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อุบัติการณโรคเยื่ อหุมสมองอักเสบในผูปวยเด็กอายุ 
6-12 เดือนที่มีอาการชักจากไขคร้ังแรกที่เปนชนิด 
simple febrile seizure ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ

 บทนํา : อาการชักจากไข (Febrile seizure) 

เปนปญหาทีพ่บบอยทีส่ดุในโรคทางระบบประสาท

ในเด็ก อุบัติการณการตรวจพบโรคเยื่อหุมสมอง

อักเสบในเด็กที่มาดวยอาการชักจากไขมีรอยละ 

2-5 ในกรณีที่ผูปวยมีอาการชักจากไขครั้งแรกที่

เปนชนดิ simple febrile seizure ทาง American 

Academy of Pediatrics มีความเห็นวาควรจะ

ตองเจาะตรวจน้ําไขสันหลังทุกรายในผูปวยที่

มีอายุ 6-12 เดือน และใหพิจารณาเจาะตรวจใน

รายที่สงสัยการติดเชื้อในเยื่อหุมสมองในผูปวยที่

อาย ุ12-18 เดือน ทัง้นีเ้พ่ือเปนการเฝาระวงัโรคเยือ่

หุมสมองอักเสบนํามาซ่ึงการรักษาท่ีรวดเร็วเพือ่ลด

อุบัติการณการเสียชีวิตและพิการทางสมอง

 วัตถุประสงคในงานวิจัย : เพื่อศึกษา

อุบัติการณโรคเยื่อหุมสมองอักเสบในผูปวยเด็ก

อาย ุ6-12 เดือน ทีม่อีาการชกัจากไขครัง้แรกทีเ่ปน

ชนิด simple febrile seizure และอาการปกติใน

โรงพยาบาลกาฬสินธุ

 วธิดีาํเนนิการวจิยั : การศกึษาครัง้นีเ้ปนการ

ศึกษาเชิงสังเกตชนิดพรรณนาแบบยอนหลัง

โดยเก็บขอมูลดวยการทบทวนบันทึกเวชระเบียน

ของผูปวยเด็กอายุที่มีอายุ 6-12 เดือนที่มีอาการ

ชักจากไขครั้งแรกท่ีเปนชนิด simple febrile 

seizure ที่มีอาการปกติและไดรับการเจาะตรวจ

นํา้ไขสันหลัง ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุระหวางวนัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 ผลการวิจัย : ในระยะเวลา 4 ปมีผูปวยที่มี

อาการชกัจากไขครัง้แรกทีเ่ปนชนดิ simple febrile 

seizure ที่มีอาการปกติและไดรับการเจาะตรวจ

นํา้ไขสันหลงัทัง้หมด 62 ราย มอีายเุฉลีย่ คอื 9 เดอืน 

สวนใหญรอยละ 62.9 เปนเพศชาย สวนใหญมอีาการ

ชักในวันแรกของอาการไขโดยมีจํานวน 39 ราย 

คิดเปนรอยละ 62.9 ชักวันที่สองของอาการไข

มีจํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 32.3 ชักในวันที่สาม

ของอาการไข มีจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 

4.8 สวนใหญมีอุณหภูมิรางกายแรกรับอยูใน

ชวง 38.0-38.9 องศาเซลเซียส มจีาํนวน 28 รายคิดเปน

รอยละ 45.2 รองลงมาเปน 39.0-39.9 องศา

เซลเซียส มีจํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 41.9   

มีประวัติญาติสายตรงมีอาการชักจากไข มีจํานวน 
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20 ราย คิดเปนรอยละ 32.3 สวนใหญมีระยะเวลา

ของการชัก 1 นาทีมีจํานวน 20 ราย คิดเปนรอย

ละ 32.3 โดยลักษณะการชักที่พบมากที่สุดคือ ชัก

แบบเกร็งกระตุกทั้งตัวมีจํานวน 33 ราย คิดเปน 

รอยละ 53.2 รองลงมาคือ ชกัแบบเกร็งทัง้ตัวมจีาํนวน 

29 ราย คดิเปนรอยละ 46.8 สาเหตุของไขสวนใหญ

เกิดจากการติดเชื้อในทางเดินหายใจสวนบนมี

จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 22.6 รองลงมาเปน

ลําไสอักเสบจากเช้ือแบคทีเรียมีจํานวน 12 ราย 

คิดเปนรอยละ 19.4 

 ผูปวยท้ัง 62 ราย ไมมอีาการซมึ ไมมอีาการ

กระสับกระสาย ไมปวดศีรษะ มีอาเจียนเล็กนอย

บางราย (อาเจียน 1 ครั้ง/วัน 4 ราย และ อาเจียน 

3 ครั้ง/วัน 2 ราย)  ผูปวยทุกรายตรวจรางกายทาง

ระบบประสาทปกติ คอื ขมอมไมโปงตึง และตรวจ

ไมพบอาการระคายเคืองเยื่อหุมสมอง พบผลการ

ตรวจน้ําไขสันหลังปกติเขาไดกับภาวะชักจากไข 

มีจํานวน 61 ราย คดิเปนรอยละ 98.4 และพบผล

การตรวจน้ําไขสันหลงัเขาไดกบัภาวะเย่ือหุมสมอง

อกัเสบจากเช้ือแบคทีเรีย 1 ราย คดิเปนรอยละ 1.6 

 สรุป : พบอุบัติการณโรคเย่ือหุมสมอง

อักเสบจากเช้ือแบคทีเรียในผูปวยเด็กอายุ 6-12 

เดือน ในโรงพยาบาลกาฬสินธุที่มีอาการชักจากไข

ครั้งแรกที่เปนชนิด simple febrile seizure และ

อาการปกติ รอยละ 1.6 จึงยังคงมีความจําเปน

ในการเจาะตรวจน้ําไขสันหลังในผูปวยกลุมนี้ 

แมผูปวยจะไมมีอาการที่บงชี้วาจะเปนโรคเยื่อหุม

สมองอักเสบก็ตาม  ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

และพิการทางสมองจากโรคเย่ือหุมสมองอักเสบ

 คําสําคัญ : ชักจากไขครั้งแรกชนิด simple 

febrile seizure, เยื่อหุมสมองอักเสบ

บทนํา
 อาการชักจากไข (febrile seizure) เปน

ปญหาท่ีพบบอยที่สุดในโรคทางระบบประสาท

ในเด็ก รายงานจากตางประเทศพบอุบัติการณ

รอยละ 2-5 ในเด็กอายุนอยกวา 5 ป 3,4

 ซึ่งอาการชักจากไขเปนภาวะชักที่เกิดจาก

การมีไขสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส (วัดทางทวารหนัก) 

โดยไมมกีารตดิเชือ้ในระบบประสาทสวนกลางหรอื

มสีาเหตอุืน่ทีช่ดัเจน5  โดยอาการชกัจากไขแบงเปน 

2 ชนิดคือ1

 1. Simple febrile seizure คือ อาการชัก

จากไขที่ชักชนิด ชักเกร็ง กระตุกทั้งตัว หรือเกร็ง

ทั้งตัว ชักสั้นๆ ไมเกิน 15 นาที สวนใหญไมเกิน 

5 นาที ชักไมเกิน 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง โดยตรวจไม

พบความผิดปรกติทางระบบประสาทหลังชัก

 2. Complex febri le seizure คือ 

อาการชักที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ชักชนิดเฉพาะที่ 

ชกันานเกนิ 15 นาท ีชกัมากกวา 1 คร้ังใน 24 ชัว่โมง

หรือในการเจ็บปวย 1 ครั้ง หลังชักตรวจพบความ

ผิดปรกติทางระบบประสาท ซึ่งมีทั้งเปนชั่วคราว 

(Todd paralysis ) ซึง่มกัจะหายภายใน 24 ชัว่โมง

หรือเปนถาวร ซึ่งพบนอยมาก

 การเจาะตรวจนํ้าไขสันหลังเปนส่ิงที่จะตอง

พิจารณา เพื่อตรวจหาโรคติดเช้ือระบบประสาท
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สวนกลาง โดยเฉพาะโรคเย่ือหุมสมองอักเสบจาก

เชื้อแบคทีเรียหรือโรคไขสมองอักเสบ อุบัติการณ

การตรวจพบโรคเยื่อหุมสมองอักเสบในเด็กที่มา

ดวยอาการชักจากไขมีรอยละ 2-5 6,7 พบวาในเด็ก

ที่อายุนอยกวา 18 เดือน ที่เปนโรคเย่ือหุมสมอง

อักเสบมีถึงรอยละ 40  ที่ตรวจไมพบอาการ

ระคายเคือง เยื่อหุมสมอง ปจจุบันสมาคมโรคลมชัก

แหงประเทศไทย รวมกบัราชวทิยาลยักมุารแพทย

แหงประเทศไทย และชมรมกุมารแพทยสาขา

ประสาทวิทยา แนะนําใหเจาะตรวจน้ําไขสันหลัง

ในเด็กอายุนอยกวา  1 ปที่มีอาการชักจากไขคร้ัง

แรกทกุราย2 ในเดก็ท่ีอายนุอยกวา  6 เดอืน มคีวาม

จาํเปนอยางยิง่ท่ีจะตองตรวจนํา้ไขสนัหลงั เพราะมี

โอกาสเปนโรคเยื่อหุมสมองอักเสบสูงกวาอาการ

ชักจากไข1 และในกรณีที่ผูปวยมีอาการชักจากไข

ครั้งแรกท่ีเปนชนิด simple febrile seizure ทาง 

American Academy of Pediatrics มีความ

เห็นวาควรจะตองเจาะตรวจนํ้าไขสันหลังทุกราย

ในผูปวยที่มีอายุ 6-12 เดือน และใหพิจารณาเจาะ

ตรวจในรายท่ีสงสัยการติดเชื้อในเยื่อหุมสมองใน

ผูปวยท่ีอายุ 12-18 เดอืน8 ดงัน้ัน ผูวจิยัจงึไดทาํการ

รวบรวมขอมลูผูปวยเดก็อาย ุ6-12 เดอืนทีม่อีาการ

ชกัจากไขครัง้แรกชนดิ simple febrile seizure ที่

มีอาการปกติในโรงพยาบาลกาฬสินธุในชวงเวลา  

1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

เพือ่ศกึษาอบุตักิารณโรคเยือ่หุมสมองอกัเสบทีเ่กิด

ในเด็กกลุมน้ีเพ่ือชวยใหบุคลากรทางการแพทย

สามารถใหการวินิจฉัยโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ

ไดอยางรวดเร็ว และใหการรักษาที่ถูกตองเพื่อ

ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการทางสมองจาก

โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ

วัตถุประสงคในงานวิจัย
 เพื่อศึกษาอุบัติการณโรคเยื่อหุมสมอง

อักเสบในผูปวยเด็กอายุ 6-12 เดือนที่มีอาการชัก

จากไขคร้ังแรกท่ีเปนชนดิ simple febrile seizure 

และอาการปกติในโรงพยาบาลกาฬสินธุ

วิธีดําเนินการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจขอมูลทั่วไป  

ลักษณะอาการ อาการแสดง และผลการตรวจน้ํา

ไขสันหลังในผูปวยเด็กอายุ 6-12 เดือนที่มีอาการ

ชักจากไขครั้งแรกท่ีเปนชนิด simple febrile 

seizure และอาการปกต ิซึง่มแีนวทางในการศกึษา

วิจัยดังนี้

รูปแบบการวิจัย
 รูปแบบของการวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิง

พรรณนา (descriptive research ) โดยการเก็บ

ขอมูลยอนหลัง (retrospective study) จากแฟม

ประวัติผูปวย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรท่ีศกึษาครัง้นีเ้ปนเดก็อาย ุ6-12 เดอืน 

ที่มีอาการชักจากไขครั้งแรกท่ีเปนชนิด simple 

febrile seizure ที่มีอาการปกติ และไดรับการ

ตรวจนํา้ไขสันหลงั ทีไ่ดรบัการรกัษา ณ โรงพยาบาล

กาฬสนิธุ ซึง่มรีะยะเวลาการเกบ็ขอมลู 4 ป ระหวาง
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วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.

2557 มีจํานวนตัวอยางทั้งหมด 62 ราย

การวิเคราะหขอมูล
 เมือ่รวบรวมขอมูลท่ีไดมาแลวนํามารวบรวม

และตรวจสอบ แลวนําไปประมวลผล ดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผูวิจัย

ใชสถิติพรรณนา (descriptive statistic) ในการ

พรรณนาขอมลูท่ัวไป โดยนําเสนอในรูปของตาราง

แสดงความถี ่ รอยละ คาเฉลีย่ (mean)  และกราฟ

ผลการศึกษา
 จากการศึกษาเด็กอายุ 6-12 เดือนที่มี

อาการชักจากไข ในระยะเวลา 4 ป ระหวางวันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 มี

จาํนวนทัง้หมด 118 ราย โดยมีอาการชักจากไขคร้ัง

แรกท่ีเปนชนิด simple febrile seizure ทีม่อีาการ

ปกติและไดรับการเจาะตรวจน้ําไขสันหลัง 62 ราย 

ไดวิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 

นาํเสนอผลการสํารวจในรูปตารางแบงเปน 2 สวน คอื

 สวนท่ี 1 ขอมลูทัว่ไปของเด็กอายุ 6-12 เดอืน

ที่มีอาการชักจากไขครั้งแรกที่เปนชนิด Simple 

febrile seizure ทีม่อีาการปกตแิละไดรบัการเจาะ

ตรวจนํ้าไขสันหลัง ซึ่งประกอบดวย เพศ ลักษณะ

การชัก ระยะเวลาของการชัก ประวัติครอบครัวที่

มีอาการชักจากไข อุณหภูมิรางกายแรกรับ และ

สาเหตุของไข

 สวนท่ี 2 ผลการตรวจน้ําไขสันหลัง

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป
 จากการศึกษาเด็กอายุ 6-12 เดือนที่มี

อาการชักจากไข ในระยะเวลา 4 ป ระหวางวันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 

มีจํานวนท้ังหมด 118 ราย ซึ่งแยกเปนอาการชัก

จากไขครั้งแรกมีจํานวน 97 ราย คิดเปนรอยละ 

82.2  และเปนอาการชักจากไขซํ้ามีจํานวน 21 ราย 

คิดเปนรอยละ 17.8 โดยในกลุมที่มีอาการชักจาก

ไขครั้งแรกเปนชนิด simple febrile seizure 

73 ราย คิดเปนรอยละ 75.3 และชนิด complex 

febrile seizure 24 ราย คิดเปนรอยละ 24.7 

ดังรายละเอียดตารางที่ 1 และภาพที่ 1

 ในกลุมผูปวยทีม่อีาการชกัจากไขครัง้แรกที่

เปนชนิด simple febrile seizure 73  รายไดรับ

การเจาะตรวจนํ้าไขสันหลังมีจํานวนทั้งหมด 62 

ราย  คิดเปนรอยละ 84.9  มีอายุเฉลี่ยคือ 9 เดือน 

สวนใหญรอยละ 62.9 เปนเพศชาย สวนใหญมี

อาการชักในวันแรกของอาการไขโดยมีจํานวน 

39 ราย คิดเปนรอยละ 62.9 ชักวันที่สองของ

อาการไขมีจํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 32.3 

ชกัในวนัทีส่ามของอาการไขมจีาํนวน 3 รายคดิเปน

รอยละ 4.8  สวนใหญมอีณุหภมูริางกายแรกรบัอยู

ในชวง 38.0-38.9 องศาเซลเซียสมีจํานวน 28 ราย

คดิเปนรอยละ 45.2 รองลงมาเปน 39.0-39.9 องศา

เซลเซียสมีจํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 41.9 

มีประวัติญาติสายตรงมีอาการชักจากไขมีจํานวน 

20 ราย คิดเปนรอยละ 32.3 ดังรายละเอียดตาราง

ที่ 2 สวนใหญมีระยะเวลาของการชัก 1 นาทีมี

จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 32.3 โดยลักษณะ
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การชกัทีพ่บมากทีส่ดุคอื ชกัแบบเกรง็กระตกุทัง้ตวั

มจีาํนวน 33 ราย คดิเปนรอยละ 53.2 รองลงมาคอื 

ชกัแบบเกร็งท้ังตัวมีจาํนวน 29 ราย คดิเปนรอยละ

46.8 ดังรายละเอียดตารางที่ 3 สาเหตุของไข

สวนใหญเกดิจากการตดิเชือ้ในทางเดนิหายใจสวนบน

มีจํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 22.6 รองลงมา

เปนลาํไสอกัเสบจากเช้ือแบคทีเรยีมจีาํนวน 12 ราย

คิดเปนรอยละ 19.4 ดังรายละเอียดตารางที่ 4 

สวนที่ 2 ผลการตรวจนํ้าไขสันหลัง
                   ผูปวยเด็กอายุ 6-12 เดือนท่ีมีอาการ

ชักจากไขครั้งแรกท่ีเปนชนิด simple febrile 

seizure และไดรับการเจาะตรวจน้ําไขสันหลัง 

62 ราย ผูปวยทุกรายไมมีอาการซึม ไมมีอาการ

กระสับกระสาย ไมปวดศีรษะ มีอาเจียนเล็กนอย

บางราย (อาเจียน 1 ครั้ง/วัน 4 ราย และ อาเจียน 

3 ครั้ง/วัน 2 ราย)  ผูปวยทุกรายตรวจรางกายทาง

ระบบประสาทปกติคือขมอมไมโปงตึง และตรวจ

ไมพบอาการระคายเคืองเยื่อหุมสมอง พบผลการ

ตรวจน้ําไขสันหลังปกติเขาไดกับภาวะชักจากไข 

มีจํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 98.4 และพบผล

การตรวจน้ําไขสันหลงัเขาไดกบัภาวะเย่ือหุมสมอง

อกัเสบจากเช้ือแบคทีเรยี 1 ราย คดิเปนรอยละ 1.6 

โดยผูปวยรายน้ีเปนผูปวยอายุ 9 เดือน มาพบ

แพทยดวยอาการมีไขกอนมาโรงยาบาล 2 วัน 

ในวันที่สองของอาการไขผูปวยมีอาการชักแบบ

เกร็งกระตุกทั้งตัวนาน 1 นาที ไมมีอาการซึม ไมมี

อาการกระสับกระสาย ไมมีอาเจียน ตรวจรางกาย

แรกรับพบอุณหภูมิรางกาย 38.3 องศาเซลเซียส 

ตรวจรางกายทางระบบประสาทปกติ ขมอมไมโปงตงึ 

และตรวจไมพบอาการระคายเคืองเยื่อหุมสมอง 

ตรวจรางกายระบบอ่ืนๆ ปกติ ผลการตรวจน้ํา

ไขสันหลังพบเม็ดเลือดขาว 310 เซลล/มิลลิเมตร3 

(neutrophils 85% lymphocytes15%) ไมพบ

เม็ดเลือดแดง พบโปรตีน 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

นํา้ตาล 54.3 มลิลกิรมั/เดซลิติร (นํา้ตาลในเลือด 114 

มลิลิกรัม/เดซิลติร) ยอมสีแบบแกรมพบแบคทีเรีย 

gram positive diplococci การตรวจเพาะเช้ือ

จากนํ้าไขสันหลังและจากเลือดไมขึ้นเชื้อ ไดรับ

การวินิจฉัยโรคเปนเย่ือหุมสมองอักเสบจาก

เช้ือแบคทเีรยี ไดใหการรกัษาโดยใหยา cefotaxime 

ทางหลอดเลือดดําขนาด 225 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/วนั 

นานตอเน่ือง 14 วัน ผูปวยอาการดีขึ้น ไมมี

อาการชักซํ้า จากนั้นหายเปนปกติและไมพบภาวะ

แทรกซอนใด

ตารางที่ 1  จํานวน และรอยละของผูปวยที่มีอาการชักจากไข จําแนกตามชนิด (n = 118)

ขอมูล จํานวน รอยละ

ชักจากไขครั้งแรก 97 82.2

ชักจากไขซํ้า 21 17.8

ชักจากไขครั้งแรก

       ชนิด simple febrile seizure 73 75.3

       ชนิด complex febrile seizure 24 24.7



1414

Vol.10 No.3

ภาพท่ี 1 รอยละของผูปวยที่มีอาการชักจากไข จําแนกตามชนิด

ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของผูปวยจําแนกตามลักษณะทั่วไป ( n = 62 ) 

  ขอมูล จํานวน รอยละ

เพศ

 ชาย  39 62.9

 หญิง  23 37.1

ชักในวันท่ีมีอาการไข

 วันที่ 1  39 62.9

 วันที่ 2  20 32.3

 วันที่ 3  3 4.8

อุณหภูมิรางกายแรกรับ (˚c)

 37.8-38.0  1 1.6

 38.0-38.9  28 45.2

 39.0-39.9  26 41.9

 ≥ 40  7 11.3

มีประวัติญาติสายตรงมีอาการชักจากไข

 มี  20 32.3

 ไมมี  42 67.7
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ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละของผูปวยจําแนกตามสาเหตุของไข (n = 62 ) 

ขอมูล จํานวน

Upper respiratory tract infection 18

Infective diarrhea 12

Viral gastroenteritis 8

Roseola  infantum 4

Bacterial pneumonia 4

Bacterial bronchitis 3

Acute tonsillitis 3

Occult bacteremia 2

Post vaccination fever 2

Acute pyelonephritis 2

Systemic infection 1

Second degree burn with wound infection 1

Chicken pox 1

Bacterial meningitis 1

วิจารณ
 อุบัติ ก ารณการตรวจพบโรค เ ย่ือหุ ม

สมองอักเสบในเด็กที่มาดวยอาการชักจากไขมี

รอยละ 2-56,7 ซึง่หากมีการวินจิฉัยและรักษาโรคเย่ือ

หุมสมองอักเสบที่ลาชาจะสงผลทําใหผูปวยอาจ

ถึงแกชีวิตหรือมีความพิการทางสมองได การเจาะ

ตรวจน้ําไขสันหลังเพื่อวินิจฉัยโรคเย่ือหุมสมอง

อักเสบจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในกรณีที่ผูปวย

มีอาการชักจากไขครั้งแรกที่เปนชนิด simple 

febrile seizure ทาง American Academy of 

Pediatrics มคีวามเหน็วาควรจะตองเจาะตรวจนํา้

ไขสนัหลงัทกุรายในผูปวยทีม่อีาย ุ6-12 เดอืนและ

ใหพจิารณาเจาะตรวจในรายทีส่งสยัการตดิเชือ้ใน

เย่ือหุมสมองในผูปวยที่อายุ 12-18 เดือน8 จาก

การศึกษาในคร้ังนีพ้บอุบตักิารณโรคเย่ือหุมสมอง

อักเสบในผูปวยเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มีอาการชัก

จากไขคร้ังแรกท่ีเปนชนดิ simple febrile seizure 

และอาการปกติ  พบ 1 ราย (รอยละ 1.6) ซึ่งพบ

วามีความแตกตางกับการศึกษาของ Carroll และ 

Brookfi eld9 ที่ไดทําการศึกษาแบบ systematic 

review ในผูปวยที่ชักจากไขชนิด simple febrile 

seizure พบอตัราการเกดิโรคเยือ่หุมสมองอกัเสบ



1616

Vol.10 No.3

รอยละ 0.23, การศึกษาของ Kimia และคณะ10 

ที่ไดทําการศึกษาในผูปวยเด็กอายุ 6-18 เดือน

ที่มีอาการชักจากไขครั้งแรกท่ีเปนชนิด simple 

febrile seizure จํานวน 271 รายพบวาไมพบ

โรคเย่ือหุมสมองอักเสบ, การศึกษาของ Shaked 

และคณะ11 ที่ไดทําการศึกษาในผูปวยเด็กอายุ 

6-12 เดอืน ทีม่อีาการชกัจากไขครัง้แรกทีเ่ปนชนดิ 

simple febrile seizure จํานวน 56 ราย พบวา

ไมพบโรคเย่ือหุมสมองอักเสบ เชนกนั จะเห็นไดวา

การศึกษาในตางประเทศท่ีไดกลาวมาท้ังหมด

พบอัตราการเกิดโรคเยื่อหุมสมองอักเสบนอยมาก 

บางงานวิจยัไมพบเลยสืบเนือ่งมาจากปจจบุนัไดมกีาร

ผลิตวัคซีนที่ปองเชื้อ Hemophilus Infl uenzae 

type B และเชื้อ Streptococcus Pneumoniae 

ซึ่งเปนเชื้อที่เปนสาเหตุที่พบบอยของโรคเยื่อหุม

สมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมีงานวิจัยที่พบ

วาการไดรบัวคัซนีเหลานีช้วยลดอตัราการเกดิโรค

เยื่อหุมสมองอักเสบได12- 14 และการศึกษาในตาง

ประเทศท่ีไดกลาวมาทั้งหมดประชากรในประเทศ

เหลาน้ันไดรับวัคซีนเหลานี้ครอบคลุมมากกวา

รอยละ 90 สวนในประเทศไทยวัคซีนดังกลาว

ยงัมรีาคาแพงและยงัไมไดรบัการบรรจอุยูในแผนการ

ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณะสุขจึงพบอัตรา

การเกิดโรคเย่ือหุมสมองอักเสบจากเช้ือแบคทีเรยี

มากกวา  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความเห็นวาตราบใดท่ี

ประชากรในประเทศไทยยังไดรับวัคซีนเหลาน้ียัง

ไมครอบคลุมจงึยงัคงมีความจําเปนอยางยิง่ในการ

เจาะตรวจนํา้ไขสนัหลงัเพือ่คนหาโรคเยือ่หุมสมอง

อกัเสบในผูปวยท่ีมาโรงพยาบาลดวยอาการชักจาก

ไขครัง้แรกท่ีเปนชนิด simple febrile seizure แม

ผูปวยจะมีอาการโดยรวมท่ีปกติกต็าม ซึง่การเจาะ

ตรวจน้ําไขสันหลังอาจเกิดภาวะแทรกซอนคือ ปวด

ศีรษะ ปวดหลัง15 ซึ่งถือวามีความรุนแรงนอยมาก

เพราะสามารถหายไดเองถาเปรียบเทียบกับผลที่

เกิดจากการท่ีไมเจาะตรวจน้ําไขสันหลังแลวทําให

เกิดการวินิจฉัยโรคเยื่อหุมสมองอักเสบท่ีลาชา 

สงผลใหเกดิการรักษาท่ีลาชาตามมายังผลใหเกดิการ

เสียชวีติ หรอืเกดิภาวะแทรกซอนท่ีรายแรงดังนีค้อื 

ปญญาออน ความบกพรองทางมอเตอร อมัพฤกษ

ครึ่งซีก โพรงสมองคั่งนํ้า ชัก หูหนวก ตาบอด และ

การเรียนผิดปกติ1

 แตอยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ไดรวบรวม

ขอมูลของโรงพยาบาลกาฬสินธุทั้งหมด 4 ปที่ยัง

คงเก็บบันทึกไวในเวชระเบียนจึงไดจํานวนผูปวย

ที่ตองการศึกษาทั้งหมดเพียง 62 ราย ซึ่งอาจจะมี

จํานวนท่ีนอยเกินไป ทั้งนี้หากในอนาคตไดมีการ

วิจัยรวมกันจากโรงพยาบาลหลายแหงเพ่ิมมาก

ขึ้นจะทําใหไดกลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากขึ้นและ

ไดผลการวิจัยที่มีความนาเชื่อถือมากย่ิงขึ้น

สรุป
 พบอุบัติการณโรคเย่ือหุมสมองอักเสบจาก

เชื้อแบคทีเรียในผูปวยเด็กอายุ 6-12 เดือนใน

โรงพยาบาลกาฬสินธุที่มีอาการชักจากไขคร้ังแรก

ที่เปนชนิด simple febrile seizure และอาการ

ปกติ รอยละ 1.6  จึงยังคงมีความจําเปนในการ

เจาะตรวจน้ําไขสันหลังในผูปวยกลุมนีแ้มผูปวยจะ

ไมมอีาการทีบ่งชีว้าจะเปนโรคเยือ่หุมสมองอกัเสบ
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กต็าม  ทัง้นีเ้พือ่ลดอัตราการเสียชวีติและพิการทาง

สมองจากโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ

กิตติกรรมประกาศ
 ผูจัดทําขอขอบพระคุณ รศ.นพ.ณรงค 

เอื้อวิชญาแพทย ที่กรุณาใหคําแนะนําและขอคิด

เห็นตางๆอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัย 

และขอขอบคุณเจาหนาท่ีดานเวชระเบียนของ

โรงพยาบาลกาฬสินธุทีอ่าํนวยความสะดวกในการ

คนหาขอมูลทั้งหมด

เอกสารอางอิง
1.  ณรงค เอื้อวิชญาแพทย. โรคระบบประสาทที่

พบบอยในเด็ก. ขอนแกน: คลังนานาวิทยา; 

2551.

2.  แนวทางปฏิบัติในการดูแลเด็กที่มีอาการชัก

จากไข.  ใน: แนวทางการรักษาโรคลมชัก. 

สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย. 2549 

หนา 51-4. 

3.  Freeman JM. Febrile seizures: a 

consensus of their signifi cance, evaluation,

and treatment. Pediatrics. 1980;66:1009.

4.  Waruiru C, Appleton R. Febrile seizures: 

an update. Arch Dis Child 2004;89:751–

76.

5.  Nelson KB, Ellenberg JH. Predictors of 

epilepsy in children who have experi-

enced febrile seizures. N Engl J Med 

1997; 295:1029-33.

6.  Jaffe M, Bar-Joseph G, Tirosh E. Fever 

and convulsions: indications for 

laboratory investigations. Pediatrics 

1981;67:729-31.

7.  Shinnar S, Glauser TA. Febrile seizures. 

J Child Neurol 2002;17:44-52.

8. American Academy of Pediatrics, 

Provisional Committee on Quality 

Improvement, Subcommittee on 

Febrile Seizures. Practice parameter: 

the neurodiagnostic evaluation of the 

child with a fi rst simple febrile seizure. 

Pediatrics 1996;97:769-72.

9.  Carroll W, Brookfi eld D. Lumbar puncture 

following febrile convulsion. Arch Dis 

Child. 2002;87:238-40.

10. Kimia AA, Capraro AJ, Hummel D, 

Johnston P, Harper MB. Utility of 

lumbar puncture for fi rst simple febrile 

seizure among children 6 to 18 months 

of age. Pediatrics 2009;123:6-12.

11. Shaked O, Pena BM, Linares MY, Baker 

RL. Simple febrile seizures: are the AAP 

guidelines regarding lumbar puncture 

being followed? Pediatr Emerg Care 

2009;25:8-11.

12.  Peltola H, Salo E, Saxen H. Incidence 

of Haemophilus influenzae type b 

meningitis during 18 years of vaccine 



1818

Vol.10 No.3

use: observational study using routine 

hospital data. BMJ 2005;330:18-19.

13.  Whitney CG, Farley MM, Hadler J, et 

al. Decline in invasive pneumococcal 

disease after the introduction of 

protein-polysaccharide conjugate 

vaccine. N Engl J Med 2003;348:

1737-46.

14.  Kyaw MH, Lynfield R, Schaffner W, 

et al. Effect of introduction of the 

pneumococcal conjugate vaccine 

on drug-resistant Streptococcus 

pneumoniae. N Engl J Med 2006; 

354:1455-63.

15.  Atabaki  S ,  Ochsenschlager  D. 

Post-lumbar puncture headache and 

backache in pediatrics: a case series 

and demonstration of magnetic 

resonance imaging findings. Arch 

Pediatr Adolesc Med1 999; 153:770-3.

 



19

Original Article

สุวิทย อุปสัย 1, รศ.ดร.ทัศนีย บุญเติม2

1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิด
constructivism และ metacognition รวมกับ

ความรูประสาทวิทยศึกษาศาสตรเปนฐานเพื่ อพัฒนา
ความเขาใจคําศัพทวิทยาศาสตรสุขภาพ 

บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ ศกึษาผล

ของรปูแบบการสอนตามแนวคดิ constructivism 

และ metacognition รวมกับความรูประสาท

วิทยศึกษาศาสตรเปนฐานเพ่ือพัฒนาความเขาใจ

คําศัพทวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีตอ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในประเด็นของความสามารถดาน

คําศัพทและความสามารถในดานเนื้อหาและ

ความจําขณะทํางาน -ใชรูปแบบการวิจัย pretest 

- posttest control group design กลุมตัวอยาง

เปนนักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 จํานวน 

84 คน จัดเขากลุมกลุมทดลองและควบคุม

กลุมละ 42 คนตามความสมัครใจ โดยกลุมทดลอง

ไดรับการสอนตามรูปแบบการสอนนี้สวน กลุม

ควบคุมไดรบัการสอน-ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.3) เครื่องมือ

ทีใ่ชในการวจิยัประกอบดวย 1) แบบทดสอบความ

สามารถในดานคําศัพท 2) แบบทดสอบความ

สามารถในดานเนื้อหาวิชามหกายวิภาคศาสตร

สัตวเล็ก เรื่อง ระบบโครงกระดูก  และ 3) แบบวัด

ความสามารถดานความจําขณะทํางาน ฉบับของ

ทศันยี บญุเตมิ และคณะ (2556) การวเิคราะหขอมลู

ใชการหาคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) การทดสอบคาสถิต ิ HotellingT2   ผลการวิจยั

พบวา รปูแบบการสอนคาํศพัทวทิยาศาสตรสขุภาพ

แบบมกีารบรูณาการความรูทฤษฎ ีconstructivism 

และ metacognition รวมกับความรูประสาท

วิทยศึกษาศาสตร ที่มีขั้นตอนในการจัดการเรียน

การสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) สรางการรับรูและ

ความตั้งใจ 2) กําหนดเปาหมายและวางแผนและ

กํากับการเรียน 3) บูรณาการประสาทสัมผัสพหุ 
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4) การเช่ือมโยง 5) ทบทวนและฝกฝน และ 

6) สรุปและประเมินผล สามารถทําใหนักศึกษา

มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในดานคําศัพท 

ความสามารถในดานเน้ือหา และความสามารถ

ด านความจํ าขณะทํ างาน  สูงกว านักศึกษา

ที่ เรียนดวยการสอนตามคูมือ  มคอ .3 ของ

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05  

ABSTRACT
 The objective of this study was to 

study the effect of the teaching model base 

on constructivism, metacognition, and 

educational neuroscience for enhancing the 

students’ ability in health science terminology 

on the students’ achievement (terminology 

ability and knowledge of anatomy), 

metacognitive awareness, and working 

memory ability. Pretest - posttest control 

group design was performed in this study.  

84 second year students - from Faculty of 

Veterinary Medicine, Khon Kaen University 

in 2014 academic year were participated. 

They were grouped for the experimental 

and control groups (42 people each) on a 

voluntary basis. The experimental group 

was taught by using this teaching model, 

while control group was taught - by using 

the lesson-plans from Thai Qualifi cations 

Framework for Higher Education of the 

Faculty of Medicine, Khon Kaen University.

The instruments included: 1) ability in health 

science terminology test, 2) anatomical 

knowledge test,  and -3) Bunterm et al. ‘s 

working  memory computerized battery  

test (Bunterm, et al., 2013). The data were 

analyzed by arithmetic mean ( ), standard 

deviation (S.D.), and HotellingT2.   The result 

indicated that the appropriate model 

composed of six phases : 1) perception 

and attention 2) objective planning and  

monitoring, 3) multisensory integration, 

4)linking, 5)rehearsal and practice, and 

6) summary and evaluation. The students’ 

achievement (terminology ability and 

knowledge of anatomy), and working 

memory ability of the posttest scores in the 

experiment group were signifi cantly higher 

than the control group at .05 level.
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1.  หลักการและเหตุผล
 การเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

อาทิ แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เทคนิค

การแพทย พยาบาลศาสตร และสตัวแพทยศาสตร 

มคีวามจาํเปนตองมคีวามรูพืน้ฐานทางดานคาํศพัท

วิทยาศาสตรสุขภาพใหเกิดความเขาใจเพ่ือเปน

พื้นฐานสูการเรียนวิชาอื่นๆทางวิทยาศาสตรการ

แพทยตอไป คําศัพทเหลาน้ีเปนศัพทที่สรางจาก

รากศพัทหรอืสวนประกอบของคาํศัพทในภาษากรกี 

ลาตินและภาษาโบราณท่ียากตอการทําความ

เขาใจ1 และนับวันคําศัพทเหลานี้กําลังเพิ่มจํานวน

ขึน้ไปตามเทคโนโลยทีีเ่จรญิกาวหนาเปลีย่นแปลง

ไปตามยุคสมัยและการอุบัติขึ้นของโรคใหมๆ 

ผูสอนจงึตองมกีารปรบัปรงุการเรยีนการสอนเพือ่

ทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักถึงการเชื่อมโยง

ความรูพื้นฐานนี้กอนนําไปสูการเรียนทางคลินิก

ปฏิบัติ2 ซึ่งผลการทบทวนวรรณกรรม พบวา

แนวคิดทฤษฎีที่นาจะเปนประโยชนในการพัฒนา

ความสามารถดานคําศัพทของนักศึกษานาจะ

เปนการผสมผสานแนวคดิทฤษฎ ีconstructivism 

และ metacognition รวมกับความรูประสาท

วิทยศึกษาศาสตรconstructivism เปนแนวคิด

ที่มีผูนําไปใชในการจัดการเรียนรูอยางแพรหลาย

ในวงการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  

แนวคิดนี้ถือวาการเรียนรู เปนกระบวนการท่ี

ผูเรียนสรางองคความรูขึ้น โดยท่ีอางคําอธิบาย

ของ Piaget วาพัฒนาการทางเชาวปญญาของ

บุคคลมีการปรับตัวผานทางกระบวนการซึมซาบ

หรือดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับ

โครงสรางทางพุทธิปญญา (accommodation) 

พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมซับขอมูล 

หรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรู

หรอืโครงสรางทางปญญาทีม่อียู เดมิ หากไมสามารถ

สั มพั นธ กั น ได  จะ เ กิดภาวะ ไม สมดุ ลขึ้ น 

(disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะ

ใหอยูในภาวะสมดุล (equilibrium) โดยใช

กระบวนการปรับโครงสรางทางปญญาการเรียนรู

เปนกระบวนการสรางมากกวาการรับความรู3

ดังนั้น  เป าหมายของการสอนของทฤษฎีนี้

จึงสนับสนุนกระบวนการหรือกลไกการสราง

ความรูใหมอยางเหมาะสมของแตละบุคคล สวน 

social constructivism ซึ่งผูนําทางความคิด คือ 

Vygotsky นั้นเช่ือวาปจจัยที่มีผลตอการสราง

ความรูภายในสมองของคนเราไมเพียงแตตัวเรา

เองเทานั้นแตยังตองมีบริบทของสิ่งแวดลอม และ

สังคมเขามามีสวนดวย Vygotsky อธิบายวา 

ผูเรียนทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาวนปญญา

ที่เปนอยูแตกตางกัน และมีระดับพัฒนาการที่มี

ศักยภาพที่จะไปใหถึง ชวงหางระหวางระดับที่

เปนอยูในปจจุบันกับระดับที่ผูเรียนมีศักยภาพ

จะเจรญิเตบิโตนีเ้องทีเ่รียกวา ”zone of proximal 

development„ หรือ ”ZPD„ ซึ่งชวงหางน้ีจะมี

ความแตกตางกันในแตละบุคคล  แนวคิดนี้สงผล

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกับการสอน 

ที่สําคัญคือการใหความชวยเหลือชี้แนะแกผูเรียน

ซึ่งอยูในลักษณะของ ”assisted learning„ หรือ  

”scaffolding„  เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะสามารถ

ชวยพัฒนาเด็กใหไปถึงระดับที่อยูในศักยภาพ
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ของผูเรียนได3

 การเรียนคําศัพทวิทยาศาสตรสุขภาพ

มักเปนเร่ืองลําบากและยุงยากสําหรับนักศึกษา

ที่เขามาเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

การเรียนการสอนคําศัพทวิทยาศาสตรสุขภาพท่ี

สามารถทําใหประสบความสําเรจ็ควรเปนการเรียน

ที่ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจถึงที่มาของคําศัพท

กฎของการสรางคําศัพทจากรากศัพท  การ

ทองจํารากศัพท และในที่สุดการเชื่อมตอระหวาง

คาํศัพท และท่ีสาํคญัคอืความสัมพนัธกบัลกัษณะ

ทางกายวิภาคสรีรวิทยาและความสําคัญทาง

คลินิก2 ดังนั้นการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียน

รูคําศัพททางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพตาม 

แนวคิดในทฤษฎีนี้ จึงจําเปนทําใหผูเรียนเกิด

กระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (assimilation) 

เปนกระบวนการของการรวมความรูใหมทีร่บัเขามา

ภายในเครือขายท่ีรองรับความรูในหนวยความจํา

ที่ เก็บไวในสมอง  การรับความรูใหมจึงเปน

กระบวนการของการขยายเครือขายความรูทีม่อียูใหมี

ความรูใหมเขาไปเพิ่มเติม สวนกระบวนการปรับ

โครงสรางทางพุทธิปญญา (accommodation) 

เปนกระบวนการของการปรับโครงสรางของความ

รูที่มีอยูเพื่อใหเพียงพอท่ีจะสอดคลองกับการ

ซมึซาบหรือดูดซึมประสบการณใหมเพ่ือนักศกึษา

เกิดความคิดเชื่อมโยงของคําศัพทเกิดขึ้นมาได4

 อกีแนวทางหนึง่ในการทาํใหผูเรยีนสามารถ

เรียนรูไดดีคือ metacognition5  ซึ่งหมายถึง 

การตระหนักรูและควบคุมกระบวนการทาง

พุทธิปญญาของบุคคล การรูตัววาตนคิดอะไร

คิดอยางไรผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจ

ของตนเองไดและผูเรียนสามารถปรบัเปลีย่นกลวธิี

การคิดใหเหมาะสมได สามารถวางแผน ควบคุมและ

ประเมินการคิดของตนเอง มีความตระหนักในงาน

และสามารถใชยทุธวธิทีาํงานจนสาํเรจ็อยางสมบรูณ 

ผู เรียนท่ีความสามารถดาน metacognition 

จะมีปฏิสัมพันธกับขอมูลใหมไดอยางฉับไวและ

เชื่อมโยงเขากับความรูเดิมไดดี สามารถควบคุม

กํากับตนเอง สามารถเขาใจกระบวนการคิด

ของตนและมักมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง6 

ซึง่ DeVoe7  ไดกลาวในหนังสอื Learning Strategies 

For Success in Medical School: A guide for 

new medical students วาผูเรียนในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพท่ีจะประสบผลสําเร็จที่

สําคัญควรเปนผูที่มีความตระหนักในตนเอง 

(self awareness) มีความตระหนักในสภาพ

แวดลอมการเรียนรู เปนผูที่มีการต้ังคาเปาหมาย 

วางแผนการเรยีน และการตรวจสอบความมมุานะ

พยายามท่ีทาํลงไปรวมท้ังปรบั กลยทุธ และ ทกัษะ

การเรียนรวมท้ังสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับ

ตนเองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว อีกทั้งการ

เปล่ียนแปลงความรู เทคโนโลยีทางการแพทย

ใหมๆ ในดานการแพทยที่มีไปอยางตอเนื่อง

ทั้งเรื่อง โรค ยา และการรักษาโรค ทําใหผูเรียน

จําเปนตองมีความสามารถดาน metacognition 

และเปนผูที่มีการเรยีนรูอยางตอเนื่อง8

 ประสาทวทิยศกึษาศาสตรเปนสาขาวชิาทีน่าํ

ขอคนพบทางดานประสาทวทิยาทีท่าํการศกึษาการ

ทาํงานของระบบประสาททัง้ในคนและสตัวในสวน
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ที่เกี่ยวของกับการทํางานของระบบประสาทโดย

เฉพาะสมองท่ีมผีลตอการเรียนรู ความจํา ความต้ังใจ 

และกระบวนการทางพุทธิปญญามาประยุกตกับ

การจัดการเรียนการสอน

 ความจํา เปนความสามารถของสมองใน

เก็บขอมูลท่ีไดผานการเรียนรูแลว โดยความจํานี้

ยังสามารถอยูไดหลายสิบป บางครั้งอาจอยูตลอด

ชวีติ9,10 ในการจัดการเรียนการสอนน้ันผูเรยีนจะได

รับสิ่งเราซึ่งทําใหเกิด  sensory memory ซึ่งเปน

ความจาํจากการรบัความรูสกึชวงเวลาสัน้ๆ ซึง่อาจ

เปล่ียนไปเปน short-term memory  เปนความ

จําชั่วเวลาสั้นๆ คงอยูนานประมาณ 2-3 นาทีและ  

long-term memory  ซึ่งเปนความจําระยะยาว 

กระบวนการเปล่ียนจาก short-term memory 

ไปเปน long-term memory สวนหนึ่งตอง

อาศัยความจําขณะทํางาน (working memory) 

ซึ่งเปนการดึงขอมูลทั้งจาก short-term memory 

และ long-term memory มาใชในชวงเวลา

สั้นๆ ในขณะที่ปฏิบัติภาระงานใดภาระงานหนึ่ง 

กระบวนการนี้จะจัดเก็บขอมูลชั่วขณะ จัดการ

กับขอมูลเหลานั้นในงานทางพุทธิปญญา เชน 

การใหเหตุผลในการเรียนรูสิ่งใหม การคํานวณ 

การคิดวิเคราะหและอ่ืนๆ11 เร่ืองของความจํา

ขณะทํางานกําลังเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจ

ของนักประสาทวิทยศึกษาศาสตรเนื่องจากความจํา

ขณะทํางานมีความสัมพันธกับความเฉลียวฉลาด

และเก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาหลาย

วิชา12 คําศัพทใหมที่ผูเรียนรับเขามาไมสามารถ

ลงรหัส (encoding) เขาสูความจําระยะยาวได 

ตองมีการปฏิสัมพันธกับคําศัพทเดิมที่เคยรูจัก

ที่จัดเรียงไวใน ความจําระยะยาวโดยผานทาง 

ความจําขณะทํางาน การเขาใจความหมายของ

คํ าศัพททํ า ใหการลงรหัสและการเ รียกคืน 

(retrieval) ของคําศพัทเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 

จากการศึกษาท่ีผานมาพบวา ผูที่มีความจุของ

ความจาํขณะทาํงาน (working memory capacity) 

มากสามารถที่จะเรียนรูและจดจําภาษาที่สองซึ่ง

เปนส่ิงแปลกใหมสําหรับผูเรียนใหสามารถเรียนรู

ในศพัทใหมไดดี13 ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอน

ที่ตองการใหผูเรียนเขาใจคําศัพทวิชาการจึงตอง

ใหความสนใจกับการพัฒนาความจําขณะทํางาน

เปนอันดับแรก  ในการพัฒนาความจําขณะทํางาน

ในการเรียนรูเรื่องใดคือการจัดหาสื่อที่กระตุน

พหุผัสสะ (multi-sensory) เนื่องจากสื่อที่มี

คุณภาพจะกระตุนความสนใจของผูเรียน เพื่อ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับขอมูลหลายชองทาง 

ทําใหเกิด sensory memory เพื่อพัฒนาไปเปน

short-term memory และ long-term memory 

ตอไป สมองบริเวณ superior colliculus และ 

superior temporal sulcus  ซึ่งเปนบริเวณที่รับ

ความรูสึกทั้งจากทั้งภาพ เสียงและความรูสึกจาก

รางกายมาบูรณาการสรางความเขาใจในส่ิงเรา14,15 

การเรยีนรูในสิง่ใหมๆ และสิง่ทีไ่มคนเคยจะเกดิได

ดเีม่ือเสียงและภาพมคีวามสอดคลองกนั  และ สิง่เรา

นั้นตองมีความสัมพันธกับประสบการณเดิม16 

 ดังน้ันรูปแบบการเรียนการสอนท่ีนาจะสง

เสริมความเขาใจคําศัพทวิชาการไดจึงควรเปนรูป

แบบการสอนที่ใชแนวคิดของ constructivism   
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รวมกับการสงเสริมใหผู เรียนมีการใชแนวคิด 

metacognition รวมกับการพัฒนา ความสามารถ

ดานความจําขณะทํางาน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิง

ทดลองเปรียบเทียบผลการใชรูปแบบการสอนนี้

กับการสอนปกติในนักศึกษาสัตวแพทยเพื่อพัฒนา

ความเขาใจคําศัพทวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

ของนกัศกึษา เนือ่งจากเปนคาํศพัทใหมทีไ่มเคยเรยีน

มาในระดับมธัยมศกึษา ผลการวิจยันอกจากสามารถ

นําไปใชกับวิชาในคณะสัตวแพทยศาสตรแลวยัง

สามารถใชในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร

สุขภาพไดหลายสาขาอีกดวย

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาผลการใชรปูแบบการสอนท่ีสราง

ขึ้นที่มีตอ

 1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชามหกาย

วิภาคศาสตรระบบโครงกระดูกโดยเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลีย่ความเขาใจคาํศพัทและความสามารถ

ในดานเน้ือหาวิชามหกายวิภาคศาสตรระบบ

โครงกระดูกของนักศึกษากลุมทดลองและกลุม

ควบคุม 

 2) ความจาํขณะทาํงานโดยเปรยีบเทียบคา

เฉล่ียของความถูกตองและเวลาตอบสนองในการ

ปฏิบัติภาระงานจากชุดแบบทดสอบความจําขณะ

ทาํงานของนกัศกึษากลุมทดลองและกลุมควบคมุ

3. วิธีดําเนินการวิจัย
 ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง Pretest - 

posttest control group design 

 1) ประชากร   คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 

คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2) กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปการศึกษา 2557 จํานวน 84  คน จัดเขากลุม

ทดลองและควบคุม จํานวนกลุมละ 42 คน 

ตามความสมัครใจ

 โดยที่ กลุมทดลอง เรียนโดยใชรูปแบบ

การสอน ฯ ทีพ่ฒันาขึน้ กลุมควบคุมเรยีนตามคูมอื 

มคอ. 3  ของคณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั

ขอนแกน เนือ้หาทีใ่ชสอนคอื มหกายวภิาคศาสตร

สัตวเล็กระบบโครงกระดูกจํานวน  20 ชั่วโมง 

 3) ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย

  3.1) ตัวแปรตน ไดแก การสอนวิชา

ดานคาํศพัทวทิยาศาสตรสขุภาพ แปรคาเปน 2 คา

ไดแก (1) การสอนตามรูปแบบการสอนตาม

แนวคิด constructivism และ metacognition 

รวมกับความรูประสาทวิทยศึกษาศาสตรเปน

ฐานเพ่ือพัฒนาความเขาใจคําศัพทวิทยาศาสตร

สุขภาพท่ีพัฒนาข้ึนมีขั้นตอนการสอน 6 ขั้น คือ 

1.การสรางการรับรูและความต้ังใจ (perceived 

and attention) 2. กําหนดเปาหมายและวางแผน

และกํากับการเรียน (objectives, planning and 

monitoring) 3. บูรณาการประสาทสัมผัสพหุ 

(multisensory integration) 4. การเชื่อมโยง 

(linking) 5.ทบทวนและฝกฝน (rehearsal and 

practice) และ 6. สรปุและประเมนิผล (summary 

and evaluation) และ (2) การสอนตามการสอน

ตามรูปแบบการสอนตามคูมือ มคอ. 3  ของคณะ
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สตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน ทีม่ ี3 ขัน้

คอื 1.ขัน้นาํ ขัน้สอน (ขัน้สอนบรรยายและขัน้สอน

ปฏิบัติการ) และ 3.ขั้นสรุป 

  3.2) ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนประกอบดวยความสามารถในดาน

คําศัพทและความสามารถในดานเนื้อหา และ 

2) ความสามารถดานความจําขณะทํางาน 

 4) เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยั ประกอบดวย  

1) แบบวดัความสามารถในดานคาํศพัท 2) แบบวดั

ความสามารถดานเนื้อหา  และ 3) แบบวัดความ

สามารถดานความจําขณะทํางาน ฉบับของทัศนีย 

บุญเติม และคณะ17

4. ผลการวิจัย
 1) ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนน

เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในความสามารถ

ดานคําศัพททางวิทยาศาสตรและความสามารถ

ดานเนื้อหาวิชามหกายวิภาคศาสตร กอนเรียน

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชการ

วิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร โดยการทดสอบ

คาสถิติ Hotelling T2 พบวาไมมีความแตกตาง

ระหวางกลุม (T2 =.011;  F
(2  , 81  )

 =  .450  ; p = .639)  

 2) ผลการทดสอบความแตกตางของ

คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดาน

ความสามารถดานคําศัพททางวิทยาศาสตรและ

ดานเนือ้หาวชิามหกายวิภาคศาสตร หลงัเรียนของ

กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชการวิเคราะห

ขอมูลหลายตัวแปร โดยการทดสอบคาสถิติ 

Hotelling T2 พบวามีความแตกตางระหวางกลุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (T2 = .298;  

F
(2 , 81  )

 = 12.07; p =  0.00) ดังนั้น  จึงทดสอบ

ความแตกตางทีละคูโดยการทดสอบ univariate 

ผลการทดสอบพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถดานคําศัพทสูงกวากลุมควบคุม

อยางมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.01  และมคีะแนนเฉลีย่

ความสามารถดานเน้ือหาสูงกวากลุมควบคุมอยาง

มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานความ

   สามารถทางดานคําศัพททางวิทยาศาสตรและดานความรูในเนื้อหามหกายวิภาคศาสตร 

   หลังเรียน

ตัวแปร
กลุมทดลอง(N = 42) ก ลุมควบคุม (N = 42)

F p
S.D. S.D.

ความสามารถดานคําศัพท 22.48 2.11 20.81 1.70 15.885** .000

ความสามารถดานเน้ือหา 22.55 4.12 20.45 4.23 5.283* .021

* p <.05 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

** p <.01 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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 3) ผลการทดสอบความแตกตางของ

คะแนนเฉลี่ยของความถูกตองในการปฏิบัติ

ภาระงานดานความจําขณะทํางานกอนเรียน ของ

กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการทดสอบ

คาสถิติ Hotelling T2 พบวาไมมีความแตกตาง

ระหวางกลุม  (T2 = .167;  F
( 14 ,69  )

 =  .822; p = .643) 

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความถูกตอง

ในการปฏิบัติภาระงานดานความจําขณะทํางาน

กอนเรียน   

 4) ผลการทดสอบความแตกตางของ

คะแนนเฉลี่ยของความถูกตองในการปฏิบัติภาระ

งานดานความจําขณะทํางานหลังเรียน ของกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม โดยการทดสอบคาสถิติ 

Hotelling T2 พบวามีความแตกตางระหวางกลุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (T2 = .746;  

F
(14 , 69  )

 = 3.675; p =  0.00) ดงันัน้จงึทดสอบความ

แตกตางทลีะคูโดยการทดสอบ univariate ผลการ

ทดสอบแสดง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ของความถกูตองในการปฏบิตัภิาระงานในชดุ

   แบบทดสอบความจาํขณะทาํงาน หลงัเรยีนของกลุมทดลองและกลุมควบคมุ โดยการทดสอบ 

   univariate

องคประกอบ กลุมทดลอง (n=42 คน) กลุมควบคุม (n=42 คน)

 (คะแนน) S.D.  (คะแนน) S.D. F p

Odd – even 42.64 2.73 42.05 2.67 1.021 .315

Vowel – consonant 44.93 2.04 43.10 2.34 14.675** .000

Switch –Thai letter number 41.57 3.71 38.48 7.17 6.172* .015

Left – right 55.10 1.88 54.93 2.41 .124 .725

Up – down-correctness 56.36 2.76 56.43 2.75 .014 .906

Switch–up–down-left–right 46.24 2.87 44.45 4.42 4.825* .031

Stroop 94.12 4.748 93.9 3.714 .001 .980

Flanker 92.79 4.49 92.76 4.10 .053 .818

2 words span 6.45 0.92 6.10 1.38 1.961 .165

3 words span 13.40 1.52 12.26 2.30 7.250** .009

4 words span 3.40 0.96 2.83 1.15 6.115* .015

รามเกียรติ 0 back 7.86 1.18 6.38 1.64 22.464** .000

รามเกียรติ 1 back 7.14 1.24 6.29 1.54 7.921** .006

รามเกียรติ 2 back 5.55 2.12 4.52 2.08 5.002* .028

 * p <.05 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

**p <.01 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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 5). ผลการทดสอบความแตกตางของ

ค า เฉลี่ ยของเวลาตอบสนองในการปฏิบัติ

ภาระงานดานความจําขณะทํางานกอนเรียน ของ

กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการทดสอบ

คาสถิต ิHotelling T2 พบวาไมมคีวามแตกตางระหวาง

กลุม  (T2 = .106;  F
( 14 ,69  )

 =  .521; p = .913)

 6). ผลการทดสอบความแตกตางของ

คาเฉล่ียของเวลาตอบสนองในการปฏิบตัภิาระงาน

ดานความจําขณะทํางาน ของกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม หลังเรียน โดยการทดสอบคาสถิติ 

Hotelling T2 พบวา มีความแตกตางระหวางกลุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (T2 = .435; 

F
(14 , 69 )

 = 2.144; p =.019) ดังนั้นจึงทดสอบความ

แตกตางทลีะคูโดยการทดสอบ univariate ผลการ

ทดสอบแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของ เวลาตอบสนองในการปฏิบัติภาระงานดาน

   ความจาํขณะทาํงาน ของกลุมทดลองและกลุมควบคมุ หลงัเรยีนโดยการทดสอบ univariate

องคประกอบ

กลุมทดลอง (n=42คน) กลุมควบคุม (n=42คน)

(ms) S.D. (ms) S.D. F p

Odd – even  732.42 69.27 790.48 85.39 11.708* .001

Vowel – consonant  652.16 69.98 713.30 69.35 16.177** .000

Switch –Thai letter number  963.83 95.36 1028.07 111.03 8.090** .006

Left – right  482.41 54.33 515.31 73.85 5.411* .022

Up – down 534.56 61.74 571.26 73.61 6.127* .015

Switch–up–down-left 752.44 94.67 827.21 122.78 9.769** .002

Stroop 550.20 47.74 577.47 56.16 4.549* .036

Flanker 597.96 74.61 636.91 91.89 5.748* .019

2 words span 3669.79 879.05 4272.56 928.85 9.330** .003

3 words span 5376.05 1388.57 6577.94 1416.44 15.421** .000

4 words span 8176.94 1722.47 9532.00 2743.93 7.348** .008

รามเกียรติ 0 back 441.09 113.28 501.55 89.95 7.338** .008

รามเกียรติ 1 back 457.71 103.58 512.29 129.35 4.556* .036

รามเกียรติ 2 back 505.59 161.71 576.79 133.52 4.841* .031

* p <.05 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

**p <.01 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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5.  อภิปรายผลการวิจัย
 หลังเรียนนักศึกษากลุมทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามหกายวิภาค

ศาสตรสัตวเล็กระบบโครงกระดูกสูงกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

แสดงใหเห็นวารูปแบบการสอนฯ ที่พัฒนาขึ้น

สามารถทาํใหผูเรยีนในกลุมนีม้ผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียนสูงกวาการสอนตามปกติ การที่นักศึกษา

กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา

กลุมควบคุมนั้นเปนผลมาจากรูปแบบการสอนฯ

ทีผู่วจิยัพฒันาขึน้ ตามทฤษฎกีารเรยีนรูสรางสรรค

ความรูนิยม ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 

อีกท้ังผูเรียนมีการประมวลผลขอมูลแบบพลวัตร 

มีการสรางความรูที่มีความหมายดวยตนเองจาก

การเชื่อมโยงความสัมพันธของความรูที่มีอยูเดิม

ภายในสมอง ม ีการจดัระบบ  และมกีารสงัเคราะห

ขอมูลของผูเรียน กลาวคือ นักศึกษาไดนําความ

รูเดิมคือความหมายของรากศัพท มีการเช่ือม

โยงความสัมพันธของคําศัพทที่ผูเรียนรูแลวและ

สงัเคราะหเปนคําศพัทใหมทีม่คีวามหมาย  เปนไป

ตามแนวคดิของ Anderson et al.4  และ Woolfolk18 

นอกจากน้ันจากการท่ีผูเรียนไดวางแผนการเรียน

ใหตนเองมีการตรวจสอบและกํากับคุมความคิด

ของผูเรียน ทําใหนักศึกษาไดพบจุดออนและ

จุดแข็งของตนเอง อาทิ บางคนจําคําศัพทไมได 

บางคนใชการสรางแผนภาพใหตนจําได บางคน

นํากลวิธีการสรางความจําโดยใชความแตกตาง

ของสีโดยการระบายสีลงในรูปขาวดําชวยในการ

สรางความจําคําศัพททางกายวิภาคศาสตร การที่

นักศึกษาไดทํางานเปนกลุม ไดเรียนรูเทคนิคของ

กนัและกัน ทาํใหลดจุดออนและเพ่ิมจุดแข็งของตน

ได  รปูแบบการสอนนีย้งับรูณาการแนวคดิประสาท

วิทยศึกษาศาสตรมาเปนฐานในการจัดการเรียน

การสอน โดยในข้ันตอนการเรียนรูมีกระบวนการ

ใหผูเรียนต้ังใจหรือ concentrate ในส่ิงที่เรียน 

มีการใชการ repeating และ practicing ซึ่ง

นาจะทําใหเกิดความเข็งแรงของกระแสประสาท

ของผูเรียน ซึ่งสงผลตอความสามารถดานพุทธิ

ปญญาทั้งความจําขณะทํางานและความตั้งใจของ

ผูเรียน19 นอกจากน้ีในข้ันตอนการสอนไดมีการ

ฝกฝนความสามารถดานความจําขณะทํางานโดย

ผูสอนใชเนือ้หาเรือ่งทีเ่รยีนมาจดัทาํเปนสิง่เราเพือ่

ใหผูเรียนไดฝกฝน เชน การฝกภาระงาน  n-back 

โดยใชเนื้อหาเรื่องกระดูกขา  การฝกภาระงาน  

switching โดยใชเนื้อหาเรื่องกะโหลก จึงทําให

ผูเรียนมีความสามารถในดานความจําขณะทํางาน

สงูกวากลุมควบคมุ  การใหผูเรยีน  rehearsal และ 

practicing สามารถสงเสริมความจําขณะทํางาน

ของผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความ

รูไปสูความจําระยะยาวไดดี ทําใหผูเรียนมีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ เปนไปตามขอเสนอของ 

Anderson et al.4  Nevills 19 และ Goswami20

 จากผลการทดลองเมือ่พจิารณาคาเฉลีย่ของ

เวลาตอบสนองในการปฏิบตัภิาระงานดานความจาํ

ขณะทํางาน ในภาระงาน Left – right, Up – down, 

Odd – even และ Vowel – consonant ซึง่ Oberauer

et al. 21 ถือวามีเพียง 1 ภาระงาน เปรียบเทียบ

กับภาระงาน Switch–up–down-left–right 
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และ Switch –Thai letter number ซึ่งถือวา

เปนภาระงานมีงาน 2 อยางใหทําในเวลาเดียวกัน 

ผลการศึกษาพบวา ภาระงาน Switch–up–

down-left–right มีเวลาตอบสนองท่ียาวนานกวา 

ภาระงาน Left – right และ Up – down และทํานอง

เดียวกัน Switch –Thai letter number มีเวลา

ตอบสนองที่ยาวนานกวา ภาระงาน Odd – even 

และ Vowel – consonant เวลาท่ีเพิม่ขึน้มาน้ีเรยีกวา

switching cost 22  ซึ่ง Li et  al. 22  ศึกษาลักษณะ

คลื่นสมองของอาสาสมัครขณะกําลังปฏิบัติภาระ

งานดานความจําขณะทํางานท่ีเปน Switch task 

พบวา ในขณะมีการ Switching เกิด positive 

event-related potential (ERP) ขนาดท่ีมี

แอมปลิจูดขนาดเล็กกวาและมี latency ที่บริเวณ

สมองสวน parietal cortex ยาวนานกวาเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัในขณะ non-switching ซึง่ Mac

Donald et al.23 อธิบายเพิ่มเติมวาในการปฏิบัติ

ภาระงานดานความจําขณะทํางานท่ีเปน Switch task

มีสมองสวน DLPFC (Dorsolateral prefrontal 

cortex)และ PPC (posterior parietal cortex) ทาํ

หนาทีค่วบคุมกระบวนการ top-down ใหสมัพนัธ

กับความตองการของภาระงานและมียังมี ACC

(Anterior cingulate cortex)  ทําหนาที่ประเมิน

ความขัดแย้งที่เกิดข้ึน (conflict-monitoring)  

Kosinski  and   Cummings 24  อธบิายวาปจจัยที่

มผีลตอเวลาตอบสนองจาํแนกออกเปน 2 ประเภท

ใหญคือ 1) คุณลักษณะของโครงขายประสาท 

(characteristics of the network) เชน ความ

ยาวของแอกซอน ความเร็วของกระแสประสาท

และจํานวนซินแนปส 2) คุณลักษณะของสิ่งเรา 

(modulators of the network) ไดแก ภาพ เสียง 

ความเขมของสิ่งกระตุน เปนตน  ดังนั้นภาระงาน 

Left – right และ Up – down มจีาํนวนซินแนปสที่

นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ Switch–up–down-

left–right จึงมีการเดินทางของกระแสประสาท

ที่รวดเร็วกวา25  

 หลังเรียนนักศึกษากลุมทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยของความถูกตองในการปฏิบัติภาระงาน

ดานความจําขณะทํางานเกือบทุกดานสูงกวากลุม

ควบคมุอยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05  และ

หลงัเรยีนนกัศกึษากลุมทดลองมีคาเฉล่ียของเวลา

ตอบสนองในการปฏิบัติภาระงานดานความจํา

ขณะทาํงานทุกดานนอยกวากวากลุมควบคมุอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา

รปูแบบการสอนฯ ทีพ่ฒันาข้ึนสามารถทําใหผูเรยีน

ในกลุมนีม้คีวามสามารถในการประมวลผลขอมลู

ไดอยางรวดเร็วทัง้นีอ้าจเน่ืองจากผูเรยีนเกิดความ

เข็งแรงของกระแสประสาทโดยเฉพาะการเชือ่มตอ

กระแสประสาทระหวาง dorsolateral prefrontal 

cortex กับ posterior parietal cortex ซึ่ง

หนาที่ควบคุมระบบประมวลผลของความจํา

ขณะทํางาน26 นอกจากน้ีการใหผูเรียนไดทบทวน 

(rehersal) และฝกฝน (practicing) สามารถสงเสรมิ

ความจําขณะทํางานของผูเรียน สอดคลองกับ

รายงานการวิจัยเร่ือง ”Is Working Memory 

Training Effective? A Meta-Analytic Review„  

ของ Lervåg and  Hulme27 ทีส่งัเคราะหงานวจิยั

โดยการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) จาก
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รายงานวิจัย 23 เรื่อง พบวาการใหโปรแกรมฝก

ความจําขณะทํางานสามารถทําใหเด็กที่มีอาการ 

attention-deficit/hyperactivity disorder 

(ADHD) และอาการบกพรองทางพุทธิปญญา

อืน่ๆ มคีวามสามารถทางปญญาไดดขีึน้ โดยเฉพาะ

การปรับปรุงคุณภาพของความจําระยะสั้นทั้งใน

เรื่องวจะและอวจนะ (verbal and nonverbal 

short-term memory) Jaeggi et al.28 และ  

Buschkuehl et al.29 สรุปวาการฝกความจําขณะ

ทํางานสามารถพัฒนาใหเกิดความฉลาดแบบ 

fluid intelligence (Gf) ซึ่งความฉลาดแบบน้ี

สงเสริมใหผูเรียนเกิดสามารถในการใหเหตุผล 

สรรคสรางนวัตกรรมใหมๆ การแกปญหา การคิด

ในทางนามธรรม และความฉลาดแบบนีเ้อือ้ตอการ

เรียนและสงเสริมใหผูเรียนมีผลสมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามมา  เม่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงการ

ทาํงานของสมองดวย fMRI พบวา การฝกฝน ดวย 

working memory task  โดยเฉพาะ n-back 

training ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการกระ

ตุนการทํางานของ  prefrontal และ parietal 

cortex30 ซึ่งเช่ือวาทําหนาท่ีในการใหเหตุผลและ

ควบคุมความตั้งใจ ในขณะที่ Takeuchi et al.31 

ศึกษาอาสาสมัครท่ีเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

Sendai ทีไ่ดรบัการฝกฝนดวยภาระงานดานความ

จําขณะทํางานโดยศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ 

white matter ดวยวิธกีาร  fractional anisotropy 

(FA) พบวา ปริมาณภาระงานดานความจําขณะ

ทํางานที่ฝกฝนสัมพันธกับปริมาณความหนา

ของ myelination ของ white matter บริเวณ

รอบ right prefrontal cortex,  intraparietal 

sulcus และ สวนหนาของ  body of the corpus 

callosum แสดงใหเห็นวาการฝกฝนภาระงาน

ดานความจําขณะทํางานสงเสริมใหเกิดเกิดความ

เข็งแรงของกระแสประสาททําใหมีความสามารถ

ในการประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีผลทําใหมีความสามารถ

ทางปญญาไดดีขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงตามมา

6. สรุปผลการวิจัย
 ผลการใช รูปแบบการสอนตามแนวคิด 

constructivism และ metacognition รวมกับ

ความรูประสาทวิทยศึกษาศาสตรเปนฐานเพ่ือ

พัฒนาความเขาใจคําศัพทวิทยาศาสตรสุขภาพ

ในนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 พบวา 

ทําใหนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอน ฯ 

นี้มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง

ความสามารถดานคําศัพทและความสามารถดาน

เนือ้หา และความสามารถดานความจําขณะทํางาน

กวานักศึกษากลุมควบคุม และมีขอเสนอแนะวา

ควรนํารูปแบบการสอนนี้ไปใชกับในรายวิชาอ่ืนๆ

ที่มีลักษณะโครงสรางของเนื้อหาวิชาคลายคลึง

กับรายวิชาที่ทําการทดลองครั้งนี้ เชน วิชาวิทยา

เอ็มบริโอ  วิชาจุลกายวิภาคศาสตร เพื่อใหผูเรียน

สามารถ ความสามารถดานพุทธิปญญาในดาน

ความจําขณะทํางานและความต้ังใจ ตลอดจน

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
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Original Article

วินัย  ชินบุตร1, รศ.ดร.ทัศนีย  บุญเติม2, ผศ.ดร.หอมหวล  บัวระภา3
1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

การพัฒนากิจกรรมการฝกกายกับจิตเพื่ อ
ลดความเครียด สงเสริมความจําขณะทํางาน 
ความตั้งใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบ

เทียบความเครียด ความจําขณะทํางาน ความ

ตั้ งใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนระหว าง

กลุมควบคุมและกลุมทดลองที่ไดรับการฝก 

3 แบบ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่2 ถงึมธัยมศกึษาปที ่5 โรงเรยีนนาหนองทุมวทิยา 

อํ า เภอแก งครอ  จั งห วัดชัยภูมิ  ที่ เ รียนใน 

ปการศึกษา2557 จาํนวน  160 คน ไดมาโดยการสุม

แบบแบงชั้น (Stratifi ed Random Sampling) 

รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ 

Pretest Posttest Control Group Design มี

กลุมควบคุม 1 กลุมและกลุมทดลอง 3 กลุม 

ประกอบไปดวย กลุมทีฝ่กโดยกจิกรรมการฝกกาย

กลุมที่ฝกโดยกิจกรรมการฝกจิต และกลุมที่ฝก

โดยกิจกรรมการฝกกายกับจิต กลุมละ 40 คน 

เปนชายกลุมละ 20 คน เก็บขอมูลในภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู

รวม 8 กลุมสาระ 2) แบบวัดความจําขณะทํางาน

ที่พัฒนาโดยทัศนีย บุญเติม และคณะ (2556) 

3) แบบวดัความตัง้ใจ ทีพ่ฒันาโดยทศันยี บญุเตมิ 

และคณะ (2556) และ 4) แบบประเมนิความเครยีด

ดวยตนเองฉบับของกรมสุขภาพจิต (2543) 

การวิเคราะหขอมูล  ใชการหาคาเฉล่ีย  ( ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหความ

แปรปรวนพหุ ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมการ

ฝกกายกับจิตที่เหมาะสมมีทั้งหมด 11 ทา 2) กลุม

ทดลองทั้ง 3 กลุม  มีคะแนนเฉลี่ยความเครียด 

ความจําขณะทํางาน ความตั้งใจและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนแตกตางจากกลุมควบคมุทีร่ะดบั .05 

โดยกลุมทดลองท้ัง 3 กลุมมีความเครียดตํ่ากวา

กลุมควบคุมและมี ความจําขณะทํางาน ความต้ังใจ 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม 

เมือ่เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองดวยกัน พบวา 

กลุมที่ฝกโดยใชกิจกรรมฝกกายกับจิตที่พัฒนา
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ขึ้นมีความจําขณะทํางานและความตั้งใจสูงกวา

กลุมท่ีฝกโดยใชกิจกรรมฝกกาย และ กลุมที่ฝก

โดยใชกิจกรรมฝกจิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และกลุมที่ฝกโดยใชกิจกรรมฝก

กายกับจิตที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกวากลุมทดลองอีก 2 กลุมในทุกกลุมสาระ

การเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ยกเวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศทีผ่ล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม

ไมแตกตางกัน ทั้ง 3 กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

ความเครียดหลังฝกไมแตกตางกัน    

ABSTRACT
 This research aimed to compare mean 

score of stress, working memory, attention 

and learning achievement  of  the students 

between the control group and the three 

experimental groups.  The participants were 

160 students stratified random sampling 

from students grade 8-11, Chaiyaphum 

Nanongthumpittaya  Kaeng Khro District, 

Chaiyaphum Province of the 2014 academic 

year. A  pretest-posttest control group design 

was administered in this experiment. There 

were 1 control group and 3 experimental 

groups : one group was trained by practicing 

physical activity (P) , another was trained 

by mind practicing activity activity (M), 

and the last by both of physical activity and 

mind practicing (P&M) group. There were 40 

students in each group, 20 males. The data 

was collected in the fi rst semester of the 2013 

academic year. The instruments included : 

1) physical activity and mind training 

activity, 2) 8 subject achievement tests, 

3) attention battery test 4) working memory 

battery test and Saunprung Stress Test 20. 

The data were analyzed by arithmetic mean 

( ) , standard  deviation (S.D.),  ANOVA and 

MANOVA. The fi ndings of the studies were 

as follows : student’s  stress means scores 

in P, M and P&M group were different from 

control group at the 0.05 level of signifi cance. 

The experimental groups’ stress mean scores 

were lower than control group, but  working 

memory, attention and achievement mean 

scores were higher than control group. When 

compared between experimental groups, 

the results showed that P&M group  was 

higher than P group and M group in working 

memory and attention at the 0.05 level of 

significance. For the achievement mean 

scores, P&M group achievement was higher 

than P group and M group at the 0.05 level 

of signifi cance in all  subjects  except one, 

a foreign language subject that all three 

experimental groups were not different. 
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หลักการและเหตุผล
 ผลการประเมินของสถาบันทดสอบทางการ

ศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ป 2012 พบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีแนวโนม

ตํ่าลงในเกือบทุกสาระการเรียนรู ซึ่งก็มีสาเหตุ

มากมายท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิแตสาเหตุประการ

หนึ่งก็คือ ปญหาดานความเครียดของนักเรียน

มีรายงานการวา ความเครียดเปนตัวขัดขวางการ

เรียนรู  (William Linden.1985) หากสามารถ

ทาํใหความเครยีดลดลงกจ็ะสงผลดตีอการเรยีนรู

และความจํา (Richard Davidson.1976) จาก

การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับปจจัยที่สงผลให

ความเครียดลดลงพบวา การออกกําลังกายแบบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ ไดแก การออกกําลังกาย

แบบฤาษีดัดตน การออกกําลังกายแบบโยคะ 

การออกกําลงักายแบบไทเกกและการออกกําลงักาย

แบบช่ีกง  สามารถทําใหความเครียดลดลง

(Passant et al., 1996 ; Sharma et al., 2006 ; 

Jintanaporn Wattanathorn et.al, 2012)

นอกจากการออกกาํลงักายแลวยงัพบวาการปฏิบตัิ

สมาธิก็สามารถทําใหความเครียดลดลงไดเชนกัน 

(Ratree Sudsuang et.al,1991) นอกจากการออก

กําลังกายและการฝกสมาธิจะชวยใหความเครียด

ลดลงแลวยังทําใหกระบวนการเรียนรูและความ

จําดีขึ้นดังมีรายงานวา (Karl Schweizer and 

Helfried Moosbrugger, 2004) ปรากฎการณที่

จะทําใหกระบวนการเรียนรูและความจําดีขึ้นคือ 

ความต้ังใจ (Attention) และ ความจําขณะทํางาน 

(Working Memory) ถากระบวนการเรียนรูและ

ความจําดีขึ้นก็นาจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นได

เชนกัน จากกลไกดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะ

ศึกษาหาวิธีลดความเครียดโดยบูรณาการทั้งการ

ฝกสมาธิและการออกกําลังกายเขาดวยกัน โดย

เฉพาะการฝกสมาธิแบบอานาปานสติ สวนการ

ออกกําลังกาย ซึ่งมีหลายรูปแบบน้ัน เนื่องจาก

มีรายงานวาการออกกําลังกายแบบฤาษีดัดตน 

โยคะ ไทเกก และซี่กง ชวยลดความเครียด 

(Charles H. Hillman.et al, 2008 ; อรวรรณ 

บรุาณรักษ, 2541) โดยมกีารเพ่ิมประสิทธภิาพของ

การทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดและสง

ผลกระทบตอการสบูฉดีเลอืดไปเลีย้งอวยัวะตางๆ

รวมท้ังสมองทําใหปริมาณเลือดท่ีไปเล้ียงสมอง

เพิ่มขึ้น ซึ่งนาจะสงผลกระทบใหการทํางานของ

สมองรวมท้ังเร่ืองการเรียนรูและความจําดีขึ้นมี

รายงานวาการเรียนรูและความจํามีความสัมพันธ

กับปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนื่องจากเมื่อมี

การรบกวนการไหลเวยีนของเลอืดทีไ่ปเลีย้งสมอง

ใหลดลงจะมีผลทําใหความจําดอยลง (Michelle 

ploughman, 2008) ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงสนใจ

นําเอาวิธีการออกกําลังกายและการฝกสมาธิมา

ผสมผสานกันเพื่อลดความเครียดซึ่งนาจะสงผล

ทําให Working memory and Attention และ

ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

วัตถุประสงค
 เพือ่เปรยีบเทยีบความเครียด ความจําขณะ

ทํางาน ความตั้งใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหวางกลุมควบคุม  กลุมที่ฝกโดยกิจกรรมการ
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ฝกกาย  กลุมทีฝ่กโดยกจิกรรมการฝกจติและกลุม

ที่ฝกโดยกิจกรรมการฝกกายกับจิต

วิธีการดําเนินการวิจัย                                                                                      
 1) ประชากร ไดแก นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนาหนองทุม

วิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ที่เรียนในป

การศึกษา  2556 ทีม่คีาดชันมีวลกายระหวาง 18-24 

กก./ม2  จํานวน 574  คน

 2) กลุ ม ตั ว อ ย า ง  เ ป น นั ก เ รี ย น ชั้ น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน

นาหนองทุมวิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ  

ที่เรียนในปการศึกษา 2557 จํานวน 160 คน 

ไดมาโดยการกาํหนดขนาดกลุมตวัอยางโดยใชเกณฑ 

จํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักรอย ใชกลุม

ตัวอยาง 15-30%5  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชเกณฑ 

28% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 160 คน โดยการ

สุมแบบแบงชัน้ (Stratifi ed Random Sampling)  

 3) ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมการฝก

นักเรียน ประกอบดวย 1) กิจกรรมการฝกกาย

เปนการออกกําลังกายแบบฤๅษีดัดตน 15 ทา6

2) กิจกรรมการฝกจิต เปนการฝกสมาธิแบบอานา

ปานสติ7  กิจกรรมการฝกกายกับจิต เปนกิจกรรม

ที่ผสมผสานแนวคิดการประสานสัมพันธระหวาง

กายกับจิตท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

 4) ตวัแปรตาม ไดแก ความเครยีด ความจาํ

ขณะทาํงาน ความตัง้ใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 5) เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยั ไดแก แบบวดั

ความเครยีด ฉบบัของกรมสขุภาพจติ (SPST – 20) 

ชุดแบบทดสอบความจําขณะทํางาน ชุดแบบ

ทดสอบความจําตั้งใจ และแบบทดสอบ 8 กลุม

สาระการเรียนรู

 6) การวิเคราะหขอมูลใชการหาคาเฉล่ีย 

( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความ

แตกตางของคะแนนเฉลี่ยโดยการวิเคราะหความ

แปรปรวนพหุ และใชการทดสอบความแตกตาง

รายคู โดยการทดสอบ univariate  

 7) ระยะเวลาและสถานท่ีที่ใชในการฝก                                                                                    

  7.1 รายละเอียดสถานท่ีที่ใชในการฝก  

การฝกปฏบิตัใินกลุมทดลอง 3 กลุมนัน้ กลุมทีฝ่ก

กาย ใชหองสืบคนขอมูลที่อยูในหองสมุดเปนการ

ฝกปฏิบัติ ลักษณะหองเปนโถงกวางเพียงสําหรับ

กลุมฝกกายจํานวน 40 คน กลุมที่ฝกจิตใชหอง

โสตทศันศกึษาเปนหองทีใ่ชในการฝกปฏบิตัสิมาธ ิ

เนื่องจากวาลักษณะของหองเปนหองโถงกวาง

และอากาศถายเทสะดวก เงียบสงบเหมาะสําหรับ

การฝกปฏิบัติสมาธิของกลุมที่ฝกจิต และสําหรับ

กลุมที่ฝกกายกับจิตใชหอประชุมโรงเรียน พื้นหอ

ประชุมปูดวยยางสังเคราะหสนามฟุตซอลเหมาะ

สาํหรับฝกทาท่ีใชในกิจกรรมฝกกายและจิตเพราะ

ในบางทาจะประกอบไปดวยทายื่น ทานั่งและ

ทานอน จึงเปนสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการฝก

ของกลุมฝกกายกับจิต

  7.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใชใน

การฝก จดัการฝกในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

1 คาบ (คาบสุดทายวันพุธ) ชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม 

1 คาบ (คาบสุดทายวันพฤหัส) และ กิจกรรมไหว

พระสวดมนต 1 คาบ (คาบสุดทายวันศุกร)
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โดยเร่ิมฝกปฏิบัติวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จนถึง 

วนัที ่17 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ดงันัน้ในการฝกปฏบิตัิ

แตละครัง้กลุมทดลองทัง้หมดจะฝกพรอมเพรยีงใน

สถานที่ที่ตางกัน แตเวลาเดียวกันโดยใน 1 สัปดาห 

ฝกปฏิบัติ 3 วัน วันละ 30 นาที เปนเวลาทั้งหมด 

18 สัปดาห โดย เร่ิมเก็บขอมูลวันที่ 3-7 มีนาคม 

พ.ศ. 2557 ในชวงนี้เปนการเก็บขอมูล กอนฝก

เก็บขอมูลหลังฝก ในวันที่ 6-17 ตุลาคม 2557

ผลการวิจัย
 4.1 กลุมทดลองท้ัง 3 กลุม มีคะแนนเฉล่ีย

ตวัแปรทีศ่กึษาทกุตวัแปรดกีวากลุมควบคมุอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4.2 เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกตางระหวาง

กลุมทดลองดวยกันพบวา

  4.2.1) ไมพบความแตกต า งของ

คะแนนเฉลี่ยความเครียดของกลุมทดลอง

ทั้ง 3 กลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการ

เปรียบเทียบแสดงดังกราฟ 1

  4.2.2) คะแนน เฉลี่ ย ผลสั มฤทธิ์

ทางการเรียนของกลุมฝกกายกับจิตสูงกวากลุม

ที่ฝกกายอยางเดียวและกลุมที่ฝกจิตอยาง

เดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทุกกลุมสาระ  ยกเวนรายวิชาภาษาอังกฤษ  

ที่คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุม

ฝกกายกับจิตไมแตกตางจากกลุมทดลองอีก 

2 กลุม ผลการเปรียบเทียบแสดงดัง กราฟ 2

  4.2.3) คะแนนเฉล่ียความถูกตอง

ในการปฏิบัติภาระงานดานความจําขณะทํางาน

ของกลุมฝกกายกับจิตสูงกวากลุมฝกกายและ

กลุมฝกจิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตาราง 1

  4.2.4) คะแนนเฉล่ียเวลาตอบสนอง

ในการปฏิบัติภาระงานดานความจําขณะทํางาน

ของกลุมฝกกายกับจิตตํ่ากวากลุมฝกกายอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกือบทุกภาระงาน

ยกเวนภาระงาน 2back และกลุมฝกกายกับจิต 

มีคะแนนเฉลี่ยเวลาตอบสนองในการปฏิบัติภาระ

งานดานความจําขณะทํางานตํ่ากวากลุมฝกจิต

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกือบทุก

ภาระงานยกเวนภาระงาน 0back ผลการเปรียบ

เทียบแสดงดังตาราง 2

  4.2.5)  คะแนนเฉลีย่ความถกูตองในการ

ปฏิบัติภาระงานดานความตั้งใจของนักเรียนกลุมที่

ฝกกายกับจิต สูงกวากลุมฝกกายในทุกภาระงาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนน

เฉล่ียความถูกตองในการปฏิบัติภาระงานดานความ

ตั้งใจของนักเรียนกลุมที่ฝกกายกับจิต สูงกวากลุม

ฝกจิตในทุกภาระงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตาราง 3

  4.2.6)  คะแนนเฉลีย่ของเวลาตอบสนอง

ในการปฏิบัติภาระงานดานความต้ังใจ ของกลุม

ที่ฝกกายกับจิต หลังฝกต่ํากวากลุมฝกกายในทุก

ภาระงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และคะแนนเฉลีย่ของเวลาตอบสนองในการปฏบิตัิ

ภาระงานดานความต้ังใจ ของกลุมท่ีฝกกายกับจิต 

หลังฝกตํ่ากวากลุมจิตในทุกภาระงาน อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบ

แสดงดังตาราง 4
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กราฟ 1 คาเฉลี่ยของคะแนนความเครียดหลังฝกในแตละกลุม

 กลุมควบคุม กลุมฝกกาย กลุมฝกจิต กลุมฝกกายกับจิต

*,**  p< 0.05    p <0 .01 ตามลําดับเม่ือเทียบกับกลุมควบคุม

กราฟ 2 คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังฝกในแตละกลุม

คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังฝกในแตละกลุม

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
*,**  p< 0.05 และ  p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม, α,αα    p< 0.05 และ p <0 .01 ตามลําดับเมื่อ

เทียบกับกลุมฝกกาย, #,## p< 0.05 และ p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมฝกจิต, 1 = กลุมควบคุม, 2 = กลุมฝก

กาย , 3 = กลุมฝกจิต และ 4 = กลุมฝกกายกับจิต
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ตาราง 1 คาเฉล่ียความถูกตองในการปฏิบัติภาระงานดานความจําขณะทํางานหลังฝกในแตละกลุม
group/task odd_

even
Vowel_

consonant
pswitch_

thai
left_
right

up_
down

switch_
up_down

stroop fl anker word2_
span

word3_
span

woed4_
span

back0 back1 back2

กลุมควบคุม Mean 36.83 32.45 28.70 28.13 39.35 33.23 75.70 53.20 3.80 9.45 2.15 5.30 5.40 3.65

SD 6.83 4.70 6.10 5.63 3.62 4.39 6.23 4.84 .61 1.04 .58 .56 .93 .48

กลุมฝกกาย Mean 41.70 36.05 34.60 33.40 42.10 39.15 84.00 64.98 4.53 10.55 2.58 6.03 6.05 4.38

SD 4.77 5.60 8.34 7.16 4.06 7.91 9.34 6.00 .55 .96 .50 .62 .88 .54

กลุมฝกจิต Mean 42.43 38.78 34.33 33.70 42.80 38.40 85.08 71.40 4.95 12.03 2.68 6.95 6.40 4.33

SD 3.58 4.98 8.13 6.91 3.69 5.77 5.10 4.83 .64 1.35 .57 .60 .71 .73

กลุมฝกกายกับจติ Mean 45.75
**, 
α,##

42.38
**, α,##

40.55
**, 

αα,##

38.15
**, 
α,##

45.35
**, 
α,##

44.68
**,        

αα,##

90.78
**,        

αα,##

76.25
**,        

αα,##

6.08
**,        

αα,##

13.33
**,        

αα,##

3.50
**,        

αα,##

7.58
**,        

αα,##

7.08
**, 
α,##

4.75
**, 
α,#

SD 2.79 5.65 6.90 6.61 3.08 3.02 6.89 8.07 .66 1.62 .91 .78 1.33 .59

*,**  p< 0.05 และ  p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม, α,αα    p< 0.05 และ p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมฝกกาย, #,## p< 0.05 และ p <0 

.01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมฝกจิต

ตาราง 2  คาเฉลีย่ของเวลาการตอบสนองในการปฏบิตัภิาระงานความจาํขณะทาํงานหลงัฝกในแตละกลุม
group/task odd_

even
Vowel_
conso-
nant

pswitch_
thai

left_
right

up_
down

switch_
up_

down

stroop fl ank-
er

word2_
span

word3_
span

woed4_
span

back0 back1 back2

กลุมควบคุม Mean 747.24 766.34 754.61 632.55 463.76 588.28 557.74 559.74 4261.9 4942.75 5217.65 570.13 649.8 665.32

SD 244.7 125.9 335.5 179.39 155.3 147.9 119.8 117.8 604.07 1674.1 2013.8 142.21 163.4 159.75

กลุมฝกกาย Mean 632.74 568.02 474.48 546.73 450.45 441.92 475.27 450.26 3819. 4075.12 4695.47 452.98 530.54 573.57

SD 100.9 -207.5 173 142.96 143.7 159.4 104 106.3 736.92 1101.9 1426.1 87.98 93.72 133.72

กลุมฝกจิต Mean 635.8 582.77 486.37 483.9 438.93 430.39 494 474 3700.7 4875.02 4664.85 498.86 518.76 510.62

SD 133.4 -211.7 195.5 106.52 175.1 153.5 172.6 162.27 914.18 4763.5 1305.1 130.46 105.56 123.99

กลุมฝกกายกับจิต Mean 528.71
**, α,#

445.44
**, α,#

297
**,       

αα,##

435.22
**, α,#

344.28
**,        

αα,##

350.84
**, α,#

393.01
**, α,#

399.07
**, 
α ,##

3145.9
**,        
α ,##

3202.17
**,        
α ,##

3365.41
**,        

αα,##

425.75
**,        
α

435.99
**,        
α ,##

461.86
**,         
,##

SD 113.9 205.4 101.3 132.02 96.08 100.6 107.6 104.6 672.8 610.13 1091.9 64.14 70.62 84.55

*,**  p< 0.05 และ  p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม, α,αα p< 0.05 และ p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมฝกกาย, #,## p< 0.05 และ p <0 

.01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมฝกจิต

ตาราง 3 คาเฉล่ียความถูกตองในการปฏิบัติภาระงานดานความตั้งใจหลังฝกในแตละกลุม
group/task sr_

sound
select_
sound

sus-
tain_
sound

sr_
dot

select_
ch_dot_ 

20

select_
ch_dot_ 

21

sus-
tain_
dot

fo-
cus_
dot

sr_let-
ter

select_
ch_let-
ter_20

select_
ch_let-
ter_21

fo-
cus_let-
ter_thai

sus-
tain_let-
ter_thai

jseries

กลุมควบคุม Mean 38.63 24.10 26.70 37.28 30.60 23.03 5.03 5.35 35.20 38.25 30.38 4.95 4.48 22.90

SD 4.63 5.83 3.24 4.80 8.13 4.49 .77 1.42 5.04 3.06 9.24 .75 .55 3.85

กลุมฝกกาย Mean 42.95 31.30 32.63 42.08 37.18 26.95 5.75 7.25 38.65 42.50 36.35 5.93 6.08 26.78

SD 3.22 8.64 2.52 5.74 7.39 3.49 1.32 1.96 5.02 3.96 6.19 .94 .76 6.58

กลุมฝกจิต Mean 42.70 31.30 30.15 41.95 36.13 27.73 7.25 6.93 38.63 41.90 37.48 6.25 6.15 26.95

SD 5.55 8.03 6.12 4.95 5.26 4.44 1.21 1.95 3.88 3.54 4.32 .67 .86 5.70

กลุมฝกกายกับจติ Mean 46.08
**,        
αα,#

38.83
**,        

αα,##

38.18
**,        

αα,##

45.80
**,        
α ,#

43.63
**,        

αα,##

31.93
**,        

αα,##

8.10
**,        

αα,##

8.45
**,        
αα,#

44.00
**,        

αα,##

44.70
**,        
αα,#

42.80
**,        

αα,##

7.53
**,        

αα,##

7.88
**,        

αα,##

30.23
**,        
α ,#

SD 2.36 8.68 5.51 5.91 4.78 6.88 .98 1.38 4.78 2.57 5.17 1.28 1.07 2.48

*,**  p< 0.05 และ  p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม, α,αα    p< 0.05 และ p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมฝกกาย, #,## p< 0.05 และ p 

<0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมฝกจิต
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ตาราง 4 คาเฉลี่ยของเวลาการตอบสนองในการปฏิบัติภาระงานความตั้งใจหลังฝกในแตละกลุม
group/task sr_

sound
select_
sound

sus-
tain_
sound

sr_dot select_
ch_

dot_20

select_
ch_

dot_21

sus-
tain_
dot

focus_
dot

sr_let-
ter

select_
ch_let-
ter_20

select_
ch_let-
ter_21

fo-
cus_let-
ter_thai

sus-
tain_let-
ter_thai

jseries

กลุมควบคุม Mean 581.98 655.86 626.07 703.9 790.19 558.32 571.49 591.49 533.83 778.57 558.32 641.9 510.73 417.34

SD 55.77 99.42 133.36 142.32 155.63 143.26 178.31 161.29 113.61 211.04 143.26 150.53 87.01 79.82

กลุมฝกกาย Mean 475.29 543.21 495.14 591.16 571.94 470.75 419.77 427.27 460.7 661.56 470.75 540.82 432.5 369.71

SD 212.11 88.92 123.66 169.1 629.23 136.91 65.34 64.76 94.87 187.72 136.91 164.84 162.48 36.73

กลุมฝกจิต Mean 478.89 567.84 476.96 603.94 572.82 451.95 467.93 467.93 462.66 656.18 451.95 544.21 437.11 366.31

SD 199.05 105.09 163.5 172.88 149.35 150.78 119.65 119.65 110.55 154.22 150.78 185.41 101.85 32.88

กลุมฝกกาย
กับจิต

Mean 358.69
**,        
α ,#

475.02
**,        

α α,#

372.96
**,        
α ,##

445.27
**,        

α α,##

358.9
**,        
α,##

346.83
**,        

α α,##

380.61
**,        

α α,##

380.61
**,        

α α,##

391.64
**,        

α α,##

526.1
**,        
α,##

346.83
**,        
α,##

425.08
**,        

α α,#

359.48
**,         
α,#

329.47
**,        
α,##

SD 99.66 98.39 149.24 120.31 52.98 73.57 77.42 77.42 57.67 137.32 73.57 83.63 80.96 38.69

*,**  p< 0.05 และ  p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม, α,αα p< 0.05 และ p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมฝกกาย, #,## p< 0.05 และ p <0 

.01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมฝกจิต

อภิปรายผล
 ผลการศึกษากิจกรรมฝกเมื่อเปรียบเทียบ

กลุมทดลองกับกลุมควบคุมพบวา

 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนน

เฉลี่ยความเครียดหลังเรียน พบวา กลุมทดลอง

ทั้ง 3 กลุม มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดหลังเรียน

นอยกวากลุมควบคุมแสดงวากิจกรรมการฝกทั้ง

3 แบบ สามารถลดความเครียดไดนั้น คือเรา

สามารถพัฒนากิจกรรมที่ฝกจิตและกายพรอม

กันชนิดที่สามารถทําใหความเครียดลดลงได 

สอดคลองกับการศึกษาของยุพดี  ชิดเดือน 

(2556) ทําการศึกษาผลการใชกิจกรรมเพ่ือลด

ความเครียดของเด็กและเยาวชน สถานพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม

ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมเพื่อลดความเครียด

ของเด็กและเยาวชนทําใหความเครียดของเด็ก

และ ลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005   

2) กิจกรรมลดความเครียด การเคล่ือนไหวใน

ตาราง 9 ชอง และการออกกําลังกายแบบโยคะ

สามารถลดความเครียดได ไมแตกต าง กัน

อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลอง

กับการศึกษาของ อาภรณภู  พัทธยากร และดวงใจ

พชิยัรตัน (2554) ไดทาํการศึกษาผลของการฝกโยคะ

พื้นฐานตอสมรรถภาพทางกายและความเครียด 

ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ตรัง ซึ่งผลจากการศึกษา สรุปไดวา 

คาเฉล่ียคะแนนความเครียดของกลุมทดลองกอน

และหลังการฝกโยคะพ้ืนฐานแตกตางกันอยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 โดยหลังการฝก

โยคะกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความเครียด

ลดลงกวากอน ฝกโยคะ 3) และการฝกจิตซ่ึงมี

หลักฐานสนับสนุนเชนกันสามารถลดความเครียด

ได  ในสวนของการฝกจิตนั้นการศึกษาของ 

แสงทอง ธีระทองคํา และทัศนา ทวีคูณ (2010) 

ไดทําการศึกษาผลของการอบรมพัฒนาจิตตอ

ความเครียดและสมรรถนะแหงการมีสติของ 

นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีการศึกษาซึ่งพบวา 

กอนการอบรมพัฒนาจิต กลุมตัวอยางสวนใหญ

มกีารรบัรูความเครียด และสมรรถนะแหงการมีสต ิ

อยูในระดับปานกลาง ภายหลังการอบรมพัฒนา
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จิต 1 สัปดาห และ หลังการอบรม 4 เดือน คะแนน

เฉลี่ยการรับรูความเครียดลดลงและสมรรถนะ

แหงการมีสติ มากกวากอนการอบรมอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติ

 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนน

เฉล่ียความจําขณะทํางานหลังฝกท้ังความถูกตอง

ในการปฏิบัติภาระงานและเวลาท่ีใชในการตอบ

สนองพบวากลุมทดลองทัง้ 3 กลุมมคีวามสามารถ

สูงกวากลุมควบคุมในทุกแบบทดสอบยอยอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมฝกกาย

กับจิตมีความสามารถสูงกวากลุมทดลอง 2 กลุม 

อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 ทุก

แบบทดสอบยอย ยกเวนภาระงาน 0back และ

ภาระงาน 2back ที่ไมพบความแตกตางระหวาง

กลุมทดลอง ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งอาจเปนเพราะ

ภาระงานดังกลาวเปนภาระงานสุดทายและมี

ความยุงยากและซับซอน กลุมตัวอยางเริ่มลาจาก

การทําแบบทดสอบยอยถึง 12 แบบทดสอบยอย

มากอน อยางไรก็ตามพอสรุปไดวาโดยภาพรวม

กลุมฝกกายกับจิตมีความสามารถดานความจํา

ขณะทํางานหลังการฝกสูงกวากลุมทดลองอีก 

2 กลุม สอดคลองกับ Smith et al.(2012) ทําการ

ศึกษาการออกกําลังกายแบบ aerobic ที่จะสงผล

ตอความจําขณะทํางานพบวาหลังจากการฝกการ

ออกกําลังกายสงผลใหการทํางานของความจําขณะ

ทํางานดีขึ้น

 ผลการทดสอบความแตกตางของความ

ตั้ งใจหลังฝก ท้ังความถูกตองในการปฏิบัติ

ภาระงานและเวลาท่ีใชในการตอบสนองพบวา

กลุมทดลองท้ัง 3 กลุม มคีวามสามารถสูงกวากลุม

ควบคุมในทุกแบบทดสอบยอยอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติทิีร่ะดับ .05 และการฝกกายกับจิตมีความ

สามารถสูงกวากลุมทดลองอีก 2 กลุม อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกแบบทดสอบยอย 

สอดคลองกับการศึกษาของ Carl W. Cotman 

et.al. (2007) ที่ไดทําการศึกษาผลของการออก

กําลังกายที่สงผลตอสุขภาพและหนาที่ของสมอง 

พบวาอาสาสมัครที่มารวมออกกําลังกายสามารถ

เพ่ิมปริมาณสารที่จําเปนตอการทําหนาที่และ

การอยูรอดของเซลลประสาท (brain-derived 

neurotrophic factor : BDNF) ได  เชน 

การออกกาํลงักายจะชวยในสวนของการเรยีนรู การ

วิ่งจะชวยในสวนของ Long-term potentiation 

(LPT) ทําใหจุดประสานประสาทแข็งแรงข้ึน

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีศักยภาพในการ

เรียนรูสูงขึ้น 

 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนน

เฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังฝก พบวา 

มีความแตกตางระหวางกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม

กับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทุกกลุมสาระ กลุมฝกกายกับจิตและคะแนน

เฉลี่ยหลังฝกสูงกวากลุมฝกกายและกลุมฝกจิต

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทุกกลุมสาระยกเวน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่คะแนน

เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ของกลุมฝกกายกับจติไมแตกตางจากกลุมทดลอง

อีก 2 กลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะความแปรปรวน

ของคะแนนภาษาอังกฤษในกลุมฝกจิตคอนขาง
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สูงมากเมื่อเทียบกับกลุม  อื่น ๆ (SD กอนฝกและ

หลังฝก = 14.09 และ 11.19 ตามลําดับ) ในขณะท่ี 

SD กอนฝกและหลังฝกของอีก 3 กลุมที่เหลืออยู

ระหวาง 6.53 – 9.74 และ 4.48 -7.96 ตามลําดับ

แสดงวามนีกัเรยีนทีเ่กงวิชาภาษาองักฤษและออน

ภาษาอังกฤษมากอยูในกลุมฝกจิต) แมคะแนน

ความเครียด 3 กลุม ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

แตคะแนนกลุมทดลอง 3 กลุมท่ีตางก็ลดลง

จากเดิมนี้ ทําให ผลสัมฤทธ์ิวิชาตางๆ ตางกันได 

เปนไปไดวา หากสามารถทําใหความเครียดอยูใน

ระดบัทีเ่หมาะสมอาจมผีลตอวิชาภาษาองักฤษกไ็ด

สอดคลองกบัการศึกษาของ Michael C. Dillbeck  

(1979) ที่ไดทําการศึกษาคนควาการทําสมาธิ

ระดับสมถะ (Transcendental Meditation) 

ที่สงผลตอการเรียนรู โดยเขาไดอธิบายไววาการ

ทําสมาธิระดับสมถะ ชวยพัฒนากระบวนการรูคิด

และลักษณะทางดานอารมณซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะ

สงผลตอกระบวนการเรียนรู โดยเขายังยืนยันไว

วาการทําสมาธิระดับสมถะ จะชวยลดความวิตก

กังวล ซึ่งเขาอธิบายไววาความวิตกกังวลจะเปน

ตัวที่ขัดขวางการเรียนรู รวมทั้งกิจกรรมฝกกาย

กบัจิตทําใหผูฝกมีความสามารถดานความจําขณะ

ทํางานและความต้ังใจสูงกวากิจกรรมฝกกายหรือ

ฝกจติเพียงอยางเดียว จงึทําใหผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของกลุมฝกกายกับจิตสูงกวาในเกือบทุก

สาระการเรียนรูเนื่องจากความจําขณะทํางานและ

ความต้ังใจ เปนตัวแปรสาเหตุของความสามารถ

ทางวิชาการ การพัฒนาใหผูเรียนมีความจําขณะ

ทํางานและความตั้งใจจึงสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนได
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