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ความคงตัวทางเคมีของยานํ้าแขวนตะกอน
ฟีนัยโตอินเตรียมเฉพาะหน้า
ภก.เจษฎา นพวิญญูวงศ์, ภญ.อรปภา ชัยเลิศวาณิช
หน่วยผลิตยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล ฟีนัยโตอิน (phenytoin) เป็ น ยาที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาโรคลมชั ก ชนิ ด
grand mal และ complex partial ป้องกันและ
รักษาอาการชักที่เกิดจากการผ่าตัดสมอง รูปแบบ
ยาทีม่ จี �ำ หน่ายในประเทศไทย ได้แก่ ยาฉีด ยาเม็ด
และยาแคปซูล แต่ไม่มีรูปแบบยานํ้า ทำ�ให้ประสบ
ปัญหาการให้ยาแก่ผู้ป่วยที่กลืนยาไม่ได้ และต้อง
รับยาทางสายยาง จำ�เป็นต้องเตรียมยาในรูปแบบ
ยานํา้ แขวนตะกอนเฉพาะหน้าขึน้ ใช้ในโรงพยาบาล
โดยใช้ยาเม็ดบดผสมกับนํา้ กระสายยา เพือ่ ประกัน
คุณภาพของยาที่เตรียมขึ้น การระบุวันหมดอายุ
ของผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น วัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความคงตัวทางเคมีของยานํา้ แขวนตะกอนฟี
นัยโตอินเตรียมเฉพาะหน้า ระยะเวลาศึกษา 56
วัน วิธีการศึกษา เตรียมยานํ้าแขวนตะกอนฟีนัย
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โตอิน ความแรง 10 มก./มล. โดยบด Dilantin
Infatab™ 50 มก.เป็นผง ผสมกับนํ้ากระสายยา
ซึง่ มีสว่ นประกอบของ carboxymethylcellulose
0.5%, methyl paraben 0.1%, propyl paraben
0.02%, glycerin 10%, sorbitol 10%, propylene
glycol 10%, syrup 25% และนํ้า บรรจุยาเตรียม
ในขวดโพลีเอทธิลนี เก็บตัวอย่างยาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฟีนยั โตอินทีร่ ะบุในฉลาก
ณ วันที่ 0, 7, 14, 28, 42 และ 56 นับจากวันเตรียม
โดยใช้ HPLC ผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยของปริมาณ
ตัวยาสำ�คัญที่ระบุในฉลากเท่ากับ ร้อยละ 98.48,
99.24. 99.48, 98.02, 96.83 และ 96.41 ณ วันที่ 0,
7, 14, 28, 42 และ 56 ตามลำ�ดับ สรุปและวิจารณ์
ตลอดระยะเวลาศึกษา 56 วัน ค่าเฉลีย่ ของปริมาณ
ยาที่ระบุในฉลากมีค่าร้อยละ 96.41 – 99.48 อยู่ใน
เกณฑ์ 95 – 105 ตามที่ USP กำ�หนด แสดงว่ายานํา้
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แขวนตะกอนฟีนัยโตอินตำ�รับนี้ มีความคงตัวทาง
เคมีไม่น้อยกว่า 56 วัน เมื่อเก็บที่อุณหภูมิห้อง
คำ�สำ�คัญ: ความคงตัวทางเคมี, ฟีนยั โตอิน,
ยานํ้าแขวนตะกอนเตรียมเฉพาะหน้า

Abstract

Principles and Rationale: Phenytoin
is an anticonvulsant drug used in management of tonic-clonic (grand mal) and
complex partial seizures. It is also used for
prevention and treatment of seizures occuring during or following neurosurgery. Dosage forms of phenytoin available in Thailand
are injections tablets and capsules, except
liquid dosage forms. The oral liquid dosage
form of phenytoin is extemporaneously
prepared in hospitals for patients that need
nasogastric tube feeding. To assure the
quality of the prepared product thus, the
providing of an expiration date is essential.
Objective: To study chemical stability of
phenytoin extemporaneous oral suspension
for 56-days period. Methods: Phenytoin
suspension was prepared at concentration

10 mg/ml by triturating Dilantin Infatab™
50 mg and incorporating with vehicle consisting of carboxymethylcellulose 0.5%,
methyl paraben 0.1%, propyl paraben 0.02%,
glycerin 10%, sorbitol 10%, propylene glycol
10%, syrup 25% and water. The suspension
was filled in polyethylene bottles and stored
at room temperature. The samples were
analyzed for the concentrations of phenytoin on days 0, 7, 14, 28, 42 and 56 by using
HPLC. Results: The mean percentages of
labeled amount were 98.48, 99.24. 99.48,
98.02, 96.83 and 96.41 on days 0, 7, 14, 28,
42 and 56 respectively. Conclusions and
Discussions: Throughout 56-days period,
the mean percentages of labeled amount
were 96.41 – 99.48 within 95-105, according
to the USP limits. The results of this study
indicated that the phenytoin extemporaneous oral suspension was stable at least 56
days when stored at room temperature.
Keywords: chemical stability, phenytoin, extemporaneous suspension.
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หลักการและเหตุผล

ฟีนัยโตอิน (phenytoin) เป็นยาที่ใช้ในการ
รักษาโรคลมชัก ชนิด grand mal และ complex
partial ป้องกันและรักษาอาการชักที่เกิดจากการ
ผ่าตัดสมอง1 รูปแบบยาทีม่ จี �ำ หน่ายในประเทศไทย
ได้แก่ ยาฉีด Dilantin™ 50 มก./มล. ยาเม็ด
Dilantin Infatab™ 50 มก. และยาแคปซูล
Dilantin™ 100 มก.2 แต่ไม่มีการผลิตหรือนำ�
เข้ารูปแบบยานํ้าแขวนตะกอนเข้ามาจำ�หน่ายใน
ประเทศ ทำ�ให้ประสบปัญหาการให้ยาแก่ผู้ป่วยที่
กลืนยาไม่ได้ ต้องบดยาเม็ดให้เป็นผงและผสมกับ
นํ้าเพื่อให้ยาทางสายยาง ซึ่งพบว่าการรักษาไม่ได้
ผล เนื่องจากผู้ป่วยได้รับยาตํ่ากว่าขนาดที่ควรได้
รับ เพราะมีผงยาติดค้างตามสายยาง กระบอกให้
ยา และอุปกรณ์ผสมยา จึงเป็นหน้าที่ของเภสัชกร
ในการเตรียมยาเฉพาะหน้า (extemporaneous
preparations) สำ�หรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ การเตรียม
ยาลั ก ษณะนี้ ไ ม่ มี ตำ � รั บ ยามาตรฐานกำ � หนดไว้
เภสัชกรต้องคิดค้นและพัฒนาตำ�รับยาขึ้น โดย
อาศัยหลักการทางเภสัชกรรมและคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ของตัวยาสำ�คัญแต่ละชนิด เพื่อเป็นการประกัน
ว่าผู้ป่วยจะได้รับยาเตรียมที่ไม่เสื่อมสภาพ จึงมี
การกำ�หนดวันหมดอายุผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยทั่วไป
มีเกณฑ์พิจารณาจากผลการศึกษาความคงตัว
ทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยาของยา3
USP กำ�หนดให้ยานํา้ แขวนตะกอนฟีนยั โตอินต้อง
มีปริมาณตัวยาสำ�คัญที่ระบุในฉลาก (labeled
amount) ร้อยละ 95 - 105
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วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาความคงตั ว ทางเคมี ข องยานํ้ า
แขวนตะกอนฟีนัยโตอิน ความแรง 10 มก./มล.
เตรียมเฉพาะหน้า ระยะเวลาศึกษา 56 วัน

วัสดุและวิธีการศึกษา

สารเคมี สารเคมี ที่ ใ ช้ เ ตรี ย มยา ได้ แ ก่
Dilantin Infatab™ 50 มก.(Pfizer), carboxymethylcellulose (Thriumph Supply),
methyl paraben (Thriumph Supply), propyl
paraben (B.L.Hua), glycerin (Thriumph
Supply), sorbitol (Thriumph Supply) และ
propylene glycol (Thriumph Supply) สารเคมี
ที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ standard phenytoin (Sigma-Aldrich), methanol (Burdick&Jackson),
potassium dihydrogen phosphate (Carlo
Erba Reagents) และ orthophosphoric acid
(Carlo Erba Reagents)
อุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ HPLC (Agilent Technologies 1260 Infinity), column ชนิด
reverse phase 250 มม. x 4.6 มม. บรรจุดว้ ย C18
ขนาดอนุภาค 5.0 ไมครอน, UV detector (Agilent Technologies 1260 Infinity), Integrator
(Agilent Technologies 1260 Infinity), pH
meter (Mettler toledo), ultrasonicator (Crest,
USA)
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วิธีการศึกษา

1. การเตรียมยานํ้าแขวนตะกอนฟีนัยโต
อิน ความแรง 10 มก./มล. ปริมาตร 50 มล. โดย
บดยาเม็ด Dilantin Infatab™ 50 มก. จำ�นวน10
เม็ด ผสมกับนํา้ กระสายยา (vehicle) 46.5 มล. ซึง่
ประกอบด้วย carboxymethylcellulose 0.5%,
methyl paraben 0.1%, propyl paraben 0.02%,
glycerin 10%, sorbitol 10%, propylene glycol
10%, simple syrup 25% และนํ้า บรรจุยาใน
ขวดโพลีเอทธิลีน และเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง
จำ�นวน 3 รุ่นการผลิต
2. การวิเคราะห์หาปริมาณตัวยาสำ�คัญฟี
นัยโตอิน เพื่อหาปริมาณฟีนัยโตอิน ณ วันที่ 0, 7,
14, 28, 42 และ 56 ด้วย HPLC
2.1 ระบบของ HPLC column เป็น
ชนิด reverse phase 250 มม. x 4.6 มม. บรรจุ
ด้วย C18 ขนาดอนุภาค 5.0 ไมครอน mobile
phase ประกอบด้วย methanol (60%) และ
0.05 M potassium dihydrogen phosphate
buffer (40%) ปรับค่า pH เท่ากับ 2.8 มีอัตราการ
ไหล 0.7 มล./นาที และใช้ uv-visible detector ที่
ความยาวคลื่น 220 นม.5
2.2 การเตรียม mobile phase เตรียม
phosphate buffer โดยละลาย potassium di
hydrogen phosphate 7 ก. ใน HPLC water
และปรับปริมาตรจนครบ 1,000 มล. ปรับค่า pH
ให้เท่ากับ 2.8 ด้วย orthophosphoric acid แล้ว
ผสม potassium dihydrogen phosphate
buffer 400 มล. กับ methanol 600 มล. กำ�จัด
ฟองอากาศด้วย ultrasonicator นาน 5 นาที กรอง

ผ่านแผ่นกรอง 0.45 ไมครอน
2.3 การเตรี ย มสารละลายตั ว อย่ า ง
เขย่าขวดยาให้ยากระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ดูด
ตัวอย่างยาเตรียม 1 มล. ละลายและปรับปริมาตร
10 มล. ด้วย mobile phase เขย่าให้เข้ากัน กรอง
ผ่านแผ่นกรอง 0.45 ไมครอน ดูดสารละลาย 0.4
มล. ปรับปริมาตร 10 มล. ด้วย mobile phase
เขย่าให้เข้ากัน กรองผ่านแผ่นกรอง 0.45 ไมครอน
2.4 การเตรี ย มสารละลายมาตรฐาน
ชั่ง standard phenytoin 10 มก. ละลายและ
ปรับปริมาตร 10 มล.ด้วย mobile phase เขย่า
ให้เข้ากัน กรองผ่านแผ่นกรอง 0.45 ไมครอน ดูด
สารละลาย 0.4 มล. ปรับปริมาตร 10 มล. ด้วย
mobile phase เขย่าให้เข้ากัน กรองผ่านแผ่นกรอง
0.45 ไมครอน

ผลการศึกษา

ยานํ้ า ฟี นั ย โตอิ น ที่ เ ตรี ย มขึ้ น มี ลั ก ษณะ
เป็นยานํ้าแขวนตะกอน รสหวาน สีเหลืองอ่อนที่
เกิดจากสีของ Dilantin Infatab™ ที่ใช้เตรียม
กระจายตัวได้ดี เมือ่ เขย่าขวด และมีคา่ pH เท่ากับ
6.9 ± 0.05 ส่วนนํ้ากระสายยามีลักษณะเป็นสาร
ละลายนํ้าใส รสหวาน ไม่มีสี และมีค่า pH เท่ากับ
6.5 ± 0.04 ค่า pH และ ลักษณะทางกายภาพ
ของยาเตรียมและนํา้ กระสายยาทีไ่ ด้จากการสังเกต
ไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดการศึกษา 56 วัน ผลการ
วิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณตัวยาสำ�คัญที่
ระบุในฉลาก เท่ากับร้อยละ 98.48, 99.24, 99.48,
98.02, 96.83 และ 96.41 ณ วันที่ 0, 7, 14, 28, 42
และ 56 ตามลำ�ดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1		 ค่าเฉลี่ยของปริมาณตัวยาสำ�คัญที่ระบุในฉลากและค่าเฉลี่ยปริมาณตัวยาสำ�คัญคงเหลือ
			 ของปริมาณเริ่มต้น (ร้อยละ) ของยานํ้าแขวนตะกอนฟีนัยโทอิน (10 มก./มล.)
วันที่
ปริมาณตัวยาสำ�คัญที่ระบุในฉลาก (ร้อยละ)
(n = 3)
0
98.48 ± 0.24
7
99.24 ± 0.15
14
99.48 ± 0.16
28
98.02 ± 0.52
42
96.83 ± 0.23
56
96.41 ± 0.01

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา

รูปแบบยาเม็ดฟีนัยโตอินที่ใช้เตรียมควร
เป็นยาเม็ด Dilantin Infatab™ 50 มก. เพราะ
บดเป็นผงยาละเอียดได้งา่ ย ได้ยานํา้ แขวนตะกอน
ที่มีการกระจายตัวได้ดี ไม่แนะนำ�ให้ใช้ยาแคปซูล
Dilantin™ 100 มก. เนือ่ งจากแคปซูลมีปลอกแข็ง
แกะผงยาออกยาก ตัวยามีลกั ษณะเป็นแกรนูลแข็ง
ผสมให้เข้ากับนํ้ากระสายยาได้ไม่ดี ยานํ้าแขวน
ตะกอนฟีนัยโตอินที่มีจ�ำ หน่ายในต่างประเทศมี 2
ความแรง ได้แก่ 6 มก./มล. และ 25 มก./มล. แต่
เลือกตั้งตำ�รับยาที่ความแรง 10 มก./มล. เพราะ
สะดวกในการเตรียมจากยาเม็ด 50 มก. ยาเตรียม
ที่ได้มีความหนืดเหมาะสำ�หรับการให้ยาทางสาย
ยาง หากต้องการยาเตรียมที่มีความแรงสูงกว่านี้
ควรคำ�นึงถึงความหนืดทีเ่ กิดจาก diluents ของยา
เม็ดทีใ่ ช้เตรียม ซึง่ จะส่งผลถึงความสามารถในการ
ไหลของยาเตรียม และเป็นอุปสรรคต่อการให้ยา
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เนื่ อ งจากฟี นั ย โตอิ น เป็ น ยาที่ มี ดั ช นี ก าร
รักษา (therapeutic index) แคบ ทำ�ให้การรักษา
ไม่ได้ผล หากผูป้ ว่ ยได้รบั ยาทีต่ าํ่ กว่าขนาดทีค่ วรได้
รับ หรือ เกิดพิษจากยา หากได้รับยาเกินขนาด ดัง
นั้นจึงควรให้ความระมัดระวังในการเตรียมยาทั้ง
ด้านความถูกต้องและความแม่นยำ�เป็นพิเศษ ด้วย
เหตุผลดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั จึงเลือกเกณฑ์พจิ ารณา
ความคงตัวทางเคมีของยานํา้ แขวนตะกอนฟีนยั โต
อินทีเ่ ตรียมขึน้ ตามเกณฑ์ของ USP ซึง่ ระบุให้ฟนี ยั
โตอินทุกรูปแบบต้องมีปริมาณตัวยาสำ�คัญที่ระบุ
ในฉลาก (labeled amount) ร้อยละ 95 – 1056
ขณะที่ยาทั่วไป กำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 90 – 110 และ
ไม่ใช้เกณฑ์วนั หมดอายุโดยพิจารณาปริมาณตัวยา
สำ�คัญคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณ
เริ่มต้น ตามที่ระบุในเภสัชตำ�รับโรงพยาบาล4
ตลอดระยะเวลาศึกษา 56 วัน ค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณตัวยาสำ�คัญฟีนัยโตอินที่ระบุในฉลากทุก
ค่าอยู่ในช่วง ร้อยละ 95 – 105 ผลการศึกษาแสดง
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ว่ายานํา้ แขวนตะกอนฟีนยั โตอิน ความแรง 10 มก./
มล. เตรียมจากยาเม็ด Dilantin Infatab™ 50
มก. กับนํ้ากระสายยา ที่มีส่วนประกอบของ carboxymethylcellulose 0.5%, methyl paraben
0.1%, propyl paraben 0.02%, glycerin 10%,
sorbitol 10%, propylene glycol 10%, simple
syrup 25% และนํ้า มีความคงตัวทางเคมีไม่น้อย
กว่า 56 วัน หรือ 8 สัปดาห์ เมื่อเก็บที่อุณหภูมิห้อง
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ผลการใช้รูปแบบการสอนที่อาศัยแนวคิดประสาทวิทยศึกษา
ศาสตร์เป็นฐานที่มีต่อความตั้งใจ ความจำ�ขณะทำ�งาน
และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
นิวัติ ต่อนี 1, รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม2, ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ3
1
2
3

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ผลการใช้รูปแบบการสอนวิชาเคมีตามแนวคิด
สร้างสรรค์ความรู้นิยมและประสาทวิทยศึกษา
ศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมความสามารถเชิง
ปัญญาด้านความตั้งใจและความจำ�ขณะทำ�งาน
และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมของ
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
โคกสีพิทยาสรรพ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จำ�นวน 2 ห้องเรียน รวม 65 คน ที่ได้จากการสุ่ม
ห้องเรียน 2 ห้องเรียน จากประชากร 3 ห้องเรียน
แล้วสุ่มห้องเรียน 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง
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จำ�นวน 34 คน และ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม
จำ�นวน 31 คน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบ
ทดลองที่ มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม ทดสอบก่ อ นและหลั ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบ
ประเมินชิ้นงาน 2) แบบวัดความตั้งใจ 3) แบบ
วัดความจำ�ขณะทำ�งาน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
การทดสอบค่าสถิติ HotellingT2 ผลการวิจัยพบ
ว่า การสอนตามรูปแบบการสอนวิชาเคมีที่มีการ
บูรณาการความรู้ทฤษฎีสร้างสรรค์ ความรู้นิยม
และประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ โดยจัดการเรียน
การสอน 7 ขั้นตอน คือขั้นการนำ�เสนอสิ่งกระตุ้น
สิ่งเร้า ขั้นการกำ�หนดเป้าหมายของการเรียน ขั้น
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การเชื่อมโยงความรู้เดิม ขั้นการเรียนรู้ ขั้นการ
เชื่อมโยงเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ขั้นการฝึก
ใช้ความรู้ และขั้นการประเมินผลและสะท้อนผล
สามารถส่งเสริมความสามารถเชิงปัญญาและความ
สามารถในการพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนได้
โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรม และความสามารถทางปัญญา
ด้านความจำ�ขณะทำ�งานและความตั้งใจสูงกว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สำ� คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
.05 อย่างไรก็ตาม ระดับของความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมของนักเรียนกลุ่มทดลองแม้จะ
สูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ถึง
ระดับสูงสุดหรือระดับสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่
ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะนักเรียนในโรงเรียนทดลองนี้
ไม่ใช่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เมื่อ
เทียบกับโรงเรียนอืน่ ๆ ดังนัน้ เป็นทีน่ า่ สนใจว่าหาก
ขยายผลโดยการนำ�รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
นี้ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถทางการ
เรียนสูง หรือ ใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์อนื่ รูปแบบ
การสอนดังกล่าวจะทำ�ให้ผเู้ รียนมีความสามารถใน
การพัฒนานวัตกรรม ในระดับการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ได้หรือไม่

Abstract

The purposes of this research was
study the result of the Chemistry teaching model based on Constructivism and
Educational Neuroscience implementation
for optimizing cognitive ability (attention

and working memory) and innovation development ability in high school students.
Sample was Grade 11 students Koksi Pittayasan school during the second semester
of the 2013 academic year. Two classes of
students were sampling from three classes
Grade 11 students and re-sampled into one
experimental group of 34 and one control
group of 31. A pretest-posttest control
group design was administered in this
experiment. The instruments included:1)
innovation development scale,2) attention
battery test, 3) working memory battery
test. The collected data were analyzed by
arithmetic mean, standard deviations (S.D.),
and HotellingT2. Research results finding:
The instructional from this Chemistry
teaching model consist 7 phase of instruction:
1) introducing emotional arousal, 2)
setting goals, 3) revising prior knowledge,
4) learning, 5) connecting new knowledge
and setting knowledge network, 6) practicing and 7) evaluating and reflecting. The
innovation development ability and cognitive ability (attention and working memory)
in the experiment group were significantly
higher than control group at .05 level. Although the innovation development ability
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in experiment group more than control
group but the level of development ability
was only in adaptation product level, they
didn’t contribute new innovative product
maybe the students in experiment school
was at medium level achievement. The sug-

gestion in this research was implementation of the teaching model in the school that
have higher level achievement students and
measure the result of innovation development.

1. หลักการและเหตุผล

การจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
สร้างสรรค์ความรูน้ ยิ มผูเ้ รียนสร้างความรูด้ ว้ ยตน
ผูเ้ รียนเองโดยผ่านกระบวนการซึมซาบ (assimilation)และการปรับ (accommodation) เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในสิ่งที่ได้รับ มีการจัดระบบของความ
รูจ้ นเกิดภาวะสมดุล (equilibrium) เกิดโครงสร้าง
ของความรู้4-6 (knowledge structure) อีกทั้ง
การเรียนรู้ยังเกิดจากกระบวนการทางสังคม ใน
บรรยากาศการดำ�เนินการที่มีการแลกเปลี่ยน ครู
จัดสิ่งช่วยเหลือหรือที่เรียกว่า scaffolding เพื่อ
ช่วยนักเรียนในการเรียนรู้ การแก้ปัญหาหรือการ
ทำ�งานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งนักเรียนไม่สามารถ
ทำ�ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง5,6 ผลที่เกิดจากการเรียนรู้คือ
ผู้เรียนสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย (meaningful experiences) สำ�หรับผู้เรียนแต่ละคน7
ตามแนวคิ ด ประสาทวิ ท ยศึ ก ษาศาสตร์
การเรียนรู้เกิดจากมนุษย์รับข้อมูลจากประสาท
สัมผัสทัง้ ห้าข้อมูลเหล่านัน้ จะเปลีย่ นเป็นสัญญาณ
ประสาทซึง่ มีลกั ษณะเป็นคลืน่ ไฟฟ้า เกิดการเชือ่ ม
โยงเป็นกระแสประสาท การเรียนรู้เป็นผลที่เกิด
ขึ้นจากวิถีทางของกระแสประสาท (rewiring of

สภาวะสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสภาวะที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การจัดการเรียน
การสอนเพื่ อ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว
นอกจากจะให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ใ นเนื้ อ หาวิ ช าที่
เรียนแล้ว ควรให้ความสำ�คัญกับกระบวนการคิด
การประดิษฐ์และการสร้างสิ่งใหม่ หรือการพัฒนา
นวัตกรรมนัน่ เอง1 การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้
ผูเ้ รียนสร้างนวัตกรรม สามารถทำ�ได้โดยให้ผเู้ รียน
ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของปัญหา
แล้วพยายามสร้างแนวคิดหรือวิธกี ารเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ผลของการแก้ปญ
ั หาคือความรูท้ สี่ ามารถพัฒนาไป
สู่การสร้างนวัตกรรมได้2 ความสำ�เร็จของการแก้
ปัญหานอกจากผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์
ในการแก้ปญ
ั หาแล้วผูเ้ รียนต้องมีความรูใ้ นเนือ้ หา
วิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวปัญหาด้วย3 ดังนั้นเป้าหมาย
ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ต้อง
ประกอบด้วยการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรูใ้ นสิง่ ทีเ่ รียนรูค้ วบคูไ่ ปกับพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน

20

Vol.9 No.3

neural pathway) อีกทั้งเมื่อสมองรับข้อมูลใหม่
สมองยังมีลักษณะยืดหยุ่น (plasticity) เพื่อปรับ
วิถีทางของกระแสประสาททำ�ให้เกิดการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ได้8,9 ผลของการเรียนรู้คือความจำ� การสร้าง
ความเข้าใจเชิงสติปัญญา (intellectual understanding) การสร้างความหมายจากประสบการณ์
(making sense of experience) ของแต่ละคน
ตลอดจนสามารถสร้างการตัดสินใจในโลกของ
ความเป็นจริงบนฐานของความรูแ้ ละประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล10 ความสามารถเชิงปัญญาที่ส่ง
ผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคือความตั้งใจ (attention) และความจำ �ขณะทำ�งาน (working
memory) โดยความตั้งใจเป็นความสามารถทาง
ปัญญาในการจัดการข้อมูลจำ�นวนมากที่รับเข้าสู่
ระบบรับความรู้สึก และใช้ข้อมูลเพื่อการแสดง
พฤติกรรมตอบสนองเป็นความสามารถทางสมอง
ที่จะเลือกรับการกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่
สนใจสิง่ กระตุน้ อืน่ ๆ11,12 ส่วนความจำ�ขณะทำ�งาน
เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลชั่วขณะ การจัดการกับ
ข้อมูลและนำ�ข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในกระบวนการ
ทางปัญญา13
ดังนั้นในการจัดการเรียนที่จะส่งเสริมให้ผู้
เรียนมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมได้
ดี รูปแบบการสอนจึงควรใช้แนวคิดสร้างสรรค์
ความรู้นิยมเพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ใช้แนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมความตั้งใจและความจำ�ขณะทำ�งานของผู้
เรียนซึ่งทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ตลอดจน
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

กระบวนการแก้ปัญหา และการพัฒนานวัตกรรม
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยนำ�รูปแบบการสอนวิชาเคมีที่
พัฒนาขึ้นตามแนวคิดข้างต้นไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและศึกษาผลที่เกิดขึ้นที่มีต่อความ
สามารถในการพัฒนานวัตกรรม ความตั้งใจและ
ความจำ�ขณะทำ�งานของนักเรียน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนวิชา
เคมีที่ยึดแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้นิยมและ
ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ที่สร้างขึ้น ที่มีต่อ
1) ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
2) ความตัง้ ใจและความจำ�ขณะทำ�งาน โดย
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจและคะแนน
เฉลีย่ ความจำ�ขณะทำ�งานของนักเรียนกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม

3. วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน ใช้
การวิจัยเชิงทดลอง pretest - posttest control
group design ตามรายละเอียดดังนี้
1) ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 3 ห้องเรียน จำ�นวน 100 คน
2) ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นโคกสี พิ ท ยาสรรพ์
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รวม 65 คน ใช้การสุ่มห้องเรียน 2 ห้องเรียน และ
สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครั้งได้
1 ห้องเรียน จำ�นวน 34 คน เป็นกลุ่มทดลอง และ
อีก 1 ห้องเรียนจำ�นวน 31 คนเป็นกลุ่มควบคุม

3) ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ รู ป แบบการสอน
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยรู ป แบบการสอนวิ ช าเคมี ที่ ยึ ด
แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้นิยมและประสาท
วิทยศึกษาศาสตร์และรูปแบบการสอนตามคู่มือ
ครูของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตารางที่ 1 การจัดการเรียนการสอนตามการนำ�แนวคิดสร้างสรรค์ความรูน้ ยิ มและแนวคิดประสาทวิทย
			 ศึกษาศาสตร์ แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมและแนวคิดในการแก้ปญ
ั หามาใช้เป็นฐานในการ
			 พัฒนารูปแบบการสอน
แนวคิดสร้างสรรค์ความรู้นิยม  

แนวคิดประสาทวิทยศึกษา
ศาสตร์  

แนวคิดใน
การพัฒนานวัตกรรม

1. จัดสิ่งกระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียน 1. จั ด สถานการณ์ ที่ ก ระตุ้ น ใช้ แ นวคิ ด ของ Compton 15,18
เกิดความสนใจในเรื่องที่จะ
ความสนใจของผู้ เ รี ย น ประกอบด้วย
เรียน ส่งเสริมการซึมซาบ
ทำ � ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความ 1. ระยะสังเกต ใช้กระบวนการ
ข้ อ มู ล เข้ า สู่ โ ครงสร้ า งทาง
ตั้งใจในการเรียน (การรับ
สำ�รวจ สืบค้นข้อมูล กำ�หนด
14,15
15,17
ปัญญาของผู้เรียน
ข้อมูล)
ปัญหาให้ผู้เรียนเกิดความ
2. สร้างความเชือ่ มโยงระหว่าง 2. สร้างแรงจูงใจในการเรียน
รู้สึกสนใจในสิ่งที่ศึกษา ใช้
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นทราบเป้ า
กระบวน
ในเรื่องที่ เรียนและขยาย
หมายในการเรียนตลอดจน 2. ระยะการสร้างความเชื่อม
ความรู้เพื่อให้เกิดโครงข่าย
ส่งเสริมการเลือกรับข้อมูล
โยงโดยจั ด ประสบการณ์
ของความรู5,14-16
้
ของผู้เรียน9,15
การเรี ย นรู้ ที่ ท้ า ทาย ใช้
สถานการณ์ หรือภาระงาน
ทีเ่ น้นกระบวนการแก้ปญ
ั หา
และการตัดสินคุณค่า
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แนวคิดใน
การแก้ปัญหา
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
แ ก้ ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ก ร อ บ
แนวคิดของ OECD (2013)
ประกอบด้วย
1. การสำ � รวจและสร้ า ง
ความเข้าใจในปัญหา
2. การนำ � เสนอและสร้ า ง
ความสัมพันธ์
3. การวางแผนและลงมือ
ปฏิบัติ
4. การกำ � กับ ติดตามและ
สะท้อนผลซึ่งแนวทาง
ในการจัดการเรียนการ
สอนใช้ แ นวคิ ด ของ
Eggen & Kauchak19
ประกอบด้วย
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แนวคิดสร้างสรรค์ความรู้นิยม  
3. จัดกิจกรรรมการเรียนการ
สอนที่ท้าทายความรู้ความ
สามารถของผูเ้ รียน ลักษณะ
กิจกรรมประกอบด้วยภาระ
งานที่ซับซ้อน ใช้การสำ�รวจ
ค้ น หา การแก้ ปั ญ หาเพื่ อ
ให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจ
อย่างมีความหมาย (meaningful understanding)
ในเนื้อหาที่เรียน14,16
4. ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียน
กับครู โดยครูหรือนักเรียน
ที่มีความสามารถมากกว่า
เป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ แก่
นักเรียนที่ไม่สามารถเรียน
รู้ได้ด้วยตนเองให้สามารถ
เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคน
5. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
สอดคล้องกับสภาพจริงของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ จ ากองค์ ค วามรู้ ใ น
ท้องถิ่นตลอดจนนำ�ความรู้
จากท้องถิ่นมาสร้างเป็นชิ้น
งานหรือนวัตกรรม5,14
6. ใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ห ลาก
หลายเพื่อติดตามการเรียน
รู้ของผู้เรียน
7. การสะท้ อ นผลการเรี ย น
รูท้ นั ที เพือ่ ปรับหรือเพิม่ เติม
ความรูข้ องผูเ้ รียนตลอดจน
ป้องกันความคลาดเคลื่อน
ในมโนมิติที่อาจเกิดขึ้น

แนวคิดประสาทวิทยศึกษา
ศาสตร์  

แนวคิดใน
การพัฒนานวัตกรรม

3. จั ด สถานการณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น 3. ระยะการใช้ความรู้ ทักษะ
จดจ่อ (concentrate) ในสิง่
และจิ น ตนาการ ผู้ เ รี ย น
ทีเ่ รียน เพือ่ สร้างความตัง้ ใจ
ใ ช้ ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ในการเรียน9
จินตนาการในเรื่องที่ศึกษา
4. ให้ผเู้ รียนทำ�ซํา้ (repeating)
เพื่ อ สร้ า งสิ่ ง ใหม่ โ ดยสิ่ ง ที่
และฝึกปฏิบัติ (practice)
สร้างมีคุณค่าต่อกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความคงทนของ 4. ระยะการสร้ า งสิ่ ง ใหม่ ต่ อ
วงจรกระแสประสาท9
สั ง คม ผู้ เ รี ย นใช้ ค วามรู้
5. จัดข้อมูลที่มีลักษณะโครง
ทักษะ ความเข้าใจในการ
ข่ายความรู้ ส่งเสริมให้เกิด
ทำ�งานเพื่อสร้างชิ้นงานหรือ
การเชื่อมโยงของโครงข่าย
ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม
กระแสประสาท ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการ assimilation
และ accommodation
ตามแนวคิ ด cognitive
constructivism4,8,9,17
6. จั ด กิ จ กรรมที่ ใ ห้ นั ก เรี ย น
ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ใ ช้
กระบวนการคิด (hands –
on and minds – on4
7. ใ ห้ ผู้ เ รี ย น พู ด เ ขี ย น
อภิปราย ตลอดจนนำ�ความ
รู้ไปใช้4,8,9,17

แนวคิดใน
การแก้ปัญหา
1. การนำ�เสนอปัญหา ใน
บริ บ ทที่ มี ค วามหมาย
สำ�หรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้
เรียนเกิดกระบวนการ
สำ�รวจและสร้างความ
เข้าใจในปัญหา
2. นำ�เสนอตัวอย่างทีห่ ลาก
หลายเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น
เกิดกระบวนการสำ�รวจ
และสร้างความเข้าใจใน
ปัญหา
3. การอภิ ป รายในราย
ละเอี ย ดของปั ญ หา
เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ กิ ด
กระบวนการนำ � เสนอ
และสร้างความสัมพันธ์
4. จั ด เตรี ย มเครื่ อ งช่ ว ย
เหลื อ ในการแก้ ปั ญ หา
เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ กิ ด
กระบวนวางแผนและ
ลงมือปฏิบัติ
5. สร้ า งความเข้ า ใจใน
เหตุผลเชิงตรรกะของ
แต่ละขั้นตอนของการ
แก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียน
เ กิ ด ก ร ะ บ ว น กำ � กั บ
ติดตามและสะท้อนผล
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จากแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใ ช้ เ ป็ น ฐานในการ
พั ฒ นารู ป แบบการสอน สามารถกำ � หนดขั้ น
ตอนการสอนตามรูปแบบการสอนได้ 7 ขั้นคือ
1) ขั้นการนำ�เสนอสิ่งเร้า สิ่งกระตุ้น 2) ขั้นกำ�หนด
เป้าหมายของการเรียน 3) ขั้นการเชื่อมโยงความ
รู้เดิม 4) ขั้นการเรียนรู้ 5) ขั้นการเชื่อมโยงเพื่อ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 6) ขั้นฝึกใช้ความรู้และ
7) ขั้นประเมินและสะท้อนผล
4) ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความสามารถใน
การพัฒนานวัตกรรม 2) ความสามารถเชิงปัญญา
(Cognitive ability) ด้านความจำ�ขณะทำ�งานและ
ความตั้งใจ
5) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินชิ้นงาน
2) แบบวัดความตัง้ ใจซึง่ เป็นชุดแบบทดสอบความ
ตั้งใจ 3) แบบวัดความจำ�ขณะทำ�งานซึ่งเป็นชุด
แบบทดสอบความจำ�ขณะทำ�งาน
6) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าเฉลี่ย
( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบค่าสถิติ HotellingT2

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการนำ � รู ป แบบการสอนวิ ช าเคมี ต าม
แนวคิดสร้างสรรค์ความรู้นิยมและประสาทวิทย
ศึ ก ษาศาสตร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
สามารถเชิ ง ปั ญ ญา การแก้ ปั ญ หา และความ
สามารถในการพัฒนานวัตกรรม เป็นดังนี้
4.1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพัฒนา
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นวั ต กรรมหลั ง เรี ย น โดยการทดสอบค่ า สถิ ติ
Hotelling T2 ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (T2 = 10.53 ; F( 6, 58 ) = 101.81
; p = .00 ) และจากการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมทีละคู่โดยการทดสอบ univariate พบว่า
กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมlสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตารางที่ 2
4.2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยคะแนนความตั้งใจและความจำ�ขณะทำ�งาน
ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
การทดสอบค่าสถิติ Hotelling T2 พบว่าค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความตั้งใจไม่มีความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม (T2 = .22 ; F( 12 ,52 ) = .96 ; p = .49) และ
คะแนนเฉลี่ยความจำ�ขณะทำ�งานไม่มีความแตก
ต่างระหว่างกลุ่ม (T2 = .559; F( 13 ,51 ) =2.193 ;
p =.053 )
4.3 ผลการทดสอบความแตกต่ า งของ
คะแนนเฉลีย่ ความตัง้ ใจหลังเรียน ของกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่าสถิติ Hotelling T2 พบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (T2 = 10.379; F( 14 ,50 )
= 37.067 ; p = 0.00* ) ดังนั้นจึงทดสอบความ
แตกต่างทีละคูโ่ ดยการทดสอบ univariate ผลการ
ทดสอบพบว่านักเรียนกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
ความตั้งใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงดังตารางที่ 4
4.4 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนน
เฉลี่ ย ความจำ � ขณะทำ � งานหลั ง เรี ย น ของกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่าสถิติ
Hotelling T 2 พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า ง
กลุ่มอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (T2

= 4.153; F(12 ,52) = 17.99 ; p = 0.00*) ดังนั้น
จึงทดสอบความแตกต่างทีละคู่โดยการทดสอบ
univariate ผลการทดสอบพบว่านักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความจำ�ขณะทำ�งานสูงกว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
หลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการทดสอบ univariate
คะแนน กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ตัวแปร
F
P
เต็ม
S.D.
S.D.
Originality
5
2.89 0.19 2.08 0.50 106.68 .000*
Practicality
5
3.29 0.33 2.83 0.61 14.47 .000*
Elaboration
5
3.78 0.37 2.30 0.48 117.69 .000*
Multi-dimensional
5
3.88 0.25 1.86 0.63 441.08 .000*
Environmental friendliness
5
3.60 0.37 2.84 0.28 62.82 .000*
Aesthetic and attractive
5
3.48 0.47 2.25 0.44 114.61 .000*
* p<.05 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจ หลังเรียนของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยการทดสอบ univariate
แบบทดสอบย่อย
คะแนน กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
F
P
เต็ม
S.D.
S.D.
SR – Thai – sound
50 41.088 3.334 29.871 3.948 154.08 0.000*
Sustain – sound
50 40.000 3.348 29.000 3.899 149.64 0.000*
Selected – ch – sound
50 36.853 1.438 33.581 1.996 58.243 0.000*
SR – Thai – lette
50 37.853 1.438 34.516 1.913 63.89 0.000*
Focus – letter Thai
50 39.000 3.348 27.903 3.534 168.91 0.000*
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แบบทดสอบย่อย

คะแนน กลุ่มทดลอง
เต็ม
S.D.
Sustain – letter Thai
50 31.853 1.258
Selected – ch – letter Thai 50 35.794 1.431
Selected – ch – letter Thai 50 33.500 1.674
SR – dot
50 42.000 1.255
Focus – dot
50 40.000 3.348
Sustain – dot
50 32.912 1.311
Selected – ch – dot
50 34.706 1.404
Selected – ch – dot
50 35.559 1.078
Series Thai letter
50 33.765 1.208
* p<.05 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

กลุ่มควบคุม
S.D.
28.258 1.237
32.581 1.996
31.484 1.895
38.548 2.063
29.065 3.366
29.516 1.151
31.645 1.907
33.645 1.907
30.710 1.006

F

P

134.43
56.38
20.73
67.73
172.09
122.09
54.95
25.36
121.45

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ความจำ�ขณะทำ�งาน หลังเรียนของกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบ univariate
ความจำ�ขณะทำ�งาน คะแนน
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
F
P
เต็ม
S.D.
S.D.
Stroop
50
34.735 2.885 31.774 2.565 18.976 .000*
Flanker – arrow
50
33.382 3.635 30.387 2.418 14.991 .000*
Odd – even
50
34.676 1.471 30.161 2.051 105.379 .000*
Vovel – consonant
50
34.912 1.288 30.484 1.630 148.941 .000*
SW – switch – Thai let50
33.647 2.827 31.258 2.323 13.696 .000*
ter number
Left – right
50
34.265 3.562 31.387 2.418 14.242 .000*
Up – down
50
34.941 3.237 32.387 2.418 12.785 .000*
SW – switch – up –
50
32.647 2.827 30.258 2.323 13.696 .000*
down - left – right
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ความจำ�ขณะทำ�งาน

คะแนน
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
เต็ม
S.D.
S.D.
Thai – word span
50
32.676 2.625 30.452 1.748
Number updating
10
5.765 1.075 4.742 1.154
รามเกียรติ์ – 0 back
10
5.559 .927 4.581 .848
รามเกียรติ์ – 1 back
10
5.588 .925 4.548 .810
รามเกียรติ์ – 2 back
10
4.882 .640 4.290 .902
* p<.05 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

5. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการใช้ รู ป แบบการสอนวิ ช าเคมี ต าม
แนวคิดสร้างสรรค์ความรู้นิยมและประสาทวิทย
ศึกษาศาสตร์พบว่า
1) คะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในการ
พั ฒ นานวั ต กรรมกลุ่ ม ทดลองมี ค่ า สู ง กว่ า กลุ่ ม
ควบคุ ม เป็ น ผลมาจากรู ป แบบการสอนที่ ใ ช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความ
สามารถในการพัฒนานวัตกรรม ตามข้อเสนอของ
Compton18 ที่เริ่มต้นจากให้ผู้เรียนสังเกตเพื่อ
กำ�หนดประเด็นที่สนใจ สร้างความเชื่อมโยงโดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ภาระงานที่เน้นให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอีกทั้งผู้
เรียนสร้างจินตนาการโดยใช้การขยายความรู้ไป
ในบริบทอื่นๆ จนสร้างองค์ความรู้และนำ�ความ
รู้ไปพัฒนาผลงานซึ่งสอดคล้องกับ Wulfen2 ที่
เสนอว่าแนวทางที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพควรเริ่มจากให้ผู้เรียนระบุประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับประเด็นปัญหา พยายามสร้างแนวคิด

F

P

15.846
13.691
19.577
23.055
9.443

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

เพือ่ หาคำ�ตอบของปัญหาเกิดเป็นความรูเ้ พือ่ นำ�ไป
พัฒนาผลงาน ในกลุม่ ทดลองมีการใช้กระบวนการ
แก้ปญ
ั หาและการพัฒนานวัตกรรมเป็นฐานในการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน มีการใช้
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้เรียนฝึกการเชื่อม
โยงข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการ
พัฒนานวัตกรรมเกิดในขัน้ เชือ่ มโยงเพือ่ สร้างโครง
ข่ายของความรู้ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
จากการขยายโครงข่ายความรู้ ผู้เรียนสามารถนำ�
ความรูม้ าเชือ่ มโยงเพือ่ สร้างและอธิบายผลิตภัณฑ์
ที่สร้างขึ้นได้ แต่เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความ
สามารถในการพัฒนานวัตกรรมพบว่าระดับของ
นวั ต กรรมที่ นั ก เรี ย นพั ฒ นาขึ้ น ยู่ ใ นระดั บ การ
ปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น (adaption) แต่ยังไม่
สามารถพัฒนางานงานใหม่ (innovation) ได้ ซึ่ง
อาจเป็นผลมาจากบริบทของโรงเรียนโคกสีพิทยา
สรรพ์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับกลาง ทำ�ให้ไม่สามารถในการสร้างองค์ความ
รู้ที่นำ�ไปสู่การสร้างชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้
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2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถเชิงปัญญา
ในด้านความตั้งใจ และ ความจำ�ขณะทำ�งานกลุ่ม
ทดลองมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม เป็นผลจากการ
จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นการรับข้อมูลของ
นักเรียนทำ�ให้เกิดกระบวนการ assimilation และ
accommodation เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
เชื่อมโยงของกระแสประสาทจนเกิดเป็นโครงข่าย
ของกระแสประสาท15 ให้ผู้เรียนจดจ่อ (concentrate) ในสิง่ ทีเ่ รียน ใช้การทำ�ซํา้ (repeating), การ
ฝึกปฏิบัติ (practicing) และการท่อง (rehersal)
ทำ�ให้เกิดความแข็งแรงของการเชื่อมโยงของโครง
ข่ายกระแสประสาท และส่งผลต่อความสามารถ
เชิงปัญญาทั้งความจำ�ขณะทำ�งานและความตั้งใจ
ของผู้ เ รี ย น 9 และสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอของ
Solaz – Portoles&Sanjose – Lopez20 พบว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างความจำ�ขณะทำ�งานกับความ
สามารถในการแก้ปัญหา โดยความจำ�ขณะทำ�งาน
ทำ�ให้ผู้เรียนมีความสามารถในจัดเก็บข้อมูลที่ผู้
เรียนรับเข้ามาส่งผลให้ผู้เรียนสามารถควบคุม
ความตั้ ง ใจ ซึ่ ง ทำ � ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถบู ร ณาการ
ข้อมูลที่รับเข้ามาเพื่อความสำ�เร็จในการแก้ปัญหา
ในและขั้น ตลอดจนทำ�ให้ผู้เรียนสามารถผสม
ผสานข้อมูลเพือ่ จัดเก็บในหน่วยความจำ�ระยะยาว

6. สรุปผลการวิจัย

ผลการใช้ รู ป แบบการสอนวิ ช าเคมี ที่ ยึ ด
แนวคิ ด สร้ า งสรรค์ ค วามรู้ นิ ย มและประสาท
วิทยศึกษาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถเชิง
ปัญญา การแก้ปัญหา และความสามารถในการ
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พัฒนานวัตกรรมพบว่ารูปแบบการสอน ฯ ทำ�ให้
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และความ
สามารถเชิงปัญญา ด้านความจำ�ขณะทำ�งานและ
ความตั้งใจ เพิ่มสูงขึ้นโดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ว่าน่าจะนำ�รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้กับ
นักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถทางการเรียนสูง
หรือ ใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์อื่น เพื่อขยายผล
ว่ารูปแบบการสอนดังกล่าวจะทำ�ให้ผเู้ รียนมีความ
สามารถในการพัฒนานวัตกรรม ในระดับการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ได้หรือไม่
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Original Article

การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้แนวคิด Constructionism
และความรู้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ 1, รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม2, ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ2์
1
2

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบ
เทียบผลการใช้รปู แบบการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ทีม่ ตี อ่
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสาเหตุ
ของความเครียดในการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนํ้าพอง
ศึกษา อำ�เภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 2
ห้องเรียน รวม 83 คน ที่ได้จากการสุ่มห้องเรียน
2 ห้องเรียน จากประชากร 10 ห้องเรียน และสุ่ม
ห้องเรียน 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองจำ�นวน 49
คนและ 1 ห้องเรียนเป็นกลุม่ ควบคุมจำ�นวน 34 คน
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบทดลองที่มีกลุ่ม
ควบคุมทดสอบก่อนและหลัง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินชิ้นงาน แบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ แบบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
แบบสอบถามสาเหตุของความเครียดในการเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และการทดสอบค่า
สถิติ HotellingT2 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการ เรียนด้วยตนเอง โดยมีทาง
เลื อ กที่ ห ลากหลายและเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
สามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับ
ความรู้เก่าได้ เน้นให้ความสำ�คัญของการเรียนรู้
ร่วมกัน และการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ขั้นตอนการสอน
มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กระตุ้นความสนใจ 2)
รวบรวมข้อมูล 3) ทำ�ความเข้าใจ 4) จัดระเบียบ
ความคิด 5) ความคิดกระจ่างชัด และ 6) ทดสอบ
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ความคิด ทัง้ นีน้ กั เรียนทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบการ
สอนที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การพัฒนานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ในด้านความรู้วิทยาศาสตร์
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่คะแนนความคิด
เห็นต่อสาเหตุของความเครียดในการเรียนไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT

The purposes of this research aimed
to study the effects of the teaching developed model on the innovation development ability, creative thinking, students’
achievement (science knowledge, scientific
attitudes and science process skill), and
learning stressor. Two classes of students
were sampling from 10 classes Grade 11
Nampongsuksa school during the second
semester of the 2013 academic year and
re-sampled into one experimental group
of 49 and one control group of 31. A pretest - posttest control group design was
administered in this experiment. The
instruments were 1) the innovation development scale 2) creative thinking test 3)
the achievement test (science knowledge,
scientific attitudes scale and science proc-

ess skill test) and 4) the student’s learning stressor questionnaire. The collected
data were analyzed by arithmetic mean
( ), standard deviations (S.D.) and Hotelling T2.The findings of the studies were as
follows: The developed teaching model
gave the opportunities for the students to
do activities themselves from multiple
given learning activities. So they learned
with happiness and able to associate the
new and old knowledge. The developed
teaching model focused on cooperative
learning and using information technology.
The six stages of teaching model were (1)
stimulating the interest, (2) collecting information, (3) comprehending,(4) ordering
the thoughts, (5) thinking clearly, and (6)
testing the thought measurement. The
implementing teaching model showed :
The innovation development ability, creative thinking and student’s achievement
(science knowledge, scientific attitudes and
science process skill) posttest scores of
the experimental group were higher than
the control group at .05 level of significance,
but the opinion of learning stressor score
between experiment group and control
group was not significantly difference at
.05 level.
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1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมา
จากการใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้า
ด้วยกัน กระแสการปรับเปลีย่ นทางสังคมทีเ่ กิดขึน้
ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำ�รงชีพของสัง
คมอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงได้มีการสร้างกรอบความ
คิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (learning for
the 21st century) เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงนี้ โดยมีองค์ประกอบที่สำ�คัญได้แก่
รายวิชาหลัก ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะ
ชี วิ ต และการทำ � งาน และระบบสนั บ สนุ น การ
ศึกษาของศตวรรษที่ 21 กรอบความคิดนี้ได้นำ�
มาเป็นแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำ�มาใช้ใน
การวางแผนดำ�เนินการพัฒนาการเรียนการสอน
ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา1 จะเห็นได้ว่า
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning
and innovation skills) เป็นอีกทักษะหนึ่งที่
เป็นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ทุก
คนต้องเรียนเพราะโลกจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น
เรื่อยๆ และมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากขึ้น คน
ที่อ่อนแอในทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
จะเป็นคนที่ตามโลกไม่ทัน เป็นคนอ่อนแอ ชีวิต
ก็จะยากลำ�บาก ผู้สอนจึงต้องมีความสามารถใน
การออกแบบเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาทักษะ
นี้ วิธีที่จะออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะนี้
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ใช้หลักการว่า ต้องมีการเรียนรู้แบบที่ผู้เรียนร่วม
กันสร้างความรู้เองคือ เรียนรู้โดยการสร้างความ
รู้ และเรียนรู้เป็นทีม ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ประกอบด้วยทักษะย่อย ได้แก่ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการ
แก้ปัญหา (problem solving) การสื่อสาร (communication) และความร่วมมือ (collaboration)
ความริเริม่ สร้างสรรค์ (creativity) และนวัตกรรม
(innovation)2 และเมือ่ เปรียบเทียบสมรรถนะด้าน
วิทยาศาสตร์ของประเทศกับนานาชาติ โดยสถาบัน
ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(สสวท.) ร่วมกับ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) ได้
ดำ�เนินการโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(Program for International Student Assessment : PISA) ปี 2009 พบว่าคะแนนเฉลีย่ ของการ
ประเมินความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยมีค่า
425 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของทุกประเทศเท่ากับ 501
คะแนน) อยูใ่ นลำ�ดับที่ 47 จากทัง้ หมด 65 ประเทศ3
และผลการประเมินความรูแ้ ละทักษะวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจากการ
ประเมินผลนานาชาติ (Trends in International
Mathematics and Science Study : TIMSS)4
ปี 2007 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทย มี
ค่า 471 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของทุกประเทศเท่ากับ
500 คะแนน) อยู่ในลำ�ดับที่ 23 จากทั้งหมด 50
ประเทศ โดยนักเรียนไทยร้อยละ 52 มีความรู้
และทักษะวิทยาศาสตร์ไม่ถึงขั้นกลาง (สถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552)
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และจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2
ปี พ.ศ. 2549 – 2551 ภาพรวมทั้งประเทศพบว่า
คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 4 การคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ
เท่ากับ 2.72 อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนมาตรฐานที่
5 ความรู้ทักษะที่จำ�เป็นตามหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 อยู่ใน
ระดับพอใช้และมาตรฐานที่ 6 ทักษะในการแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 อยู่ในระดับพอใช้5
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว่ า ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังไม่เพียงพอ
สำ�หรับอนาคต ที่จะนำ�ไปสู่การคิด การหาความ
รู้เชิงวิทยาศาสตร์ และกระบวนการสร้างความรู้
ประเทศไทยยังอยูห่ า่ งไกลจากเป้าหมายความเข้ม
แข็งทางการศึกษาและไม่สามารถเตรียมเยาวชน
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต (สถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552,
2553) และจากการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษาไทย ของนงลักษณ์ วิรชั ชัย และ
คณะ6 พบว่า ลักษณะของครูและกระบวนการของ
ครูอาจารย์มีอิทธิพลต่อคุณภาพผู้เรียนสูงสุด ดัง
นั้นครูจึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีทักษะใน
การถ่ายทอดความรู้ การจัดหลักสูตร และการ
พัฒนาหลักสูตร มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
จิตวิทยาของผู้เรียน พัฒนาการตามวัย สามารถ
บูรณาการการเรียนการสอนให้เข้ากับชีวิตประจำ�
วันได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งสามารถใช้นวัตกรรม

จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งถู ก วิ ธี
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ4
ดั ง นั้ น ในยุ ค ที่ โ ลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ผู้
เรียนจะต้องเป็นผูท้ มี่ ที กั ษะการเรียนรูแ้ ละมีความ
สามารถในการพัฒนานวัตกรรม ครูจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้
เรียนมีคุณลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม สำ�หรับความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมนั้น สิ่งแรกที่ถือได้ว่ามีบทบาทสำ�คัญ
อย่างยิ่งในกระบวนการของนวัตกรรม คือ ความ
คิดสร้างสรรค์ โดยความคิดสร้างสรรค์จะเป็นสิง่ ที่
ก่อให้เกิดความคิดเริม่ แรกขึน้ และยังเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ย
ปรับปรุงความคิดนัน้ ให้ดขี นึ้ ซึง่ ผลผลิตของความ
คิดสร้างสรรค์สามารถประเมินได้จากคุณภาพของ
ชิ้นงาน7,8 การที่จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
นวัตกรรมจึงควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้
เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด constructionism เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม แนวคิด
นี้เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมได้ดว้ ยตนเอง
เพื่อสร้างประสบการณ์ และใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนทำ�ให้ผู้เรียน
เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น9 และหากผู้เรียนมีโอกาสได้
สร้างความรูแ้ ละนำ�ความรูข้ องตนเองไปสร้างสรรค์
ชิน้ งานโดยอาศัยสือ่ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม จะ
ทำ�ให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน10 การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด construction-
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ism ผู้สอนควรเชื่อมโยงสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่ผู้เรียน
กำ�ลังเรียน ให้โอกาสผูเ้ รียนเป็นผูร้ เิ ริม่ ทำ�โครงการ
ที่ตนเองสนใจ เปิดโอกาสให้มีการนำ�เสนอความ
คิด ผลงาน และให้เวลาทำ�งานอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งคอยช่วยเหลือแนะนำ�ผู้เรียนให้สามารถเรียน
ไปตามความสามารถของตนเองให้มากที่สุด11
จากแนวคิ ด ประสาทวิ ท ยศึ ก ษา พบว่ า
อารมณ์และความรู้สึกมีผลต่อการตัดสินใจและ
การเลือกรับข้อมูล12 เช่น หากมีสิ่งเร้ามาดึงความ
สนใจจากสิ่งเร้าที่เป็นเป้าหมายหรืออารมณ์เชิงลบ
เช่น ความเครียด (stress) ความสนใจต่อสิ่งเร้า
ก็จะลดลง และหากเราไม่ต้องการให้ความสนใจ
ต่อสิ่งเร้าลดลง เราก็ต้องกระตุ้นหรือเร้าให้ตื่นตัว
เพื่อให้เพิ่มความสนใจต่อสิ่งเร้า13 ความเครียดมี
ผลต่อการเรียนรู้ทั้งในด้านบวกและด้านลบ จาก
ผลการวิจัย พบว่าความเครียดในระดับพอเหมาะ
ทำ�ให้ความสามารถในการเรียนรู้และความจำ�ดี
ขึ้น แต่ความเครียดในระดับที่มากเกินไปกลับ
ทำ � ให้ ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ แ ละความจำ �
ขณะทำ�งานลดลง ความเครียดในระดับพอดีจะ
ช่วยกระตุ้นให้เรามีพลังมีความกระตือรือร้นใน
การต่อสู้ชีวิต และทำ�งานในสภาวะที่มีความรู้สึก
ว่าเผชิญปัญหาทางความคิดต้องหาทางแก้ปัญหา
นั้น14 แต่ถ้าความเครียดมีมากเกินไปจะส่งผลให้
กระบวนการทำ�งานของเซลล์ประสาทลดลง และ
ทำ�ลายสมองส่วนที่จะเกิดการเรียนรู้ทำ�ให้ความ
สามารถในการเรียนรู้ จดจำ� และสมาธิลดลง15
ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ควรที่จะให้ผู้เรียนมี
ความเครียดอยูใ่ นระดับทีพ่ อเหมาะและเกิดขึน้ ใน
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เวลาอันสัน้ ซึง่ จะส่งผลให้ผเู้ รียนมีความสามารถใน
การเรียนรูแ้ ละความจำ�ดีขนึ้ สำ�หรับผูเ้ รียนทีอ่ ยูใ่ น
ช่วงอายุระหว่าง 13 – 17 ปี ถือได้วา่ อยูใ่ นช่วงวัยรุน่
สาเหตุของความเครียดของผู้เรียน อาจจะเป็นผล
ที่เกิดจากสภาพจิตใจ อารมณ์ และสุขภาพของผู้
เรียน โดย Yusoff15 ได้แบ่งสาเหตุของความเครียด
(stressor) ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ
(academic related stressors) ด้านความเข้าใจ
ภายในบุคคล (intrapersonal related stressors)
ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล (interpersonal
related stressors) ด้านการเรียนและการสอน
(learning and teaching related stressors)
ด้านครู (teacher related stressors) และด้าน
สังคมกลุ่ม (group social related stressors)
ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้
แนวคิด constructionism และความรู้ประสาท
วิ ท ยศึ ก ษาศาสตร์ เ ป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
สามารถในการพัฒนานวัตกรรมนั้นจะเป็นการส่ง
เสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ซึง่ สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปิดโอกาสให้ผู้
เรียนได้ทบทวนความรู้ พัฒนาสมรรถนะของสมอง
โดยคำ�นึงถึงสภาวะความเครียด ที่จะนำ�ไปสู่การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลการสอนโดยใช้แนวคิด constructionism และความรูป้ ระสาทวิทยศึกษาศาสตร์
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เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และผลต่อสาเหตุของความเครียดในการเรียน

3. วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้
แนวคิด constructionism และความรู้ประสาท
วิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐาน โดยการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูข้ องนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนตามรูป
แบบที่พัฒนาขึ้นในประเด็นดังต่อไปนี้ (1) ความ
สามารถในการพัฒนานวัตกรรม (2) ความคิด
สร้างสรรค์ (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4)
สาเหตุของความเครียดในการเรียน ใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงทดลอง pretest - posttest control
group design ตามรายละเอียดดังนี้
3.2.1 ประชากร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
นํ้าพองศึกษา อำ�เภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 จำ�นวน 10 ห้องเรียน โดยจัด
ห้องเรียนแบบคละชั้น รวม 441 คน
3.2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 โรงเรียนนํา้ พองศึกษา อำ�เภอนํา้ พอง จังหวัด
ขอนแก่น จำ�นวน 2 ห้องเรียน รวมจำ�นวน 83 คน
ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จำ�นวน 2 กลุ่ม และสุ่ม
อีกครัง้ หนึง่ เพือ่ เป็นกลุม่ ควบคุม และกลุม่ ทดลอง
3.2.3 ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธกี ารจัดการเรียน
รู้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการสอนโดยใช้แนวคิด constructionism
และความรูป้ ระสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐานเพือ่
ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
3.2.4 ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ความสามารถ
ในการพัฒนานวัตกรรม (2) ความคิดสร้างสรรค์
(3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) สาเหตุของ
ความเครียดในการเรียน (stressor)
3.2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินชิ้น
งาน 2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 3)แบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 5) แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ 6) แบบสอบถามสาเหตุของ
ความเครียดในการเรียน
3.2.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การหาค่าเฉลีย่
( ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า
สถิติ HotellingT2

4. ผลการวิจัย

4.1 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
ของคะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในการพั ฒ นา
นวั ต กรรมหลั ง เรี ย นของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุม โดยการทดสอบค่าสถิติ Hotelling T2
เนือ่ งจากไม่มกี ารเก็บคะแนนความสามารถ
ในการพัฒนานวัตกรรมของนักเรียนก่อนเรียน
จึงทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความ
สามารถในการพัฒนานวัตกรรมเฉพาะคะแนน
หลังเรียน โดยการทดสอบค่าสถิติ Hotelling T2
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ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (T2 = 5.06 ; F( 6 , 76 ) =
64.10 ; p = .00 ) ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต่าง

ทีละคูโ่ ดยการทดสอบ univariate ผลการทดสอบ
แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1		 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหลัง
			 เรียนของกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยการทดสอบ univariate
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ตัวแปร
F
p
( )
S.D.
( )
S.D.
Originality
3.05 0.81 2.50 0.40 13.119
.001*
Practicality
2.66 0.75 2.22 0.27 10.988
.001*
Elaboration
2.47 0.55 2.02 0.08 22.138
.000*
Multi-dimensional
2.88 0.43 2.25 0.33 52.128
.000*
Environmental friendliness
2.76 0.57 2.33 0.00 18.653
.000*
Aesthetic and attractive
2.18 0.37 2.91 0.24 105.620 .000*
* p <.05 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนกลุ่มทดลอง
มี ค วามสามารถในการพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า น
originality, practicality , elaboration, multidimensional และ environmental friendliness
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้าน aesthetic and attractive ตํา่
กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05
4.2 ผลการทดสอบความแตกต่ า งของ
คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย น และความคิ ด เห็ น ต่ อ สาเหตุ ข อง
ความเครียดในการเรียน ก่อนเรียน ของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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หลายตัวแปร โดยการทดสอบค่าสถิติ Hotelling
T2 พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (T2 =
0.078 ; F(5,77) = 1.197 ; p = 0.32 )
4.3 ผลการทดสอบความแตกต่ า งของ
คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน และสาเหตุของความเครียดในการ
เรียนหลังเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยการทดสอบค่าสถิติ Hotelling T2 พบว่ามี
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (T2 = 1.44 ; F(5,77) = 22.12 ; p
= .00 ) ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต่างทีละคู่โดย
การทดสอบ univariate ผลการทดสอบแสดงดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 		 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์
			 ทางการเรียน และความคิดเห็นต่อสาเหตุของความเครียดในการเรียนหลังเรียนของกลุ่ม
			 ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบ univariate
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ตัวแปร
F
P
( )
S.D.
( )
S.D.
1. ความคิดสร้างสรรค์
224.76 77.88 163.50 58.24 15.14 .000*
1.1 ความคล่องในการคิด
66.22 24.24 47.65 17.86 14.491 .000*
1.2 ความยืดหยุ่นในการคิด
25.57 3.89 21.09 5.63 18.434 .000*
1.3 ความคิดริเริ่ม
140.86 50.02 95.53 36.36 20.403 .000*
2. ความรู้วิทยาศาสตร์
22.43 2.89 16.79 3.22 69.61 .000*
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์
104.16 8.36 96.24 9.65 15.90 .000*
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 33.86 4.07 30.35 3.02 18.19 .000*
5. สาเหตุของความเครียดในการเรียน 97.16 20.56 104.47 27.49 1.92
.170
* p <.05 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทัง้ ในด้านความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เจตคติ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ และทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของการทดสอบหลังเรียน สูงกว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
กับกลุ่มควบคุม
ส่ ว น คะแนนความคิ ด เห็ น ต่ อ สาเหตุ
ความเครียดในการเรียนหลังเรียนของนักเรียน
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคะแนนความ
คิดเห็นต่อสาเหตุของความเครียดในการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนของแต่ละกลุ่มพบว่า คะแนน
ความคิดเห็นหลังเรียนของกลุ่มทดลองตํ่ากว่า
คะแนนความคิดเห็นก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่คะแนนความคิด
เห็นต่อสาเหตุของความเครียดในการเรียนก่อน
เรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 		 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนความคิดเห็นต่อสาเหตุของความเครียด\ในการ
			 เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน Pair t – test
p
( )
S.D.
( )
S.D.
กลุ่มทดลอง
101.88
24.58
97.16
20.56
1.838
.04*
กลุ่มควบคุม
102.88
29.60
104.47
27.49
-1.263
.11
* p <.05 เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนความคิดเห็นต่อสาเหตุของ
ความเครียดก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
กลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลการทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนความคิดเห็นต่อสาเหตุของ
ความเครียดในการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนกลุม่ ควบคุมพบว่าไม่มคี วามแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. อภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการใช้รูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น มีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้
5.1 ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นา
นวัตกรรม นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความ
สามารถในการพั ฒ นานวั ต กรรมแตกต่ า งกั บ
นักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และนักเรียนกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมสูงขึ้นอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบการสอนที่ใช้แนวคิด
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constructionism ตามข้อเสนอของ Papert อ้าง
ถึงใน ทิศนา แขมมณี10 ทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้ท�ำ การสำ�รวจ
และทดลองด้วยตนเองการเชือ่ มโยงความรูใ้ หม่เข้า
กับสิ่งที่รู้มาก่อน โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะช่วยพัฒนาสติปัญญาของผู้
เรียน อีกทัง้ การทำ�ในสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมแสดงออก
มาเป็นรูปธรรม จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่
ลึกซึ้ง สอดคล้องกับ สำ�นักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา11 ทีไ่ ด้รายงานผลการจัดการเรียนรูต้ ามแนว
constructionism ว่าส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพ เกิดทักษะกระบวนการคิด
คิดอย่าง รู้วิธีที่จะเรียนรู้ ลงมือทำ�โครงการต่าง ๆ
อย่างสร้างสรรค์ และแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์
ยังได้เสนอว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ Hand
on – mind on เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ และใช้กระบวนการคิดซึ่งเป็นการเสริม
สร้างโครงข่ายของความรู้ ส่งผลให้ความจำ�ขณะ
ทำ�งานและความตัง้ ใจได้ผลดีขนึ้ 12 ซึง่ ความจำ�ขณะ
ทำ�งาน และความตั้งใจเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับความ
คิดสร้างสรรค์16 เมือ่ ผูเ้ รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
ก็จะนำ�ไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานต่อไป7
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5.2 ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ พบว่ า
นักเรียนกลุม่ ทดลองมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะใน
การจัดการเรียนการสอนได้มีการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกทั้งในด้านความคิดเห็น การ
เขียน และทางด้านศิลปะ ส่งเสริมการใช้ความ
คิดอเนกนัย ส่งเสริมการสร้างผลงาน และมีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ17 อีกทั้งผู้วิจัยได้นำ�แนวคิด
ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ในประเด็นของความ
จำ�ขณะทำ�งาน และความตั้งใจ มาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการสอน เมื่อผู้เรียนมีความจำ�ขณะทำ�งาน
และความตั้งใจที่สูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ความคิด
สร้างสรรค์สูงขึ้น16
5.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว้โดย คะแนนความรูว้ ทิ ยาศาสตร์
คะแนนเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ และคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ เป็นผลมาจากรูป
แบบการที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิด Constructionism ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในตนเองที่มีความหมาย
ต่อผู้เรียน จะอยู่คงทน ผู้เรียนจะไม่ลืมง่าย และ
สามารถถ่ายทอดให้ผอู้ นื่ เข้าใจความคิดของตนเอง
ได้ด9,10
ี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนี เมือง
ใจมา18 ที่พบว่า กระบวนการเรียนการสอนตาม

หลักการของทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(constructionism) สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาและผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ อีกการนำ�แนวคิดประสาทวิทยศึกษา
ศาสตร์มาใช้เป็นฐานในการออกแบบขั้นตอนการ
เรียนรู้ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนจดจ่อ (concentrating)
กั บ ภาระงานที่ ม อบหมาย และมี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ
(practicing) ทำ�ให้เกิดความคงทนของกระแส
ประสาท ผูเ้ รียนสามารถเชือ่ มโยงความรูไ้ ปสูค่ วาม
จำ�ระยะยาว ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น12,19
5.4 ด้ า นสาเหตุ ข องความเครี ย ดในการ
เรียน พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ของคะแนน แต่เมื่อพิจารณา
ความแตกต่างของคะแนนความคิดเห็นต่อสาเหตุ
ของความเครียดในการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรี ย นของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม พบว่ า
คะแนนความคิดเห็นต่อสาเหตุของความเครียดใน
การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุม่ ทดลอง
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แต่ ความเครียดในการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งรูปแบบการสอน
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ มีการกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียน
มีสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ทำ�ให้
เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อ
เสนอของ จินตนาภรณ์ วัฒนธร ที่กล่าวว่าการนำ�
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เสนอกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย จะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนเพิ่ม
ขึ้น และการจัดการเรียนรู้ควรจัดให้มีบรรยากาศ
ที่ผ่อนคลาย และตื่นตัว17

6. สรุปผลการวิจัย

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ส่งผลให้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น แต่ความเครียดในการเรียน
นั้ น พบว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม เมื่ อ
พิ จ ารณาความแตกต่ า งของคะแนนความคิ ด
เห็นต่อสาเหตุของความเครียดในการเรียนก่อน
เรี ย นและหลั ง เรี ย นของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุม พบว่า คะแนนความคิดเห็นต่อสาเหตุของ
ความเครียดในการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองมีค่าลดลง และของกลุ่มควบคุม
มีค่าเพิ่มขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ครู ค วรมี วิ ธี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นให้
ประกอบด้วยนักเรียนเก่ง กลาง อ่อน ในทุก ๆ กลุม่
อย่างเท่าเทียมกัน
7.2 ควรนำ�การจัดการสอนตามรูปแบบ ไป
ใช้กบั รายวิชาอืน่ ๆ เพือ่ ดูวา่ ส่งผลต่อความสามารถ
ในการพัฒนานวัตกรรมในรายวิชานั้นหรือไม่
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