทดสอบ	univariate	คะแนน

เฉลี่ยความตั้งใจหลังเรียนเปรียบเทียบระหว่าง

กลุ่มทดสอบกับกลุ่มควบคุม
กลุ่ม

ทดลอง

กลุ่ม

ควบคุม F

(p)

(SD) (SD)

auto	detection	task	

Correct	hit

292.26

(2.79)

290.44

(5.18)

4.800*

(.031)

Incorrect	hit .000

(.000)

.269

(0.56)

11.384*

(.001)

Un	hit 1.74

(2.79)

3.55

(5.188)

4.800*

(.031)

contr	search	task

Correct	hit

298.30

(1.11)

294.01

(6.55)

20.728*

(.000)

Incorrect	hit .000

(.000)

.019

(0.138)

.961

(.329)

Un	hit	 .700

(1.11)

4.28

(5.43)

20.971*

(.000)

*p	<	.05	

ตารางที่	2			ผลการทดสอบ	univariate	คะแนน

เฉลี่ยความจำาขณะทำางาน(ร้อยละของความถูก

ต้อง)	(*p	<	.05	)

ตัว

แปร

ร้อยละของความถูกต้อง

ก่อนเรียน

F

(p)

หลังเรียน

F

(p)

กลุ่ม

ทดลอง

กลุ่ม

ควบคุม

กลุ่ม

ทดลอง

กลุ่ม

ควบคุม

(SD) (SD) (SD) (SD)

WR 90.60

(8.78)

89.32

(10.48)

.440

(.509)

96.70

(3.86)

95.09

(6.51)

2.247

(.137)

PR 97.40

(5.46)

94.42

(9.21)

3.898

(.051)

98.10

(3.62)

96.76

(6.76)

1.518

(.221)

DV 90.00

(11.95)

84.03

(13.89)

5.376*

(.022)

94.00

(9.89)

90.78

(10.55)

2.493

(.118)

CR1 98.00

(7.28)

97.11

(6.05)

.447

(.506)

99.40

(2.39)

99.21

(2.71)

.131

(.719)

CR2 93.80

(8.78)

89.03

(9.55)

6.856*

(.010)

97.60

(4.76)

96.27

(6.62)

1.329

(.252)

ST 95.86

(8.29)

89.38

(9.93)

12.739*

(.001)

97.73

(3.95)

98.82

(2.89)

2.510

(.116)

SW 94.39

(8.86)

85.24

(11.71)

19.666*

(.000)

97.59

(4.20)

95.94

(5.97)

2.573

(.112)

NW 94.80

(10.34)

91.34

(9.50)

3.086

(.082)

99.40

(2.39)

98.43

(4.18)

2.028

(.158)

RVI 78.55

(15.50)

74.48

(16.94)

1.598

(.209)

87.10

(12.52)

87.45

(11.97)

.020

(.888)
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ตารางที่	 3	 ผลการทดสอบ	univariate	คะแนน

เฉลี่ยความจำาขณะทำางาน(เวลาการตอบสนอง)	

ตัว

แปร

เวลาการตอบสนอง

ก่อนเรียน

F

(p)

หลังเรียน

F

(p)

กลุ่ม

ทดลอง

กลุ่ม

ควบคุม

กลุ่ม

ทดลอง

กลุ่ม

ควบคุม

(SD) (SD) (SD) (SD)

WR .063

(.011)

.068

(.011)

.001

(.979)

.055

(.008)

.059

(.008)

4.532*

(.036)

PR .062

(.006)

.064

(.086)

2.213

(.140)

.054

(.005)

.053

(.007)

.413

(.522)

SR .392

(.098)

.464

(.143)

3.173

(.078)

.315

(.065)

.343

(.087)

3.311

(.072)

DV .047

(.045)

.042

(.008)

1.645

(.207)

.037

(.004)

.036

(.005)

1.114

(.294)

CR1 .047

(.007)

.047

(.006)

.238

(.627)

.040

(.005)

.039

(.006)

.867

(.354)

CR2 .061

(.018)

.059

(.013)

1.210

(.274)

.050

(.008)

.046

(.009)

5.100*

(.026)

ST .057

(.011)

.060

(.009)

1.430

(.234)

.047

(.007)

.052

(.008)

11.452*

(.001)

SW .065

(.014)

.071

(.013)

0.007

(.933)

.054

(.010)

.061

(.008)

14.259*

(.000)

NW .058

(.006)

.061

(.010)

9.015*

(.003)

.051

(.006)

.051

(.008)

.328

(.568)

RVI .037

(.006)

.030

(.006)

2.762

(.100)

.026

(.004)

.025

(.005)

.848

(.358)

*p	<	.05	

Word	recognition(WR),	Picture	recognition(PR)	,		Simple	

reaction	 time(SR),	Digit	 vigilance(DV),	Choice	 reaction	

time1(CR1),	Choice	reaction	time2(CR2),	Stroop(ST)	,	Spa-

tial	working	memory(SW)	,	Numeric	working	memory(NW)	

,	Rapid	visual	information(RVI)

ตารางที่	4	ผลการทดสอบ	 คะแนนเฉลี่ยความ

ความจุความจำาขณะทำางาน	หลังเรียน	(*p	<	.05)

ตัวแปร

ร้อยละของความถูกต้อง
F	

(p)
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

	(SD) 	(SD)

O	–	span
83.54

(11.37)

79.53

(8.11)

4.232*

(.042)

Sym	span
77.83

(11.17)

78.45

(8.11)

.104

(.748)

R	-	span
88.57

(6.28)

82.67

(12.02)

9.528*

(.003)

ตารางที่	5	ผลการทดสอบ	 ความแตกต่างของ

คะแนนเฉลีย่ผลงานสรา้งสรรคแ์ตล่ะองคป์ระกอบ
ตัวแปร กลุ่ม

ทดลอง

กลุ่ม

ควบคุม

F

(p)

(SD) (SD)

Originality 2.80

(0.33)

2.45

(0.42)

21.120*

(.000)

Practicality 3.96

(0.19)

3.98

(0.13)

.379

(.540)

Elaboration 4.08

(0.35)

3.85

(0.48)

7.238*

(.008)

Multi-dimensional 3.84

(0.31)

3.73

(0.44)

2.034

(.157)

Environmental	 friendli-

ness

3.94

(0.02)

3.75

(0.32)

12.716*

(.001)

Aesthetic	and	attractive 3.17

(0.35)

3.01

(0.13)

8.342*

(.005)

*	p<.05	
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	 ผลการวิจัยระยะที่	 3	 เป็นการขยายผลให้

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์	 จำานวน		

2	โรงเรยีน	นำาสือ่ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชร้ว่มกบัการสอน

ปกติซึ่งพบว่า	ครูทั้ง	 2	 โรงเรียนสามารถนำาสื่อไป

ใช้ได้	 ทำาให้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

คะแนนเฉลีย่ความตัง้ใจ	สงูกวา่กอ่นเรยีน	คา่ความ

จำาขณะทำางานและความจคุวามจำาขณะทำางานหลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนเป็นบางภาระงาน	ดังแสดง

ในตารางที่	6

ตารางที	่ 6	ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่นำาสื่อพหุ

ผัสสะไปใช้

โรง

เรียน

จำานวน

(คน)	

ก่อนเรียน หลังเรียน Pair

t-test
P

S.D. S.D.

1 24 13.83 3.47 18.79 3.89 24.431* 0.000

2 28 13.68 2.91 19.14 2.86 28.933* 0.000

*	p	<.05	

อภิปรายผล
	 การพฒันาสือ่พหผุสัสะทีใ่ชค้วามรูป้ระสาท

วิทยาศาสตร์เป็นฐานได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ทาง

กายวภิาคศาสตร	์และสรรีวทิยาของระบบประสาท

และสมองโดยเฉพาะระบบรบัความรูส้กึพเิศษการ

มองเหน็และการไดย้นิ	ในระบบรบัความรูส้กึตา่งๆ

จะมอีวยัวะทีท่ำาหนา้ทีเ่ฉพาะอยา่งเพือ่รบัสิง่กระตุน้

จากภายนอก	กอ่นจะแปลเปน็สญัญาณประสาทสง่

ไปที่วิถีประสาทเข้าสู่สมองส่วนกลางเพื่อประมวล

ผล	ในระบบการมองเหน็อวยัวะรบัสมัผสั	(senso-

ry	receptor)	จะไวต่อสี	รูปทรง	และการเคลื่อนที่	

ในระบบการไดย้นิอวยัวะรบัสมัผสัจะไวตอ่ความถี่	

ความดงั	และทิศทางของเสียง	ในการพัฒนาสื่อได้

ใชค้อมพวิเตอรเ์ขา้มาจดัการงานดา้นเสยีง	(audio)	

และงานกราฟิกที่สนองต่อความไวของอวัยวะรับ

สัมผัส	 และนำาการเขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอร์	

มาใชใ้นการออกแบบควบคมุการเรยีนรูใ้นสือ่	สือ่ที่

พฒันาขึน้เปน็สือ่ทีม่คีณุภาพเพราะมกีารพฒันาสือ่

อยา่งเปน็ระบบ	มกีารตรวจสอบคณุภาพ	2	ขัน้ตอน	

จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและมีการตรวจ

สอบคุณภาพตามแนวทางของชัยยงค์		พรหมวงศ์		

(2521)	ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาสื่อ

	 เนือ่งจากมกีารศกึษาพบวา่	เพศ	อาย	ุสขุภาพ	

ประสบการณ์เดิมและระดับสติปัญญา	 มีผลต่อ	

ความเครยีด	ภาวะเสีย่งตอ่โรคอว้นและผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน	(บุษบา		บุญมานำา,	2542,	สมโภชน์		

เอี่ยมสุภาษิต	 และคณะ,	 2545,	 Crosnoe	 and	

Muller,	 2004)	 ก่อนศึกษาผลการใช้สื่อพหุผัสส

ะร่วมกับการจัดการเรียนการสอนปกต	ิผู้วิจัยจึง

ได้เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง	 พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมมีข้อมูลพื้นฐานในด้าน	 เพศ	 อายุ	 ดัชนี

มวลกาย	และเกรดเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนโรงเรียน

อนุกูลนารีส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่น

เดียวกันมีพฤติกรรมการบริโภคและกิจกรรม

ในชีวิตประจำาวันคล้ายกัน	 การจัดนักเรียนเข้า

หอ้งเรยีนแตล่ะหอ้ง	โรงเรยีนคำานงึถงึผลการเรยีน

เฉลี่ยและเพศ	ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ว่า	นักเรียนกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเท่าเทียมกันก่อน
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ทดลอง

	 การนำาสื่อไปใช้พบว่าในด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 นักเรียนที่เรียนจากการสอนปกติ

ร่วมกับการใช้สื่อพหุผัสสะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำาหนดและ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Cullums	(2012)	ที่

พบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนรูจ้ากสือ่พหผุสัสะทีม่ทีัง้ภาพ	

เสยีง	และสมัผสัสง่ผลใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ที่สูงขึ้น	

	 ผลการใช้สื่อพหุผัสสะร่วมกับการจัดการ

เรียนการสอนปกติพบว่าสามารถพัฒนา

สมรรถนะสมองเชิงพุทธิปัญญาได้โดยพิจารณา

จาก	ความตั้งใจ	ความจำาขณะทำางานและความจุ

ความจำาขณะทำางาน

	 ในด้านความตั้งใจพบว่านักเรียนกลุ่ม

ทดลองมีคะแนนความตั้งใจสูงขึ้น	 ทั้งจากการ

ทดสอบด้วย	 automatic	detection	 task	และ	

controlled	search	task	สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

การวิจัย	 ซึ่งความตั้งใจ	 เป็นความสามารถในการ

จัดการรับข้อมูลจำานวนมากที่รับเข้าสู่ระบบรับ

ความรู้สึกโดยเลือกที่จะรับการกระตุ้นอย่างใด

อย่างหนึ่งและไม่สนใจที่จะรับสิ่งกระตุ้นอื่นๆ	

ความตั้งใจ	 แบ่งเป็น	 2	 ประเภทคือ	 ความตั้งใจ

ต่อเนื่อง(sustained	 attention)	 คือความตั้งใจ

ในสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานๆต่อเนื่องกัน	

และความตั้งใจในการคัดเลือกสิ่งเร้า	 (selective	

attention)	 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาความ

ตั้งใจในการคัดเลือกสิ่งเร้าโดยให้นักเรียนทำาแบบ

ทดสอบ	Ruff	2&7	จำานวน	2	ฉบับคือ	automatic	

detection	 task	และ	controlled	search	 task	

การทีน่กัเรยีนมคีะแนนความตัง้ใจสงูขึน้เปน็เพราะ

นักเรียนได้มีการเรียนจากสื่อที่ออกแบบภาพและ

เสียงโดยคำานึงถึงกลไกการทำางานที่เกิดขึ้นใน

สมอง	การนำาเสนอบทเรียนมีการแบ่งเนื้อหาและ

การนำาเสนอเป็นส่วนย่อยๆทีละน้อย	 ในการเรียน

รู้นักเรียนสามารถเลือกเรียนเรื่องใดก่อน	 -	 หลัง

ได้และเมื่อเข้าใจแล้วสามารถเลือกไปเรียนเนื้อหา

ถัดไปได้	 แต่ถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจก็สามารถย้อน

กลับไปเรียนเนื้อหาเดิมได้	 ซึ่งการออกแบบสื่อใน

ครั้งนี้	 ผู้วิจัยคำานึงถึงการส่งเสริมความตั้งใจโดย

ใช้หลักการ	The	 split	 -	 attention	 principle	

in	multimedia	 learning	ของ	Ayres	P.	 and	

Sweller	J.	(อ้างถึง	Mayer.R.E,	2005)

	 ในด้านความจำาขณะทำางานพบว่าก่อนการ

ทดลอง	นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี

คะแนนเฉลี่ยความจำาขณะทำางานแตกต่างกัน	 4	

ภาระงานคือ	digit	vigilance,	choice	reaction	

time	2,	stroop	และ	spatial	working	memory	

และหลงัการทดลองพบวา่	การทดสอบคา่สถติ	ิHo-

tellingT2	คะแนนเฉลี่ยความจำาขณะทำางานพบว่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

(	T2=	.267;	F=	2.407,	p=	.014	)	แต่เมื่อทดสอบ

ด้วย	univariate	 test	 ไม่พบความแตกต่างของ

คะแนนเฉลี่ยความจำาขณะทำางาน

	 ข้อสังเกตจากผลการทดสอบความจำาขณะ

ทำางานกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนพบวา่	คะแนนเฉลีย่

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนค่อน
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ขา้งสงูมากเกอืบเปน็	100%	แสดงวา่มลีกัษณะของ	

ceiling	 effect	 เกิดขึ้น	 ซึ่งน่าจะเป็นเพราะแบบ

ทดสอบทีน่ำามาใชเ้ปน็แบบทดสอบทีพ่ฒันาขึน้เพือ่

ใชใ้นคลนิกิสำาหรบัผูป้ว่ยหรอืผูท้ีม่สีขุภาพดทีีค่อ่น

ข้างสูงอายุ	ดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะกับนักเรียนหรือ

วัยรุ่นที่มีสุขภาพดี

	 ในด้านความจุความจำาขณะทำางานพบว่า		

คะแนนเฉลี่ยความจุความจำาขณะทำางานของ

นักเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

Lusk	et	al.	 (2009)	ที่ศึกษาความจุความจำาขณะ

ทำางานของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่

ออกแบบให้ผู้เรียนควบคุมบทเรียนได้ตามความ

ต้องการ	 (segmented	 instruction)	 และบท

เรยีนทีน่ำาเสนอเนือ้หาตัง้แตต่น้จนจบในคราวเดยีว	

(nonsegmented	 instruction)	 โดยการศึกษา

กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความจุความ

จำาขณะทำางานตำ่าจำานวน	66	คน	และนักเรียนที่มี

คะแนนความจุความจำาขณะทำางานสูงจำานวน	 67	

คน	พบว่านักเรียนกลุ่มที่มีคะแนนความจุความ

จำาตำ่ามีคะแนนความจุความจำาขณะทำางานเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เมื่อเรียนรู้

ดว้ยสือ่มลัตมิเีดยีแบบ	segmented	instruction

	 ผลของการใช้สื่อในด้านผลงานสร้างสรรค์

โดยภาพรวมสือ่ทีพ่ฒันาขึน้สามารถสง่เสรมิผลงาน

สร้างสรรค์ได้	 	 มีงานวิจัยจำานวนมาก	 (Alloway,	

2008;	Andersson,	 2008)	พบว่าการทำางานของ

สมองเชิงพุทธิปัญญา	(cognitive	function)	โดย

เฉพาะความจำาขณะทำางาน	 (working	memory)	

สามารถทำานายความสามารถทางด้านปัญญาด้าน

ต่าง	ๆ	เช่นการคิด	การให้เหตุผลได้	รวมทั้งพบว่า	

ความจำาขณะทำางานมีความสัมพันธ์กับระดับสติ

ปัญญา	 (Yuan	 and	Others,	 2006)	 การฝึกฝน

พัฒนาความจำาขณะทำางานส่งผลให้ความสามารถ

ในการทำางานทางปัญญาเพิ่มขึ้นได้	Dehn	 (2008)	

สรปุวา่	การทำางานทีม่ปีระสทิธผิลของความจำาขณะ

ทำางานและความจุความจำาขณะทำางาน	 (working	

memory	 capacity)	 เป็นตัวกำาหนดอัตราและ

ขอบเขตของการเรียนรู้	 การพัฒนาความจำาขณะ

ทำางานจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจในการส่ง

เสริมความสามารถทางปัญญาของเยาวชน	สื่อพหุ

ผัสสะที่พัฒนาขึ้นได้พัฒนาความจำาขณะทำางาน

ของผู้เรียนและผลการวิจัยพบว่าสามารถพัฒนา

ผลงานสร้างสรรค์ได้	 อย่างไรก็ตามสื่อนี้ยังไม่

สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านการนำา

ไปใช้ประโยชน์และการมีมุมมองหลายมิติได้ซึ่ง

อาจเปน็เพราะลกัษณะการบรูณาการดา้นความคดิ

สร้างสรรค์เข้าในกระบวนการสอนอย่างเดียวอาจ

ยงัไมเ่พยีงพอ	ควรมสีือ่ทีไ่ดฝ้กึคดิหลากหลายมติิ

เพิ่มขึ้นด้วย	

5. สรุปผลการวิจัย  
	 จากผลการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าการ

จดัการเรยีนการสอนทีใ่ชส้ือ่พหผุสัสะประกอบการ

จัดการเรียนการสอน	สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวทิยาศาสตร	์สมรรถนะสมองเชงิพทุธิ

ปญัญา	(ดา้นความตัง้ใจ	ความจำาขณะทำางาน	ความ

จุความจำาขณะทำางาน)	 และผลงานสร้างสรรค์ของ

นักเรียนได้	และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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6.  ข้อเสนอแนะ
	 เนื่องจากสื่อที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับ

หนึ่ง	 สมควรเผยแพร่ให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย	

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในระยะที่	 3	พบว่าผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	(ร้อยละ	63)	แม้จะ

สูงกว่าก่อนเรียน	(ร้อยละ	43)	แต่เมื่อเทียบกับผล

การศกึษาในระยะที่	2	ซึง่คะแนนหลงัเรยีนคดิเปน็

รอ้ยละ	70	จะเหน็ไดว้า่โรงเรยีนทีน่ำาสือ่ไปใชใ้นชว่ง

ขยายผลประสบความสำาเรจ็นอ้ยกวา่โรงเรยีนทีใ่ช้

ทดลองในระยะที่	2	ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

	 6.1	 ข้อเสนอแนะในการนำาสื่อไปใช้

	 	 6.1.1	 การนำาสื่อพหุผัสสะไปใช้ให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ครูควรเตรียมเครื่อง

คอมพวิเตอรใ์หพ้รอ้มในการนำาเสนอภาพและเสยีง	

และควรเตรียมเครื่องให้เพียงพอกับการเรียนรู้	

นักเรียนหนึ่งคนต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง

	 	 6.1.2	 กอ่นมอบหมายใหน้กัเรยีนเรยีน

รูเ้พิม่เตมิจากสือ่ครคูวรทำาความเขา้ใจขัน้ตอนการ

ใช้สื่อ	 และทดลองใช้สื่อด้วยตนเองก่อนเพื่อให้

สามารถแนะนำานักเรียนได้เมื่อเกิดปัญหาในการ

ใช้สื่อ

	 6.2	 ข้อเสนอแนะการวิจัยต่อไป

	 	 6.2.1	 ควรปรับปรุงสื่อให้สามารถ

ส่งเสริมองค์ประกอบด้านผลงานสร้างสรรค์	 ให้

สมบูรณ์ขึ้นโดยการเพิ่มแบบฝึกคิดสร้างสรรค์เชิง

นวัตกรรมในบทเรียน	 เพิ่มเติมจากการใช้การจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างไปเท่านั้น

	 	 6.2.2	 ควรพฒันาเครือ่งมอืวดัความจำา

ขณะทำางานสำาหรับนักเรียนวัยรุ่นที่มีสุขภาพดี

	 	 6.2.3	 ควรทำ าการวิจัย เชิ งทดลอง

เปรยีบเทยีบการใชส้ือ่พหผุสัสะทีพ่ฒันาขึน้รว่มกบั

การสอนปกตใินโรงเรยีนตา่ง	ๆ 	(multisite	study)	

เพือ่ปรบัปรงุคูม่อืการใชส้ือ่	ใหท้กุคนสามารถนำาไป

ใช้ได้ผลเท่าเทียมกับที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง
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