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บทนํา : อาการชักจากไข (Febrile seizure)
เปนปญหาทีพ่ บบอยทีส่ ดุ ในโรคทางระบบประสาท
ในเด็ก อุบัติการณการตรวจพบโรคเยื่อหุมสมอง
อักเสบในเด็กที่มาดวยอาการชักจากไขมีรอยละ
2-5 ในกรณีที่ผูปวยมีอาการชักจากไขครั้งแรกที่
เปนชนิด simple febrile seizure ทาง American
Academy of Pediatrics มีความเห็นวาควรจะ
ต อ งเจาะตรวจนํ้ า ไขสั น หลั ง ทุ ก รายในผู ป ว ยที่
มีอายุ 6-12 เดือน และใหพิจารณาเจาะตรวจใน
รายที่สงสัยการติดเชื้อในเยื่อหุมสมองในผูปวยที่
อายุ 12-18 เดือน ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการเฝาระวังโรคเยือ่
หุม สมองอักเสบนํามาซึง่ การรักษาทีร่ วดเร็วเพือ่ ลด
อุบัติการณการเสียชีวิตและพิการทางสมอง
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นงานวิ จั ย : เพื่ อ ศึ ก ษา
อุบัติการณโรคเยื่อหุมสมองอักเสบในผูปวยเด็ก
อายุ 6-12 เดือน ทีม่ อี าการชักจากไขครัง้ แรกทีเ่ ปน
ชนิด simple febrile seizure และอาการปกติใน
โรงพยาบาลกาฬสินธุ
วิธดี าํ เนินการวิจยั : การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการ
ศึ ก ษาเชิ ง สั ง เกตชนิ ด พรรณนาแบบย อ นหลั ง

โดยเก็บขอมูลดวยการทบทวนบันทึกเวชระเบียน
ของผูปวยเด็กอายุที่มีอายุ 6-12 เดือนที่มีอาการ
ชักจากไขครั้งแรกที่เปนชนิด simple febrile
seizure ที่มีอาการปกติและไดรับการเจาะตรวจ
นํา้ ไขสันหลัง ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุร ะหวางวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ผลการวิจัย : ในระยะเวลา 4 ปมีผูปวยที่มี
อาการชักจากไขครัง้ แรกทีเ่ ปนชนิด simple febrile
seizure ที่มีอาการปกติและไดรับการเจาะตรวจ
นํา้ ไขสันหลังทัง้ หมด 62 ราย มีอายุเฉลีย่ คือ 9 เดือน
สวนใหญรอ ยละ 62.9 เปนเพศชาย สวนใหญมอี าการ
ชักในวันแรกของอาการไขโดยมีจํานวน 39 ราย
คิดเปนรอยละ 62.9 ชักวันที่สองของอาการไข
มีจํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 32.3 ชักในวันที่สาม
ของอาการไข มีจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ
4.8 ส ว นใหญ มี อุ ณ หภู มิ ร า งกายแรกรั บ อยู ใ น
ชวง 38.0-38.9 องศาเซลเซียส มีจาํ นวน 28 รายคิดเปน
ร อ ยละ 45.2 รองลงมาเป น 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 ชักแบบเกร็งทัง้ ตัวมีจาํ นวน
29 ราย คิดเปนรอยละ 46.8 สาเหตุของไขสว นใหญ
เกิดจากการติดเชื้อในทางเดินหายใจสวนบนมี
จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 22.6 รองลงมาเปน
ลําไสอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียมีจํานวน 12 ราย
คิดเปนรอยละ 19.4
ผูป ว ยทัง้ 62 ราย ไมมอี าการซึม ไมมอี าการ
กระสับกระสาย ไมปวดศีรษะ มีอาเจียนเล็กนอย
บางราย (อาเจียน 1 ครั้ง/วัน 4 ราย และ อาเจียน
3 ครั้ง/วัน 2 ราย) ผูปวยทุกรายตรวจรางกายทาง
ระบบประสาทปกติ คือ ขมอมไมโปงตึง และตรวจ
ไมพบอาการระคายเคืองเยื่อหุมสมอง พบผลการ

ตรวจนํ้าไขสันหลังปกติเขาไดกับภาวะชักจากไข
มีจํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 98.4 และพบผล
การตรวจนํา้ ไขสันหลังเขาไดกบั ภาวะเยือ่ หุม สมอง
อักเสบจากเชือ้ แบคทีเรีย 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.6
สรุ ป : พบอุ บั ติ ก ารณ โ รคเยื่ อ หุ ม สมอง
อักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในผูปวยเด็กอายุ 6-12
เดือน ในโรงพยาบาลกาฬสินธุที่มีอาการชักจากไข
ครั้งแรกที่เปนชนิด simple febrile seizure และ
อาการปกติ รอยละ 1.6 จึงยังคงมีความจําเปน
ในการเจาะตรวจนํ้ า ไขสั น หลั ง ในผู ป ว ยกลุ ม นี้
แมผูปวยจะไมมีอาการที่บงชี้วาจะเปนโรคเยื่อหุม
สมองอักเสบก็ตาม ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
และพิการทางสมองจากโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ
คําสําคัญ : ชักจากไขครั้งแรกชนิด simple
febrile seizure, เยื่อหุมสมองอักเสบ

บทนํา

ทั้งตัว ชักสั้นๆ ไมเกิน 15 นาที สวนใหญไมเกิน
5 นาที ชักไมเกิน 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง โดยตรวจไม
พบความผิดปรกติทางระบบประสาทหลังชัก
2. Complex febrile seizure คื อ
อาการชักที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ชักชนิดเฉพาะที่
ชักนานเกิน 15 นาที ชักมากกวา 1 ครัง้ ใน 24 ชัว่ โมง
หรือในการเจ็บปวย 1 ครั้ง หลังชักตรวจพบความ
ผิดปรกติทางระบบประสาท ซึ่งมีทั้งเปนชั่วคราว
(Todd paralysis ) ซึง่ มักจะหายภายใน 24 ชัว่ โมง
หรือเปนถาวร ซึ่งพบนอยมาก
การเจาะตรวจนํ้าไขสันหลังเปนสิ่งที่จะตอง
พิจารณา เพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อระบบประสาท

อาการชักจากไข (febrile seizure) เปน
ปญหาที่พบบอยที่สุดในโรคทางระบบประสาท
ในเด็ก รายงานจากตางประเทศพบอุบัติการณ
รอยละ 2-5 ในเด็กอายุนอยกวา 5 ป 3,4
ซึ่งอาการชักจากไขเปนภาวะชักที่เกิดจาก
การมีไขสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส (วัดทางทวารหนัก)
โดยไมมกี ารติดเชือ้ ในระบบประสาทสวนกลางหรือ
มีสาเหตุอนื่ ทีช่ ดั เจน5 โดยอาการชักจากไขแบงเปน
2 ชนิดคือ1
1. Simple febrile seizure คือ อาการชัก
จากไขที่ชักชนิด ชักเกร็ง กระตุกทั้งตัว หรือเกร็ง
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สวนกลาง โดยเฉพาะโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจาก
เชื้อแบคทีเรียหรือโรคไขสมองอักเสบ อุบัติการณ
การตรวจพบโรคเยื่อหุมสมองอักเสบในเด็กที่มา
ดวยอาการชักจากไขมีรอยละ 2-5 6,7 พบวาในเด็ก
ที่อายุนอยกวา 18 เดือน ที่เปนโรคเยื่อหุมสมอง
อั ก เสบมี ถึ ง ร อ ยละ 40 ที่ ต รวจไม พ บอาการ
ระคายเคือง เยื่อหุมสมอง ปจจุบันสมาคมโรคลมชัก
แหงประเทศไทย รวมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย
แห ง ประเทศไทย และชมรมกุ ม ารแพทย ส าขา
ประสาทวิทยา แนะนําใหเจาะตรวจนํ้าไขสันหลัง
ในเด็กอายุนอยกวา 1 ปที่มีอาการชักจากไขครั้ง
แรกทุกราย2 ในเด็กทีอ่ ายุนอ ยกวา 6 เดือน มีความ
จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองตรวจนํา้ ไขสันหลัง เพราะมี
โอกาสเปนโรคเยื่อหุมสมองอักเสบสูงกวาอาการ
ชักจากไข1 และในกรณีที่ผูปวยมีอาการชักจากไข
ครั้งแรกที่เปนชนิด simple febrile seizure ทาง
American Academy of Pediatrics มีความ
เห็นวาควรจะตองเจาะตรวจนํ้าไขสันหลังทุกราย
ในผูปวยที่มีอายุ 6-12 เดือน และใหพิจารณาเจาะ
ตรวจในรายที่สงสัยการติดเชื้อในเยื่อหุมสมองใน
ผูป ว ยทีอ่ ายุ 12-18 เดือน8 ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไดทาํ การ
รวบรวมขอมูลผูป ว ยเด็กอายุ 6-12 เดือนทีม่ อี าการ
ชักจากไขครัง้ แรกชนิด simple febrile seizure ที่
มีอาการปกติในโรงพยาบาลกาฬสินธุในชวงเวลา
1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เพือ่ ศึกษาอุบตั กิ ารณโรคเยือ่ หุม สมองอักเสบทีเ่ กิด
ในเด็กกลุมนี้เพื่อชวยใหบุคลากรทางการแพทย
สามารถใหการวินิจฉัยโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ
ไดอยางรวดเร็ว และใหการรักษาที่ถูกตองเพื่อ

ลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต และพิ ก ารทางสมองจาก
โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ

วัตถุประสงคในงานวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาอุ บั ติ ก ารณ โ รคเยื่ อ หุ ม สมอง
อักเสบในผูปวยเด็กอายุ 6-12 เดือนที่มีอาการชัก
จากไขครัง้ แรกทีเ่ ปนชนิด simple febrile seizure
และอาการปกติในโรงพยาบาลกาฬสินธุ

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจขอมูลทั่วไป
ลักษณะอาการ อาการแสดง และผลการตรวจนํ้า
ไขสันหลังในผูปวยเด็กอายุ 6-12 เดือนที่มีอาการ
ชักจากไขครั้งแรกที่เปนชนิด simple febrile
seizure และอาการปกติ ซึง่ มีแนวทางในการศึกษา
วิจัยดังนี้

รูปแบบการวิจัย
รูปแบบของการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research ) โดยการเก็บ
ขอมูลยอนหลัง (retrospective study) จากแฟม
ประวัติผูปวย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีศ่ กึ ษาครัง้ นีเ้ ปนเด็กอายุ 6-12 เดือน
ที่มีอาการชักจากไขครั้งแรกที่เปนชนิด simple
febrile seizure ที่มีอาการปกติ และไดรับการ
ตรวจนํา้ ไขสันหลัง ทีไ่ ดรบั การรักษา ณ โรงพยาบาล
กาฬสินธุ ซึง่ มีระยะเวลาการเก็บขอมูล 4 ป ระหวาง
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วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.
2557 มีจํานวนตัวอยางทั้งหมด 62 ราย

การวิเคราะหขอมูล
เมือ่ รวบรวมขอมูลทีไ่ ดมาแลวนํามารวบรวม
และตรวจสอบ แลวนําไปประมวลผล ดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผูวิจัย
ใชสถิติพรรณนา (descriptive statistic) ในการ
พรรณนาขอมูลทัว่ ไป โดยนําเสนอในรูปของตาราง
แสดงความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ (mean) และกราฟ

ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาเด็ ก อายุ 6-12 เดื อ นที่ มี
อาการชักจากไข ในระยะเวลา 4 ป ระหวางวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 มี
จํานวนทัง้ หมด 118 ราย โดยมีอาการชักจากไขครัง้
แรกทีเ่ ปนชนิด simple febrile seizure ทีม่ อี าการ
ปกติและไดรับการเจาะตรวจนํ้าไขสันหลัง 62 ราย
ไดวิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
นําเสนอผลการสํารวจในรูปตารางแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของเด็กอายุ 6-12 เดือน
ที่มีอาการชักจากไขครั้งแรกที่เปนชนิด Simple
febrile seizure ทีม่ อี าการปกติและไดรบั การเจาะ
ตรวจนํ้าไขสันหลัง ซึ่งประกอบดวย เพศ ลักษณะ
การชัก ระยะเวลาของการชัก ประวัติครอบครัวที่
มีอาการชักจากไข อุณหภูมิรางกายแรกรับ และ
สาเหตุของไข
สวนที่ 2 ผลการตรวจนํ้าไขสันหลัง
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
จากการศึ ก ษาเด็ ก อายุ 6-12 เดื อ นที่ มี
อาการชักจากไข ในระยะเวลา 4 ป ระหวางวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2557
มีจํานวนทั้งหมด 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
ในกลุม ผูป ว ยทีม่ อี าการชักจากไขครัง้ แรกที่
เปนชนิด simple febrile seizure 73 รายไดรับ
การเจาะตรวจนํ้าไขสันหลังมีจํานวนทั้งหมด 62
ราย คิดเปนรอยละ 84.9 มีอายุเฉลี่ยคือ 9 เดือน
สวนใหญรอยละ 62.9 เปนเพศชาย สวนใหญมี
อาการชั ก ในวั น แรกของอาการไข โ ดยมี จํ า นวน
39 ราย คิดเปนรอยละ 62.9 ชักวันที่สองของ
อาการไขมีจํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 32.3
ชักในวันทีส่ ามของอาการไขมจี าํ นวน 3 รายคิดเปน
รอยละ 4.8 สวนใหญมอี ณ
ุ หภูมริ า งกายแรกรับอยู
ในชวง 38.0-38.9 องศาเซลเซียสมีจํานวน 28 ราย
คิดเปนรอยละ 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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การชักทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ชักแบบเกร็งกระตุกทัง้ ตัว
มีจาํ นวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 53.2 รองลงมาคือ
ชักแบบเกร็งทัง้ ตัวมีจาํ นวน 29 ราย คิดเปนรอยละ
46.8 ดั ง รายละเอี ย ดตารางที่ 3 สาเหตุ ข องไข
สวนใหญเกิดจากการติดเชือ้ ในทางเดินหายใจสวนบน
มีจํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 22.6 รองลงมา
เปนลําไสอกั เสบจากเชือ้ แบคทีเรียมีจาํ นวน 12 ราย
คิดเปนรอยละ 19.4 ดังรายละเอียดตารางที่ 4

สวนที่ 2 ผลการตรวจนํ้าไขสันหลัง

โดยผูปวยรายนี้เปนผูปวยอายุ 9 เดือน มาพบ
แพทยดวยอาการมีไขกอนมาโรงยาบาล 2 วัน
ในวันที่สองของอาการไขผูปวยมีอาการชักแบบ
เกร็งกระตุกทั้งตัวนาน 1 นาที ไมมีอาการซึม ไมมี
อาการกระสับกระสาย ไมมีอาเจียน ตรวจรางกาย
แรกรับพบอุณหภูมิรางกาย 38.3 องศาเซลเซียส
ตรวจรางกายทางระบบประสาทปกติ ขมอมไมโปงตึง
และตรวจไมพบอาการระคายเคืองเยื่อหุมสมอง
ตรวจรางกายระบบอื่นๆ ปกติ ผลการตรวจนํ้า
ไขสันหลังพบเม็ดเลือดขาว 310 เซลล/มิลลิเมตร3
(neutrophils 85% lymphocytes15%) ไมพบ
เม็ดเลือดแดง พบโปรตีน 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
นํา้ ตาล 54.3 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร (นํา้ ตาลในเลือด 114
มิลลิกรัม/เดซิลติ ร) ยอมสีแบบแกรมพบแบคทีเรีย
gram positive diplococci การตรวจเพาะเชื้อ
จากนํ้าไขสันหลังและจากเลือดไมขึ้นเชื้อ ไดรับ
การวิ นิ จ ฉั ย โรคเป น เยื่ อ หุ ม สมองอั ก เสบจาก
เชือ้ แบคทีเรีย ไดใหการรักษาโดยใหยา cefotaxime
ทางหลอดเลือดดําขนาด 225 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน
นานต อ เนื่ อ ง 14 วั น ผู ป ว ยอาการดี ขึ้ น ไม มี
อาการชักซํ้า จากนั้นหายเปนปกติและไมพบภาวะ
แทรกซอนใด

ผูปวยเด็กอายุ 6-12 เดือนที่มีอาการ
ชักจากไขครั้งแรกที่เปนชนิด simple febrile
seizure และไดรับการเจาะตรวจนํ้าไขสันหลัง
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
ตรวจนํ้าไขสันหลังปกติเขาไดกับภาวะชักจากไข
มีจํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 98.4 และพบผล
การตรวจนํา้ ไขสันหลังเขาไดกบั ภาวะเยือ่ หุม สมอง
อักเสบจากเชือ้ แบคทีเรีย 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.6
ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของผูปวยที่มีอาการชักจากไข จําแนกตามชนิด (n = 118)
ขอมูล
จํานวน
รอยละ
97
82.2
ชักจากไขครั้งแรก
ชักจากไขซํ้า
21
17.8
ชักจากไขครั้งแรก
ชนิด simple febrile seizure
73
75.3
ชนิด complex febrile seizure
24
24.7
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ภาพที่ 1 รอยละของผูปวยที่มีอาการชักจากไข จําแนกตามชนิด
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูปวยจําแนกตามลักษณะทั่วไป ( n = 62 )
ขอมูล
จํานวน
เพศ
ชาย
39
หญิง
23
ชักในวันที่มีอาการไข
วันที่ 1
39
วันที่ 2
20
วันที่ 3
3
อุณหภูมิรางกายแรกรับ (˚c)
37.8-38.0
1
38.0-38.9
28
39.0-39.9
26
≥ 40
7
มีประวัติญาติสายตรงมีอาการชักจากไข
มี
20
ไมมี
42

14

รอยละ
62.9
37.1
62.9
32.3
4.8
1.6
45.2
41.9
11.3
32.3
67.7

Vol.10 No.3

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูปวยจําแนกตามสาเหตุของไข (n = 62 )
ขอมูล
Upper respiratory tract infection
Infective diarrhea
Viral gastroenteritis
Roseola infantum
Bacterial pneumonia
Bacterial bronchitis
Acute tonsillitis
Occult bacteremia
Post vaccination fever
Acute pyelonephritis
Systemic infection
Second degree burn with wound infection
Chicken pox
Bacterial meningitis

วิจารณ
อุ บั ติ ก ารณ ก ารตรวจพบโรคเยื่ อ หุ ม
สมองอักเสบในเด็กที่มาดวยอาการชักจากไขมี
รอยละ 2-56,7 ซึง่ หากมีการวินจิ ฉัยและรักษาโรคเยือ่
หุมสมองอักเสบที่ลาชาจะสงผลทําใหผูปวยอาจ
ถึงแกชีวิตหรือมีความพิการทางสมองได การเจาะ
ตรวจนํ้าไขสันหลังเพื่อวินิจฉัยโรคเยื่อหุมสมอง
อักเสบจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในกรณีที่ผูปวย
มี อ าการชั ก จากไข ค รั้ ง แรกที่ เ ป น ชนิ ด simple
febrile seizure ทาง American Academy of
Pediatrics มีความเห็นวาควรจะตองเจาะตรวจนํา้

จํานวน
18
12
8
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

ไขสันหลังทุกรายในผูป ว ยทีม่ อี ายุ 6-12 เดือนและ
ใหพจิ ารณาเจาะตรวจในรายทีส่ งสัยการติดเชือ้ ใน
เยื่อหุมสมองในผูปวยที่อายุ 12-18 เดือน8 จาก
การศึกษาในครัง้ นีพ้ บอุบตั กิ ารณโรคเยือ่ หุม สมอง
อักเสบในผูปวยเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มีอาการชัก
จากไขครัง้ แรกทีเ่ ปนชนิด simple febrile seizure
และอาการปกติ พบ 1 ราย (รอยละ 1.6) ซึ่งพบ
วามีความแตกตางกับการศึกษาของ Carroll และ
Brookfield9 ที่ไดทําการศึกษาแบบ systematic
review ในผูปวยที่ชักจากไขชนิด simple febrile
seizure พบอัตราการเกิดโรคเยือ่ หุม สมองอักเสบ
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รอยละ 0.23, การศึกษาของ Kimia และคณะ10
ที่ไดทําการศึกษาในผูปวยเด็กอายุ 6-18 เดือน
ที่มีอาการชักจากไขครั้งแรกที่เปนชนิด simple
febrile seizure จํานวน 271 รายพบวาไมพบ
โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ, การศึกษาของ Shaked
และคณะ11 ที่ไดทําการศึกษาในผูปวยเด็กอายุ
6-12 เดือน ทีม่ อี าการชักจากไขครัง้ แรกทีเ่ ปนชนิด
simple febrile seizure จํานวน 56 ราย พบวา
ไมพบโรคเยือ่ หุม สมองอักเสบ เชนกัน จะเห็นไดวา
การศึ ก ษาในต า งประเทศที่ ไ ด ก ล า วมาทั้ ง หมด
พบอัตราการเกิดโรคเยื่อหุมสมองอักเสบนอยมาก
บางงานวิจยั ไมพบเลยสืบเนือ่ งมาจากปจจุบนั ไดมกี าร
ผลิตวัคซีนที่ปองเชื้อ Hemophilus Influenzae
type B และเชื้อ Streptococcus Pneumoniae
ซึ่งเปนเชื้อที่เปนสาเหตุที่พบบอยของโรคเยื่อหุม
สมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมีงานวิจัยที่พบ
วาการไดรบั วัคซีนเหลานีช้ ว ยลดอัตราการเกิดโรค
เยื่อหุมสมองอักเสบได12- 14 และการศึกษาในตาง
ประเทศที่ไดกลาวมาทั้งหมดประชากรในประเทศ
เหลานั้นไดรับวัคซีนเหลานี้ครอบคลุมมากกวา
รอยละ 90 สวนในประเทศไทยวัคซีนดังกลาว
ยังมีราคาแพงและยังไมไดรบั การบรรจุอยูใ นแผนการ
ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณะสุขจึงพบอัตรา
การเกิดโรคเยือ่ หุม สมองอักเสบจากเชือ้ แบคทีเรีย
มากกวา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความเห็นวาตราบใดที่
ประชากรในประเทศไทยยังไดรับวัคซีนเหลานี้ยัง
ไมครอบคลุมจึงยังคงมีความจําเปนอยางยิง่ ในการ
เจาะตรวจนํา้ ไขสันหลังเพือ่ คนหาโรคเยือ่ หุม สมอง
อักเสบในผูป ว ยทีม่ าโรงพยาบาลดวยอาการชักจาก
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ไขครัง้ แรกทีเ่ ปนชนิด simple febrile seizure แม
ผูป ว ยจะมีอาการโดยรวมทีป่ กติกต็ าม ซึง่ การเจาะ
ตรวจนํา้ ไขสันหลังอาจเกิดภาวะแทรกซอนคือ ปวด
ศีรษะ ปวดหลัง15 ซึ่งถือวามีความรุนแรงนอยมาก
เพราะสามารถหายไดเองถาเปรียบเทียบกับผลที่
เกิดจากการที่ไมเจาะตรวจนํ้าไขสันหลังแลวทําให
เกิดการวินิจฉัยโรคเยื่อหุมสมองอักเสบที่ลาชา
สงผลใหเกิดการรักษาทีล่ า ชาตามมายังผลใหเกิดการ
เสียชีวติ หรือเกิดภาวะแทรกซอนทีร่ า ยแรงดังนีค้ อื
ปญญาออน ความบกพรองทางมอเตอร อัมพฤกษ
ครึ่งซีก โพรงสมองคั่งนํ้า ชัก หูหนวก ตาบอด และ
การเรียนผิดปกติ1
แต อ ย า งไรก็ ต ามงานวิ จั ย นี้ ไ ด ร วบรวม
ขอมูลของโรงพยาบาลกาฬสินธุทั้งหมด 4 ปที่ยัง
คงเก็บบันทึกไวในเวชระเบียนจึงไดจํานวนผูปวย
ที่ตองการศึกษาทั้งหมดเพียง 62 ราย ซึ่งอาจจะมี
จํานวนที่นอยเกินไป ทั้งนี้หากในอนาคตไดมีการ
วิจัยรวมกันจากโรงพยาบาลหลายแหงเพิ่มมาก
ขึ้นจะทําใหไดกลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากขึ้นและ
ไดผลการวิจัยที่มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

สรุป
พบอุบัติการณโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจาก
เชื้อแบคทีเรียในผูปวยเด็กอายุ 6-12 เดือนใน
โรงพยาบาลกาฬสินธุที่มีอาการชักจากไขครั้งแรก
ที่เปนชนิด simple febrile seizure และอาการ
ปกติ รอยละ 1.6 จึงยังคงมีความจําเปนในการ
เจาะตรวจนํา้ ไขสันหลังในผูป ว ยกลุม นีแ้ มผปู ว ยจะ
ไมมอี าการทีบ่ ง ชีว้ า จะเปนโรคเยือ่ หุม สมองอักเสบ
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ก็ตาม ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ และพิการทาง
สมองจากโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ
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ผลการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิด
constructivism และ metacognition รวมกับ
ความรูประสาทวิทยศึกษาศาสตรเปนฐานเพื่อพัฒนา
ความเขาใจคําศัพทวิทยาศาสตรสุขภาพ
สุวิทย อุปสัย 1, รศ.ดร.ทัศนีย บุญเติม2
1
2

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผล
ของรูปแบบการสอนตามแนวคิด constructivism
และ metacognition รวมกับความรูประสาท
วิทยศึกษาศาสตรเปนฐานเพื่อพัฒนาความเขาใจ
คําศัพทวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีตอ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในประเด็นของความสามารถดาน
คํ า ศั พ ท แ ละความสามารถในด า นเนื้ อ หาและ
ความจําขณะทํางาน -ใชรูปแบบการวิจัย pretest
- posttest control group design กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 จํานวน
84 คน จั ด เข า กลุ ม กลุ ม ทดลองและควบคุ ม
กลุม ละ 42 คนตามความสมัครใจ โดยกลุม ทดลอง
ไดรับการสอนตามรูปแบบการสอนนี้สวน กลุม
ควบคุมไดรบั การสอน-ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (มคอ.3) เครื่ อ งมื อ
ทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย 1) แบบทดสอบความ
สามารถในดานคําศัพท 2) แบบทดสอบความ
สามารถในดานเนื้อหาวิชามหกายวิภาคศาสตร
สัตวเล็ก เรื่อง ระบบโครงกระดูก และ 3) แบบวัด
ความสามารถดานความจําขณะทํางาน ฉบับของ
ทัศนีย บุญเติม และคณะ (2556) การวิเคราะหขอ มูล
ใชการหาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การทดสอบคาสถิติ HotellingT2 ผลการวิจยั
พบวา รูปแบบการสอนคําศัพทวทิ ยาศาสตรสขุ ภาพ
แบบมีการบูรณาการความรูท ฤษฎี constructivism
และ metacognition รวมกับความรูประสาท
วิทยศึกษาศาสตร ที่มีขั้นตอนในการจัดการเรียน
การสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) สรางการรับรูและ
ความตั้งใจ 2) กําหนดเปาหมายและวางแผนและ
กํากับการเรียน 3) บูรณาการประสาทสัมผัสพหุ

19

Vol.10 No.3

4) การเชื่ อ มโยง 5) ทบทวนและฝ ก ฝน และ
6) สรุปและประเมินผล สามารถทําใหนักศึกษา
มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในด า นคํ า ศั พ ท
ความสามารถในดานเนื้อหา และความสามารถ
ด า นความจํ า ขณะทํ า งาน สู ง กว า นั ก ศึ ก ษา
ที่ เ รี ย นด ว ยการสอนตามคู มื อ มคอ.3 ของ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
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voluntary basis. The experimental group
was taught by using this teaching model,
while control group was taught - by using
the lesson-plans from Thai Qualifications
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 significantly higher
than the control group at .05 level.
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1. หลักการและเหตุผล
การเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
อาทิ แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เทคนิค
การแพทย พยาบาลศาสตร และสัตวแพทยศาสตร
มีความจําเปนตองมีความรูพ นื้ ฐานทางดานคําศัพท
วิทยาศาสตรสุขภาพใหเกิดความเขาใจเพื่อเปน
พื้นฐานสูการเรียนวิชาอื่นๆทางวิทยาศาสตรการ
แพทยตอไป คําศัพทเหลานี้เปนศัพทที่สรางจาก
รากศัพทหรือสวนประกอบของคําศัพทในภาษากรีก
ลาติ น และภาษาโบราณที่ ย ากต อ การทํ า ความ
เขาใจ1 และนับวันคําศัพทเหลานี้กําลังเพิ่มจํานวน
ขึน้ ไปตามเทคโนโลยีทเี่ จริญกาวหนาเปลีย่ นแปลง
ไปตามยุ ค สมั ย และการอุ บั ติ ขึ้ น ของโรคใหม ๆ
ผูส อนจึงตองมีการปรับปรุงการเรียนการสอนเพือ่
ทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักถึงการเชื่อมโยง
ความรูพื้นฐานนี้กอนนําไปสูการเรียนทางคลินิก
ปฏิ บั ติ 2 ซึ่ ง ผลการทบทวนวรรณกรรม พบว า
แนวคิดทฤษฎีที่นาจะเปนประโยชนในการพัฒนา
ความสามารถด า นคํ า ศั พ ท ข องนั ก ศึ ก ษาน า จะ
เปนการผสมผสานแนวคิดทฤษฎี constructivism
และ metacognition รวมกับความรูประสาท
วิทยศึกษาศาสตรconstructivism เปนแนวคิด
ที่มีผูนําไปใชในการจัดการเรียนรูอยางแพรหลาย
ในวงการศึ ก ษาทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ
แนวคิ ด นี้ ถื อ ว า การเรี ย นรู เ ป น กระบวนการที่
ผูเรียนสรางองคความรูขึ้น โดยที่อางคําอธิบาย
ของ Piaget วาพัฒนาการทางเชาวปญญาของ
บุคคลมีการปรับตัวผานทางกระบวนการซึมซาบ
หรือดูดซึม (assimilation) และกระบวนการปรับ

โครงสรางทางพุทธิปญญา (accommodation)
พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมซับขอมูล
หรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรู
หรือโครงสรางทางปญญาทีม่ อี ยู เดิม หากไมสามารถ
สั ม พั น ธ กั น ได จะเกิ ด ภาวะไม ส มดุ ล ขึ้ น
(disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะ
ให อ ยู ใ นภาวะสมดุ ล (equilibrium) โดยใช
กระบวนการปรับโครงสรางทางปญญาการเรียนรู
เป น กระบวนการสร า งมากกว า การรั บ ความรู 3
ดั ง นั้ น เป า หมายของการสอนของทฤษฎี นี้
จึ ง สนั บ สนุ น กระบวนการหรื อ กลไกการสร า ง
ความรูใหมอยางเหมาะสมของแตละบุคคล สวน
social constructivism ซึ่งผูนําทางความคิด คือ
Vygotsky นั้นเชื่อวาปจจัยที่มีผลตอการสราง
ความรูภายในสมองของคนเราไมเพียงแตตัวเรา
เองเทานั้นแตยังตองมีบริบทของสิ่งแวดลอม และ
สั ง คมเข า มามี ส ว นด ว ย Vygotsky อธิ บ ายว า
ผูเรียนทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาวนปญญา
ที่เปนอยูแตกตางกัน และมีระดับพัฒนาการที่มี
ศักยภาพที่จะไปใหถึง ชวงหางระหวางระดับที่
เปนอยูในปจจุบันกับระดับที่ผูเรียนมีศักยภาพ
จะเจริญเติบโตนีเ้ องทีเ่ รียกวา ”zone of proximal
development„ หรือ ”ZPD„ ซึ่งชวงหางนี้จะมี
ความแตกตางกันในแตละบุคคล แนวคิดนี้สงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการสอน
ที่สําคัญคือการใหความชวยเหลือชี้แนะแกผูเรียน
ซึ่งอยูในลักษณะของ ”assisted learning„ หรือ
”scaffolding„ เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะสามารถ
ชวยพัฒนาเด็กใหไปถึงระดับที่อยูในศักยภาพ
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ของผูเรียนได3
การเรี ย นคํ า ศั พ ท วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ
มักเปนเรื่องลําบากและยุงยากสําหรับนักศึกษา
ที่ เ ข า มาเรี ย นในสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ
การเรียนการสอนคําศัพทวิทยาศาสตรสุขภาพที่
สามารถทําใหประสบความสําเร็จควรเปนการเรียน
ที่ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจถึงที่มาของคําศัพท
กฎของการสร า งคํ า ศั พ ท จ ากรากศั พ ท การ
ทองจํารากศัพท และในที่สุดการเชื่อมตอระหวาง
คําศัพท และทีส่ าํ คัญคือความสัมพันธกบั ลักษณะ
ทางกายวิ ภ าคสรี ร วิ ท ยาและความสํ า คั ญ ทาง
คลินิก2 ดังนั้นการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียน
รูคําศัพททางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
แนวคิ ด ในทฤษฎี นี้ จึ ง จํ า เป น ทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ด
กระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (assimilation)
เปนกระบวนการของการรวมความรูใ หมทรี่ บั เขามา
ภายในเครือขายที่รองรับความรูในหนวยความจํา
ที่ เ ก็ บ ไว ใ นสมอง การรั บ ความรู ใ หม จึ ง เป น
กระบวนการของการขยายเครือขายความรูท มี่ อี ยูใ หมี
ความรูใหมเขาไปเพิ่มเติม สวนกระบวนการปรับ
โครงสรางทางพุทธิปญญา (accommodation)
เปนกระบวนการของการปรับโครงสรางของความ
รู ที่ มี อ ยู เ พื่ อ ให เ พี ย งพอที่ จ ะสอดคล อ งกั บ การ
ซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณใหมเพือ่ นักศึกษา
เกิดความคิดเชื่อมโยงของคําศัพทเกิดขึ้นมาได4
อีกแนวทางหนึง่ ในการทําใหผเู รียนสามารถ
เรี ย นรู ได ดี คื อ metacognition 5 ซึ่ง หมายถึ ง
การตระหนั ก รู แ ละควบคุ ม กระบวนการทาง
พุทธิปญญาของบุคคล การรูตัววาตนคิดอะไร
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คิดอยางไรผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจ
ของตนเองไดและผูเ รียนสามารถปรับเปลีย่ นกลวิธี
การคิดใหเหมาะสมได สามารถวางแผน ควบคุมและ
ประเมินการคิดของตนเอง มีความตระหนักในงาน
และสามารถใชยทุ ธวิธที าํ งานจนสําเร็จอยางสมบูรณ
ผู เ รี ย นที่ ค วามสามารถด า น metacognition
จะมีปฏิสัมพันธกับขอมูลใหมไดอยางฉับไวและ
เชื่อมโยงเขากับความรูเดิมไดดี สามารถควบคุม
กํ า กั บ ตนเอง สามารถเข า ใจกระบวนการคิ ด
ของตนและมั ก มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง 6
ซึง่ DeVoe7 ไดกลาวในหนังสือ Learning Strategies
For Success in Medical School: A guide for
new medical students วาผูเรียนในสาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพที่ จ ะประสบผลสํ า เร็ จ ที่
สํ า คั ญ ควรเป น ผู ที่ มี ค วามตระหนั ก ในตนเอง
(self awareness) มี ค วามตระหนั ก ในสภาพ
แวดลอมการเรียนรู เปนผูที่มีการตั้งคาเปาหมาย
วางแผนการเรียน และการตรวจสอบความมุมานะ
พยายามทีท่ าํ ลงไปรวมทัง้ ปรับ กลยุทธ และ ทักษะ
การเรียนรวมทั้งสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับ
ตนเองเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงความรู เทคโนโลยีทางการแพทย
ใหม ๆ ในด า นการแพทย ที่ มี ไ ปอย า งต อ เนื่ อ ง
ทั้งเรื่อง โรค ยา และการรักษาโรค ทําใหผูเรียน
จําเปนตองมีความสามารถดาน metacognition
และเปนผูที่มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง8
ประสาทวิทยศึกษาศาสตรเปนสาขาวิชาทีน่ าํ
ขอคนพบทางดานประสาทวิทยาทีท่ าํ การศึกษาการ
ทํางานของระบบประสาททัง้ ในคนและสัตวในสวน
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ที่เกี่ยวของกับการทํางานของระบบประสาทโดย
เฉพาะสมองทีม่ ผี ลตอการเรียนรู ความจํา ความตัง้ ใจ
และกระบวนการทางพุทธิปญญามาประยุกตกับ
การจัดการเรียนการสอน
ความจํา เปนความสามารถของสมองใน
เก็บขอมูลที่ไดผานการเรียนรูแลว โดยความจํานี้
ยังสามารถอยูไดหลายสิบป บางครั้งอาจอยูตลอด
ชีวติ 9,10 ในการจัดการเรียนการสอนนัน้ ผูเ รียนจะได
รับสิ่งเราซึ่งทําใหเกิด sensory memory ซึ่งเปน
ความจําจากการรับความรูส กึ ชวงเวลาสัน้ ๆ ซึง่ อาจ
เปลี่ยนไปเปน short-term memory เปนความ
จําชั่วเวลาสั้นๆ คงอยูนานประมาณ 2-3 นาทีและ
long-term memory ซึ่งเปนความจําระยะยาว
กระบวนการเปลี่ยนจาก short-term memory
ไปเป น long-term memory ส ว นหนึ่ ง ต อ ง
อาศัยความจําขณะทํางาน (working memory)
ซึ่งเปนการดึงขอมูลทั้งจาก short-term memory
และ long-term memory มาใช ใ นช ว งเวลา
สั้นๆ ในขณะที่ปฏิบัติภาระงานใดภาระงานหนึ่ง
กระบวนการนี้จะจัดเก็บขอมูลชั่วขณะ จัดการ
กั บ ข อ มู ล เหล า นั้ น ในงานทางพุ ท ธิ ป ญ ญา เช น
การใหเหตุผลในการเรียนรูสิ่งใหม การคํานวณ
การคิ ด วิ เ คราะห แ ละอื่ น ๆ 11 เรื่ อ งของความจํ า
ขณะทํางานกําลังเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจ
ของนักประสาทวิทยศึกษาศาสตรเนื่องจากความจํา
ขณะทํางานมีความสัมพันธกับความเฉลียวฉลาด
และเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลาย
วิ ช า 12 คํ า ศั พ ท ใ หม ที่ ผู เ รี ย นรั บ เข า มาไม ส ามารถ
ลงรหั ส (encoding) เข า สู ค วามจํ า ระยะยาวได

ตองมีการปฏิสัมพันธกับคําศัพทเดิมที่เคยรูจัก
ที่จัดเรียงไวใน ความจําระยะยาวโดยผานทาง
ความจําขณะทํางาน การเขาใจความหมายของ
คํ า ศั พ ท ทํ า ให ก ารลงรหั ส และการเรี ย กคื น
(retrieval) ของคําศัพทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาที่ผานมาพบวา ผูที่มีความจุของ
ความจําขณะทํางาน (working memory capacity)
มากสามารถที่จะเรียนรูและจดจําภาษาที่สองซึ่ง
เปนสิ่งแปลกใหมสําหรับผูเรียนใหสามารถเรียนรู
ในศัพทใหมไดด13ี ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอน
ที่ตองการใหผูเรียนเขาใจคําศัพทวิชาการจึงตอง
ใหความสนใจกับการพัฒนาความจําขณะทํางาน
เปนอันดับแรก ในการพัฒนาความจําขณะทํางาน
ในการเรี ย นรู เ รื่ อ งใดคื อ การจั ด หาสื่ อ ที่ ก ระตุ น
พหุ ผั ส สะ (multi-sensory) เนื่ อ งจากสื่ อ ที่ มี
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
รางกายมาบูรณาการสรางความเขาใจในสิ่งเรา14,15
การเรียนรูใ นสิง่ ใหมๆและสิง่ ทีไ่ มคน เคยจะเกิดได
ดีเมือ่ เสียงและภาพมีความสอดคลองกัน และ สิง่ เรา
นั้นตองมีความสัมพันธกับประสบการณเดิม16
ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนที่นาจะสง
เสริมความเขาใจคําศัพทวิชาการไดจึงควรเปนรูป
แบบการสอนที่ใชแนวคิดของ constructivism
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ร ว มกั บ การส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นมี ก ารใช แ นวคิ ด
metacognition รวมกับการพัฒนา ความสามารถ
ดานความจําขณะทํางาน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิง
ทดลองเปรี ย บเที ย บผลการใช รู ป แบบการสอนนี้
กับการสอนปกติในนักศึกษาสัตวแพทยเพื่อพัฒนา
ความเขาใจคําศัพทวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
ของนักศึกษา เนือ่ งจากเปนคําศัพทใหมทไี่ มเคยเรียน
มาในระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจยั นอกจากสามารถ
นําไปใชกับวิชาในคณะสัตวแพทยศาสตรแลวยัง
สามารถใชในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
สุขภาพไดหลายสาขาอีกดวย

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาผลการใชรปู แบบการสอนทีส่ ราง
ขึ้นที่มีตอ
1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช ามหกาย
วิภาคศาสตรระบบโครงกระดูกโดยเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ ความเขาใจคําศัพทและความสามารถ
ในด า นเนื้ อ หาวิ ช ามหกายวิ ภ าคศาสตร ร ะบบ
โครงกระดูกของนักศึกษากลุมทดลองและกลุม
ควบคุม
2) ความจําขณะทํางานโดยเปรียบเทียบคา
เฉลี่ยของความถูกตองและเวลาตอบสนองในการ
ปฏิบัติภาระงานจากชุดแบบทดสอบความจําขณะ
ทํางานของนักศึกษากลุม ทดลองและกลุม ควบคุม

3. วิธีดําเนินการวิจัย
ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง Pretest posttest control group design
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1) ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2
คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
2) กลุ ม ตั ว อย า ง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปการศึกษา 2557 จํานวน 84 คน จัดเขากลุม
ทดลองและควบคุ ม จํ า นวนกลุ ม ละ 42 คน
ตามความสมัครใจ
โดยที่ กลุมทดลอง เรียนโดยใชรูปแบบ
การสอน ฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กลุม ควบคุมเรียนตามคูม อื
มคอ. 3 ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เนือ้ หาทีใ่ ชสอนคือ มหกายวิภาคศาสตร
สัตวเล็กระบบโครงกระดูกจํานวน 20 ชั่วโมง
3) ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
3.1) ตัวแปรตน ไดแก การสอนวิชา
ดานคําศัพทวทิ ยาศาสตรสขุ ภาพ แปรคาเปน 2 คา
ได แ ก (1) การสอนตามรู ป แบบการสอนตาม
แนวคิด constructivism และ metacognition
ร ว มกั บ ความรู ป ระสาทวิ ท ยศึ ก ษาศาสตร เ ป น
ฐานเพื่อพัฒนาความเขาใจคําศัพทวิทยาศาสตร
สุขภาพที่พัฒนาขึ้นมีขั้นตอนการสอน 6 ขั้น คือ
1.การสรางการรับรูและความตั้งใจ (perceived
and attention) 2. กําหนดเปาหมายและวางแผน
และกํากับการเรียน (objectives, planning and
monitoring) 3. บูรณาการประสาทสัมผัสพหุ
(multisensory integration) 4. การเชื่อมโยง
(linking) 5.ทบทวนและฝกฝน (rehearsal and
practice) และ 6. สรุปและประเมินผล (summary
and evaluation) และ (2) การสอนตามการสอน
ตามรูปแบบการสอนตามคูมือ มคอ. 3 ของคณะ
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สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทีม่ ี 3 ขัน้
คือ 1.ขัน้ นํา ขัน้ สอน (ขัน้ สอนบรรยายและขัน้ สอน
ปฏิบัติการ) และ 3.ขั้นสรุป
3.2) ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนประกอบดวยความสามารถในดาน
คํ า ศั พ ท แ ละความสามารถในด า นเนื้ อ หา และ
2) ความสามารถดานความจําขณะทํางาน
4) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย
1) แบบวัดความสามารถในดานคําศัพท 2) แบบวัด
ความสามารถดานเนื้อหา และ 3) แบบวัดความ
สามารถดานความจําขณะทํางาน ฉบับของทัศนีย
บุญเติม และคณะ17

4. ผลการวิจัย
1) ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในความสามารถ
ด า นคํ า ศั พ ท ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละความสามารถ
ด า นเนื้ อ หาวิ ช ามหกายวิ ภ าคศาสตร ก อ นเรี ย น
ของกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม โดยใช ก าร

วิ เ คราะห ข อ มู ล หลายตั ว แปร โดยการทดสอบ
คาสถิติ Hotelling T2 พบวาไมมีความแตกตาง
ระหวางกลุม (T2 =.011; F(2 , 81 ) = .450 ; p = .639)
2) ผลการทดสอบความแตกต า งของ
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดาน
ความสามารถดานคําศัพททางวิทยาศาสตรและ
ดานเนือ้ หาวิชามหกายวิภาคศาสตร หลังเรียนของ
กลุม ทดลองและกลุม ควบคุม โดยใชการวิเคราะห
ข อ มู ล หลายตั ว แปร โดยการทดสอบค า สถิ ติ
Hotelling T2 พบวามีความแตกตางระหวางกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (T2 = .298;
F(2 , 81 ) = 12.07; p = 0.00) ดังนั้น จึงทดสอบ
ความแตกตางทีละคูโดยการทดสอบ univariate
ผลการทดสอบพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถด า นคํ า ศั พ ท สู ง กว า กลุ ม ควบคุ ม
อยางมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.01 และมีคะแนนเฉลีย่
ความสามารถดานเนือ้ หาสูงกวากลุม ควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานความ
สามารถทางดานคําศัพททางวิทยาศาสตรและดานความรูในเนื้อหามหกายวิภาคศาสตร
หลังเรียน
กลุมทดลอง(N = 42) กลุมควบคุม (N = 42)
ตัวแปร
F
p
S.D.
S.D.
ความสามารถดานคําศัพท
22.48
2.11
20.81
1.70
15.885** .000
ความสามารถดานเนื้อหา
22.55
4.12
20.45
4.23
5.283* .021
* p <.05 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
** p <.01 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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3) ผลการทดสอบความแตกต า งของ
คะแนนเฉลี่ ย ของความถู ก ต อ งในการปฏิ บั ติ
ภาระงานดานความจําขณะทํางานกอนเรียน ของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการทดสอบ
คาสถิติ Hotelling T2 พบวาไมมีความแตกตาง
ระหวางกลุม (T2 = .167; F( 14 ,69 ) = .822; p = .643)
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความถูกตอง
ในการปฏิบัติภาระงานดานความจําขณะทํางาน
กอนเรียน

4) ผลการทดสอบความแตกต า งของ
คะแนนเฉลี่ยของความถูกตองในการปฏิบัติภาระ
งานดานความจําขณะทํางานหลังเรียน ของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดยการทดสอบคาสถิติ
Hotelling T2 พบวามีความแตกตางระหวางกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (T2 = .746;
F(14 , 69 ) = 3.675; p = 0.00) ดังนัน้ จึงทดสอบความ
แตกตางทีละคูโ ดยการทดสอบ univariate ผลการ
ทดสอบแสดง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ ของความถูกตองในการปฏิบตั ภิ าระงานในชุด
แบบทดสอบความจําขณะทํางาน หลังเรียนของกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม โดยการทดสอบ
univariate
องคประกอบ
Odd – even
Vowel – consonant
Switch –Thai letter number
Left – right
Up – down-correctness
Switch–up–down-left–right
Stroop
Flanker
2 words span
3 words span
4 words span
รามเกียรติ 0 back
รามเกียรติ 1 back
รามเกียรติ 2 back

กลุมทดลอง (n=42 คน) กลุมควบคุม (n=42 คน)
(คะแนน) S.D.
(คะแนน) S.D.
F
42.64
2.73
42.05
2.67
1.021
44.93
2.04
43.10
2.34 14.675**
41.57
3.71
38.48
7.17 6.172*
55.10
1.88
54.93
2.41
.124
56.36
2.76
56.43
2.75
.014
46.24
2.87
44.45
4.42 4.825*
94.12
4.748
93.9
3.714
.001
92.79
4.49
92.76
4.10
.053
6.45
0.92
6.10
1.38
1.961
13.40
1.52
12.26
2.30 7.250**
3.40
0.96
2.83
1.15 6.115*
7.86
1.18
6.38
1.64 22.464**
7.14
1.24
6.29
1.54 7.921**
5.55
2.12
4.52
2.08 5.002*

* p <.05 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
**p <.01 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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p
.315
.000
.015
.725
.906
.031
.980
.818
.165
.009
.015
.000
.006
.028
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5). ผลการทดสอบความแตกต า งของ ดานความจําขณะทํางาน ของกลุมทดลองและ
ค า เฉลี่ ย ของเวลาตอบสนองในการปฏิ บั ติ กลุมควบคุม หลังเรียน โดยการทดสอบคาสถิติ
ภาระงานดานความจําขณะทํางานกอนเรียน ของ Hotelling T2 พบวา มีความแตกตางระหวางกลุม
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการทดสอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (T2 = .435;
คาสถิติ Hotelling T2 พบวาไมมคี วามแตกตางระหวาง F(14 , 69 ) = 2.144; p =.019) ดังนั้นจึงทดสอบความ
กลุม (T2 = .106; F( 14 ,69 ) = .521; p = .913)
แตกตางทีละคูโ ดยการทดสอบ univariate ผลการ
6). ผลการทดสอบความแตกต า งของ ทดสอบแสดงดังตารางที่ 3
คาเฉลีย่ ของเวลาตอบสนองในการปฏิบตั ภิ าระงาน
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ เวลาตอบสนองในการปฏิบัติภาระงานดาน
ความจําขณะทํางาน ของกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม หลังเรียนโดยการทดสอบ univariate
องคประกอบ
Odd – even
Vowel – consonant
Switch –Thai letter number
Left – right
Up – down
Switch–up–down-left
Stroop
Flanker
2 words span
3 words span
4 words span
รามเกียรติ 0 back
รามเกียรติ 1 back
รามเกียรติ 2 back

กลุมทดลอง (n=42คน) กลุมควบคุม (n=42คน)
(ms)
S.D.
(ms)
S.D.
732.42
69.27
790.48
85.39
652.16
69.98
713.30
69.35
963.83
95.36
1028.07 111.03
482.41
54.33
515.31
73.85
534.56
61.74
571.26
73.61
752.44
94.67
827.21
122.78
550.20
47.74
577.47
56.16
597.96
74.61
636.91
91.89
3669.79 879.05
4272.56 928.85
5376.05 1388.57 6577.94 1416.44
8176.94 1722.47 9532.00 2743.93
441.09 113.28
501.55
89.95
457.71 103.58
512.29
129.35
505.59 161.71
576.79
133.52

F
11.708*
16.177**
8.090**
5.411*
6.127*
9.769**
4.549*
5.748*
9.330**
15.421**
7.348**
7.338**
4.556*
4.841*

p
.001
.000
.006
.022
.015
.002
.036
.019
.003
.000
.008
.008
.036
.031

* p <.05 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
**p <.01 เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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5. อภิปรายผลการวิจัย
หลังเรียนนักศึกษากลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามหกายวิภาค
ศาสตร สั ต ว เ ล็ ก ระบบโครงกระดู ก สู ง กว า กลุ ม
ควบคุ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
แสดงให เ ห็ น ว า รู ป แบบการสอนฯ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
สามารถทําใหผเู รียนในกลุม นีม้ ผี ลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนสูงกวาการสอนตามปกติ การที่นักศึกษา
กลุ ม ทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง กว า
กลุมควบคุมนั้นเปนผลมาจากรูปแบบการสอนฯ
ทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาขึน้ ตามทฤษฎีการเรียนรูส รางสรรค
ความรูนิยม ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง
อีกทั้งผูเรียนมีการประมวลผลขอมูลแบบพลวัตร
มีการสรางความรูที่มีความหมายดวยตนเองจาก
การเชื่อมโยงความสัมพันธของความรูที่มีอยูเดิม
ภายในสมอง มี การจัดระบบ และมีการสังเคราะห
ขอมูลของผูเรียน กลาวคือ นักศึกษาไดนําความ
รู เ ดิ ม คื อ ความหมายของรากศั พ ท มี ก ารเชื่ อ ม
โยงความสัมพันธของคําศัพทที่ผูเรียนรูแลวและ
สังเคราะหเปนคําศัพทใหมทมี่ คี วามหมาย เปนไป
ตามแนวคิดของ Anderson et al.4 และ Woolfolk18
นอกจากนั้นจากการที่ผูเรียนไดวางแผนการเรียน
ใหตนเองมีการตรวจสอบและกํากับคุมความคิด
ของผู เ รี ย น ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได พ บจุ ด อ อ นและ
จุดแข็งของตนเอง อาทิ บางคนจําคําศัพทไมได
บางคนใชการสรางแผนภาพใหตนจําได บางคน
นํากลวิธีการสรางความจําโดยใชความแตกตาง
ของสีโดยการระบายสีลงในรูปขาวดําชวยในการ
สรางความจําคําศัพททางกายวิภาคศาสตร การที่
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นักศึกษาไดทํางานเปนกลุม ไดเรียนรูเทคนิคของ
กันและกัน ทําใหลดจุดออนและเพิม่ จุดแข็งของตน
ได รูปแบบการสอนนีย้ งั บูรณาการแนวคิดประสาท
วิทยศึกษาศาสตรมาเปนฐานในการจัดการเรียน
การสอน โดยในขั้นตอนการเรียนรูมีกระบวนการ
ใหผูเรียนตั้งใจหรือ concentrate ในสิ่งที่เรียน
มีการใชการ repeating และ practicing ซึ่ง
นาจะทําใหเกิดความเข็งแรงของกระแสประสาท
ของผูเรียน ซึ่งสงผลตอความสามารถดานพุทธิ
ปญญาทั้งความจําขณะทํางานและความตั้งใจของ
ผูเรียน19 นอกจากนี้ในขั้นตอนการสอนไดมีการ
ฝกฝนความสามารถดานความจําขณะทํางานโดย
ผูส อนใชเนือ้ หาเรือ่ งทีเ่ รียนมาจัดทําเปนสิง่ เราเพือ่
ใหผูเรียนไดฝกฝน เชน การฝกภาระงาน n-back
โดยใชเนื้อหาเรื่องกระดูกขา การฝกภาระงาน
switching โดยใชเนื้อหาเรื่องกะโหลก จึงทําให
ผูเรียนมีความสามารถในดานความจําขณะทํางาน
สูงกวากลุม ควบคุม การใหผเู รียน rehearsal และ
practicing สามารถสงเสริมความจําขณะทํางาน
ของผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความ
รูไปสูความจําระยะยาวไดดี ทําใหผูเรียนมีผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ เปนไปตามขอเสนอของ
Anderson et al.4 Nevills 19 และ Goswami20
จากผลการทดลองเมือ่ พิจารณาคาเฉลีย่ ของ
เวลาตอบสนองในการปฏิบตั ภิ าระงานดานความจํา
ขณะทํางาน ในภาระงาน Left – right, Up – down,
Odd – even และ Vowel – consonant ซึง่ Oberauer
et al. 21 ถือวามีเพียง 1 ภาระงาน เปรียบเทียบ
กั บ ภาระงาน Switch–up–down-left–right
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และ Switch –Thai letter number ซึ่งถือวา
เปนภาระงานมีงาน 2 อยางใหทําในเวลาเดียวกัน
ผลการศึ ก ษาพบว า ภาระงาน Switch–up–
down-left–right มีเวลาตอบสนองที่ยาวนานกวา
ภาระงาน Left – right และ Up – down และทํานอง
เดียวกัน Switch –Thai letter number มีเวลา
ตอบสนองที่ยาวนานกวา ภาระงาน Odd – even
และ Vowel – consonant เวลาทีเ่ พิม่ ขึน้ มานีเ้ รียกวา
switching cost 22 ซึ่ง Li et al. 22 ศึกษาลักษณะ
คลื่นสมองของอาสาสมัครขณะกําลังปฏิบัติภาระ
งานดานความจําขณะทํางานที่เปน Switch task
พบวา ในขณะมีการ Switching เกิด positive
event-related potential (ERP) ขนาดที่ มี
แอมปลิจูดขนาดเล็กกวาและมี latency ที่บริเวณ
สมองสวน parietal cortex ยาวนานกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับในขณะ non-switching ซึง่ Mac
Donald et al.23 อธิบายเพิ่มเติมวาในการปฏิบัติ
ภาระงานดานความจําขณะทํางานทีเ่ ปน Switch task
มีสมองสวน DLPFC (Dorsolateral prefrontal
cortex)และ PPC (posterior parietal cortex) ทํา
หนาทีค่ วบคุมกระบวนการ top-down ใหสมั พันธ
กับความตองการของภาระงานและมียังมี ACC
(Anterior cingulate cortex) ทําหนาที่ประเมิน
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น (conflict-monitoring)
Kosinski and Cummings 24 อธิบายวาปจจัยที่
มีผลตอเวลาตอบสนองจําแนกออกเปน 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 มีจาํ นวนซินแนปสที่
นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ Switch–up–downleft–right จึงมีการเดินทางของกระแสประสาท
ที่รวดเร็วกวา25
หลังเรียนนักศึกษากลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ ย ของความถู ก ต อ งในการปฏิ บั ติ ภ าระงาน
ดานความจําขณะทํางานเกือบทุกดานสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ
หลังเรียนนักศึกษากลุม ทดลองมีคา เฉลีย่ ของเวลา
ตอบสนองในการปฏิบัติภาระงานดานความจํา
ขณะทํางานทุกดานนอยกวากวากลุม ควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
รูปแบบการสอนฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถทําใหผเู รียน
ในกลุม นีม้ คี วามสามารถในการประมวลผลขอมูล
ไดอยางรวดเร็วทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากผูเ รียนเกิดความ
เข็งแรงของกระแสประสาทโดยเฉพาะการเชือ่ มตอ
กระแสประสาทระหวาง dorsolateral prefrontal
cortex กั บ posterior parietal cortex ซึ่ ง
หน า ที่ ค วบคุ ม ระบบประมวลผลของความจํ า
ขณะทํางาน26 นอกจากนี้การใหผูเรียนไดทบทวน
(rehersal) และฝกฝน (practicing) สามารถสงเสริม
ความจําขณะทํางานของผูเรียน สอดคลองกับ
รายงานการวิจัยเรื่อง ”Is Working Memory
Training Effective? A Meta-Analytic Review„
ของ Lervåg and Hulme27 ทีส่ งั เคราะหงานวิจยั
โดยการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) จาก
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รายงานวิจัย 23 เรื่อง พบวาการใหโปรแกรมฝก
ความจําขณะทํางานสามารถทําใหเด็กที่มีอาการ
attention-deficit/hyperactivity disorder
(ADHD) และอาการบกพรองทางพุทธิปญญา
อืน่ ๆ มีความสามารถทางปญญาไดดขี นึ้ โดยเฉพาะ
การปรับปรุงคุณภาพของความจําระยะสั้นทั้งใน
เรื่องวจะและอวจนะ (verbal and nonverbal
short-term memory) Jaeggi et al.28 และ
Buschkuehl et al.29 สรุปวาการฝกความจําขณะ
ทํ า งานสามารถพั ฒ นาให เ กิ ด ความฉลาดแบบ
fluid intelligence (Gf) ซึ่งความฉลาดแบบนี้
สงเสริมใหผูเรียนเกิดสามารถในการใหเหตุผล
สรรคสรางนวัตกรรมใหมๆ การแกปญหา การคิด
ในทางนามธรรม และความฉลาดแบบนีเ้ อือ้ ตอการ
เรียนและสงเสริมใหผูเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นตามมา เมื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงการ
ทํางานของสมองดวย fMRI พบวา การฝกฝน ดวย
working memory task โดยเฉพาะ n-back
training ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงการกระ
ตุนการทํางานของ prefrontal และ parietal
cortex30 ซึ่งเชื่อวาทําหนาที่ในการใหเหตุผลและ
ควบคุมความตั้งใจ ในขณะที่ Takeuchi et al.31
ศึกษาอาสาสมัครที่เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
Sendai ทีไ่ ดรบั การฝกฝนดวยภาระงานดานความ
จําขณะทํางานโดยศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
white matter ดวยวิธกี าร fractional anisotropy
(FA) พบวา ปริมาณภาระงานดานความจําขณะ
ทํ า งานที่ ฝ ก ฝนสั ม พั น ธ กั บ ปริ ม าณความหนา
ของ myelination ของ white matter บริเวณ

30

รอบ right prefrontal cortex, intraparietal
sulcus และ สวนหนาของ body of the corpus
callosum แสดงใหเห็นวาการฝกฝนภาระงาน
ดานความจําขณะทํางานสงเสริมใหเกิดเกิดความ
เข็งแรงของกระแสประสาททําใหมีความสามารถ
ในการประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีผลทําใหมีความสามารถ
ทางปญญาไดดีขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงตามมา

6. สรุปผลการวิจัย
ผลการใช รู ป แบบการสอนตามแนวคิ ด
constructivism และ metacognition รวมกับ
ความรู ป ระสาทวิ ท ยศึ ก ษาศาสตร เ ป น ฐานเพื่ อ
พัฒนาความเขาใจคําศัพทวิทยาศาสตรสุขภาพ
ในนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 คณะสั ต วแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2557 พบวา
ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นด ว ยรู ป แบบการสอน ฯ
นี้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นทั้ ง
ความสามารถดานคําศัพทและความสามารถดาน
เนือ้ หา และความสามารถดานความจําขณะทํางาน
กวานักศึกษากลุมควบคุม และมีขอเสนอแนะวา
ควรนํารูปแบบการสอนนี้ไปใชกับในรายวิชาอื่นๆ
ที่มีลักษณะโครงสรางของเนื้อหาวิชาคลายคลึง
กับรายวิชาที่ทําการทดลองครั้งนี้ เชน วิชาวิทยา
เอ็มบริโอ วิชาจุลกายวิภาคศาสตร เพื่อใหผูเรียน
สามารถ ความสามารถดานพุทธิปญญาในดาน
ความจํ า ขณะทํ า งานและความตั้ ง ใจ ตลอดจน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
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Original Article

การพัฒนากิจกรรมการฝกกายกับจิตเพื่อ
ลดความเครียด สงเสริมความจําขณะทํางาน
ความตั้งใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วินัย ชินบุตร1, รศ.ดร.ทัศนีย บุญเติม2, ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา3

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1
2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบ
เทียบความเครียด ความจําขณะทํางาน ความ
ตั้ ง ใจและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระหว า ง
กลุ ม ควบคุ ม และกลุ ม ทดลองที่ ไ ด รั บ การฝ ก
3 แบบ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนาหนองทุม วิทยา
อํ า เภอแก ง คร อ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ที่ เ รี ย นใน
ปการศึกษา2557 จํานวน 160 คน ไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
รู ป แบบการวิ จั ย เป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองแบบ
Pretest Posttest Control Group Design มี
กลุมควบคุม 1 กลุมและกลุมทดลอง 3 กลุม
ประกอบไปดวย กลุม ทีฝ่ ก โดยกิจกรรมการฝกกาย
กลุมที่ฝกโดยกิจกรรมการฝกจิต และกลุมที่ฝก
โดยกิจกรรมการฝกกายกับจิต กลุมละ 40 คน
เปนชายกลุมละ 20 คน เก็บขอมูลในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมข อ มู ล ได แ ก 1) แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
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ทางการเรี ย นในแต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู
รวม 8 กลุมสาระ 2) แบบวัดความจําขณะทํางาน
ที่พัฒนาโดยทัศนีย บุญเติม และคณะ (2556)
3) แบบวัดความตัง้ ใจ ทีพ่ ฒ
ั นาโดยทัศนีย บุญเติม
และคณะ (2556) และ 4) แบบประเมินความเครียด
ด ว ยตนเองฉบั บ ของกรมสุ ข ภาพจิ ต (2543)
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช ก ารหาค า เฉลี่ ย ( )
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิ เ คราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหความ
แปรปรวนพหุ ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมการ
ฝกกายกับจิตที่เหมาะสมมีทั้งหมด 11 ทา 2) กลุม
ทดลองทั้ง 3 กลุม มีคะแนนเฉลี่ยความเครียด
ความจําขณะทํางาน ความตั้งใจและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางจากกลุม ควบคุมทีร่ ะดับ .05
โดยกลุมทดลองทั้ง 3 กลุมมีความเครียดตํ่ากวา
กลุม ควบคุมและมี ความจําขณะทํางาน ความตัง้ ใจ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม
เมือ่ เปรียบเทียบระหวางกลุม ทดลองดวยกัน พบวา
กลุมที่ฝกโดยใชกิจกรรมฝกกายกับจิตที่พัฒนา
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ขึ้นมีความจําขณะทํางานและความตั้งใจสูงกวา
กลุมที่ฝกโดยใชกิจกรรมฝกกาย และ กลุมที่ฝก
โดยใชกิจกรรมฝกจิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 และกลุ ม ที่ ฝ ก โดยใช กิ จ กรรมฝ ก
กายกับจิตที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากลุมทดลองอีก 2 กลุมในทุกกลุมสาระ
การเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเวนกลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศทีผ่ ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองทั้ง 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 first 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 findings 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 significance.
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 significance 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
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีแนวโนม
ตํ่าลงในเกือบทุกสาระการเรียนรู ซึ่งก็มีสาเหตุ
มากมายที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์แตสาเหตุประการ
หนึ่งก็คือ ปญหาดานความเครียดของนักเรียน
มีรายงานการวา ความเครียดเปนตัวขัดขวางการ
เรียนรู (William Linden.1985) หากสามารถ
ทําใหความเครียดลดลงก็จะสงผลดีตอ การเรียนรู
และความจํา (Richard Davidson.1976) จาก
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลให
ความเครียดลดลงพบวา การออกกําลังกายแบบ
ยืดเหยียดกลามเนื้อ ไดแก การออกกําลังกาย
แบบฤาษี ดั ด ตน การออกกํ า ลั ง กายแบบโยคะ
การออกกําลังกายแบบไทเกกและการออกกําลังกาย
แบบชี่ ก ง สามารถทํ า ให ค วามเครี ย ดลดลง
(Passant et al., 1996 ; Sharma et al., 2006 ;
Jintanaporn Wattanathorn et.al, 2012)
นอกจากการออกกําลังกายแลวยังพบวาการปฏิบตั ิ
สมาธิก็สามารถทําใหความเครียดลดลงไดเชนกัน
(Ratree Sudsuang et.al,1991) นอกจากการออก
กําลังกายและการฝกสมาธิจะชวยใหความเครียด
ลดลงแลวยังทําใหกระบวนการเรียนรูและความ
จําดีขึ้นดังมีรายงานวา (Karl Schweizer and
Helfried Moosbrugger, 2004) ปรากฎการณที่
จะทําใหกระบวนการเรียนรูและความจําดีขึ้นคือ
ความตั้งใจ (Attention) และ ความจําขณะทํางาน
(Working Memory) ถากระบวนการเรียนรูและ
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ความจําดีขึ้นก็นาจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นได
เชนกัน จากกลไกดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาหาวิธีลดความเครียดโดยบูรณาการทั้งการ
ฝกสมาธิและการออกกําลังกายเขาดวยกัน โดย
เฉพาะการฝกสมาธิแบบอานาปานสติ สวนการ
ออกกําลังกาย ซึ่งมีหลายรูปแบบนั้น เนื่องจาก
มีรายงานวาการออกกําลังกายแบบฤาษีดัดตน
โยคะ ไทเก ก และซี่ ก ง ช ว ยลดความเครี ย ด
(Charles H. Hillman.et al, 2008 ; อรวรรณ
บุราณรักษ, 2541) โดยมีการเพิม่ ประสิทธิภาพของ
การทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดและสง
ผลกระทบตอการสูบฉีดเลือดไปเลีย้ งอวัยวะตางๆ
รวมทั้งสมองทําใหปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
เพิ่มขึ้น ซึ่งนาจะสงผลกระทบใหการทํางานของ
สมองรวมทั้งเรื่องการเรียนรูและความจําดีขึ้นมี
รายงานวาการเรียนรูและความจํามีความสัมพันธ
กับปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนื่องจากเมื่อมี
การรบกวนการไหลเวียนของเลือดทีไ่ ปเลีย้ งสมอง
ใหลดลงจะมีผลทําใหความจําดอยลง (Michelle
ploughman, 2008) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจ
นําเอาวิธีการออกกําลังกายและการฝกสมาธิมา
ผสมผสานกันเพื่อลดความเครียดซึ่งนาจะสงผล
ทําให Working memory and Attention และ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

วัตถุประสงค
เพือ่ เปรียบเทียบความเครียด ความจําขณะ
ทํางาน ความตั้งใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางกลุมควบคุม กลุมที่ฝกโดยกิจกรรมการ
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ฝกกาย กลุม ทีฝ่ ก โดยกิจกรรมการฝกจิตและกลุม
ที่ฝกโดยกิจกรรมการฝกกายกับจิต

วิธีการดําเนินการวิจัย
1) ประชากร ไดแก นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนาหนองทุม
วิทยา อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ที่เรียนในป
การศึกษา 2556 ทีม่ คี า ดัชนีมวลกายระหวาง 18-24
กก./ม2 จํานวน 574 คน
2) ก ลุ 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
ที่ เ รี ย นในป ก ารศึ ก ษา 2557 จํ า นวน 160 คน
ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุม ตัวอยางโดยใชเกณฑ
จํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักรอย ใชกลุม
ตัวอยาง 15-30%5 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชเกณฑ
28% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 160 คน โดยการ
สุม แบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling)
3) ตั ว แปรต น ได แ ก กิ จ กรรมการฝ ก
นักเรียน ประกอบดวย 1) กิจกรรมการฝกกาย
เปนการออกกําลังกายแบบฤๅษีดัดตน 15 ทา6
2) กิจกรรมการฝกจิต เปนการฝกสมาธิแบบอานา
ปานสติ7 กิจกรรมการฝกกายกับจิต เปนกิจกรรม
ที่ผสมผสานแนวคิดการประสานสัมพันธระหวาง
กายกับจิตที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4) ตัวแปรตาม ไดแก ความเครียด ความจํา
ขณะทํางาน ความตัง้ ใจและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
5) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบวัด
ความเครียด ฉบับของกรมสุขภาพจิต (SPST – 20)

ชุ ด แบบทดสอบความจํ า ขณะทํ า งาน ชุ ด แบบ
ทดสอบความจําตั้งใจ และแบบทดสอบ 8 กลุม
สาระการเรียนรู
6) การวิเคราะหขอมูลใชการหาคาเฉลี่ย
( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนพหุ และใชการทดสอบความแตกตาง
รายคู โดยการทดสอบ univariate
7) ระยะเวลาและสถานที่ที่ใชในการฝก
7.1 รายละเอียดสถานที่ที่ใชในการฝก
การฝกปฏิบตั ใิ นกลุม ทดลอง 3 กลุม นัน้ กลุม ทีฝ่ ก
กาย ใชหองสืบคนขอมูลที่อยูในหองสมุดเปนการ
ฝกปฏิบัติ ลักษณะหองเปนโถงกวางเพียงสําหรับ
กลุมฝกกายจํานวน 40 คน กลุมที่ฝกจิตใชหอง
โสตทัศนศึกษาเปนหองทีใ่ ชในการฝกปฏิบตั สิ มาธิ
เนื่ องจากว าลั กษณะของห องเป นห องโถงกว าง
และอากาศถายเทสะดวก เงียบสงบเหมาะสําหรับ
การฝกปฏิบัติสมาธิของกลุมที่ฝกจิต และสําหรับ
กลุมที่ฝกกายกับจิตใชหอประชุมโรงเรียน พื้นหอ
ประชุมปูดวยยางสังเคราะหสนามฟุตซอลเหมาะ
สําหรับฝกทาทีใ่ ชในกิจกรรมฝกกายและจิตเพราะ
ในบางท า จะประกอบไปด ว ยท า ยื่ น ท า นั่ ง และ
ทานอน จึงเปนสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการฝก
ของกลุมฝกกายกับจิต
7.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใชใน
การฝก จัดการฝกในชัว่ โมงกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
1 คาบ (คาบสุดทายวันพุธ) ชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม
1 คาบ (คาบสุดทายวันพฤหัส) และ กิจกรรมไหว
พระสวดมนต 1 คาบ (คาบสุ ด ท า ยวั น ศุ ก ร )
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โดยเริ่มฝกปฏิบัติวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จนถึง
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ดังนัน้ ในการฝกปฏิบตั ิ
แตละครัง้ กลุม ทดลองทัง้ หมดจะฝกพรอมเพรียงใน
สถานที่ที่ตางกัน แตเวลาเดียวกันโดยใน 1 สัปดาห
ฝกปฏิบัติ 3 วัน วันละ 30 นาที เปนเวลาทั้งหมด
18 สัปดาห โดย เริ่มเก็บขอมูลวันที่ 3-7 มีนาคม
พ.ศ. 2557 ในชวงนี้เปนการเก็บขอมูล กอนฝก
เก็บขอมูลหลังฝก ในวันที่ 6-17 ตุลาคม 2557

ผลการวิจัย
4.1 กลุมทดลองทั้ง 3 กลุม มีคะแนนเฉลี่ย
ตัวแปรทีศ่ กึ ษาทุกตัวแปรดีกวากลุม ควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 เมือ่ เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
กลุมทดลองดวยกันพบวา
4.2.1) ไม พ บความแตกต า งของ
คะแนนเฉลี่ ย ความเครี ย ดของกลุ ม ทดลอง
ทั้ง 3 กลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการ
เปรียบเทียบแสดงดังกราฟ 1
4.2.2) ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนของกลุมฝกกายกับจิตสูงกวากลุม
ที่ ฝ ก กายอย า งเดี ย วและกลุ ม ที่ ฝ ก จิ ต อย า ง
เดี ย ว อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ทุ ก กลุ ม สาระ ยกเว น รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
ที่ ค ะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ง เรี ย นของกลุ ม
ฝ ก กายกั บ จิ ต ไม แ ตกต า งจากกลุ ม ทดลองอี ก
2 กลุม ผลการเปรียบเทียบแสดงดัง กราฟ 2
4.2.3) คะแนนเฉลี่ ย ความถู ก ต อ ง
ในการปฏิบัติภาระงานดานความจําขณะทํางาน
ของกลุมฝกกายกับจิตสูงกวากลุมฝกกายและ
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กลุมฝกจิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตาราง 1
4.2.4) คะแนนเฉลี่ยเวลาตอบสนอง
ในการปฏิบัติภาระงานดานความจําขณะทํางาน
ของกลุมฝกกายกับจิตตํ่ากวากลุมฝกกายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกือบทุกภาระงาน
ยกเวนภาระงาน 2back และกลุมฝกกายกับจิต
มีคะแนนเฉลี่ยเวลาตอบสนองในการปฏิบัติภาระ
งานดานความจําขณะทํางานตํ่ากวากลุมฝกจิต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกือบทุก
ภาระงานยกเวนภาระงาน 0back ผลการเปรียบ
เทียบแสดงดังตาราง 2
4.2.5) คะแนนเฉลีย่ ความถูกตองในการ
ปฏิบัติภาระงานดานความตั้งใจของนักเรียนกลุมที่
ฝกกายกับจิต สูงกวากลุมฝกกายในทุกภาระงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนน
เฉลี่ยความถูกตองในการปฏิบัติภาระงานดานความ
ตั้งใจของนักเรียนกลุมที่ฝกกายกับจิต สูงกวากลุม
ฝกจิตในทุกภาระงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตาราง 3
4.2.6) คะแนนเฉลีย่ ของเวลาตอบสนอง
ในการปฏิบัติภาระงานดานความตั้งใจ ของกลุม
ที่ฝกกายกับจิต หลังฝกตํ่ากวากลุมฝกกายในทุก
ภาระงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และคะแนนเฉลีย่ ของเวลาตอบสนองในการปฏิบตั ิ
ภาระงานดานความตัง้ ใจ ของกลุม ทีฝ่ ก กายกับจิต
หลังฝกตํ่ากวากลุมจิตในทุกภาระงาน อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบ
แสดงดังตาราง 4
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กราฟ 1 คาเฉลี่ยของคะแนนความเครียดหลังฝกในแตละกลุม

กลุมควบคุม
กลุมฝกกาย
กลุมฝกจิต
*,** p< 0.05 p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม

กลุมฝกกายกับจิต

กราฟ 2 คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังฝกในแตละกลุม
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังฝกในแตละกลุม

1234

1234

1234

1234 1234

1234

1234

1234

*,** 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 คาเฉลี่ยความถูกตองในการปฏิบัติภาระงานดานความจําขณะทํางานหลังฝกในแตละกลุม
group/task
กลุมควบคุม

Mean
SD
กลุมฝกกาย
Mean
SD
กลุมฝกจิต
Mean
SD
กลุม ฝกกายกับจิต Mean
SD

odd_ Vowel_ pswitch_ left_
even consonant
thai
right
36.83
32.45
28.70 28.13
6.83
4.70
6.10
5.63
41.70
36.05
34.60 33.40
4.77
5.60
8.34
7.16
42.43
38.78
34.33 33.70
3.58
4.98
8.13
6.91
42.38
40.55 38.15
45.75
**, α,##
**,
**,
**,
α,##
αα,## α,##
2.79
5.65
6.90
6.61

up_
down
39.35
3.62
42.10
4.06
42.80
3.69
45.35
**,
α,##
3.08

switch_
up_down
33.23
4.39
39.15
7.91
38.40
5.77
44.68
**,
αα,##
3.02

stroop flanker word2_
span
75.70 53.20
3.80
6.23
4.84
.61
84.00 64.98
4.53
9.34
6.00
.55
85.08 71.40
4.95
5.10
4.83
.64
90.78 76.25
6.08
**,
**,
**,
αα,## αα,## αα,##
6.89
8.07
.66

word3_ woed4_ back0 back1 back2
span span
9.45
2.15
5.30
5.40 3.65
1.04
.58
.56
.93
.48
10.55
2.58
6.03
6.05 4.38
.96
.50
.62
.88
.54
12.03
2.68
6.95
6.40 4.33
1.35
.57
.60
.71
.73
13.33
3.50
7.58
7.08 4.75
**,
**,
**,
**,
**,
αα,## αα,## αα,## α,##
α,#
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 คาเฉลีย่ ของเวลาการตอบสนองในการปฏิบตั ภิ าระงานความจําขณะทํางานหลังฝกในแตละกลุม
group/task

odd_
even

กลุมควบคุม

Mean
SD
กลุมฝกกาย
Mean
SD
กลุมฝกจิต
Mean
SD
กลุมฝกกายกับจิต Mean
SD

Vowel_ pswitch_ left_
consothai
right
nant
747.24 766.34 754.61 632.55
244.7
125.9
335.5 179.39
632.74 568.02 474.48 546.73
100.9 -207.5
173
142.96
635.8 582.77 486.37 483.9
133.4 -211.7
195.5 106.52
297
435.22
528.71 445.44
**,
**, α,#
**, α,# **, α,#
αα,##
113.9
205.4
101.3 132.02

up_
down
463.76
155.3
450.45
143.7
438.93
175.1
344.28
**,
αα,##
96.08

stroop flank- word2_ word3_ woed4_ back0 back1 back2
span
er
span
span

switch_
up_
down
588.28
147.9
441.92
159.4
430.39
153.5
350.84
**, α,#

557.74
119.8
475.27
104
494
172.6
393.01
**, α,#

100.6

107.6

559.74
117.8
450.26
106.3
474
162.27
399.07
**,
α ,##
104.6

4261.9
604.07
3819.
736.92
3700.7
914.18
3145.9
**,
α ,##
672.8

4942.75
1674.1
4075.12
1101.9
4875.02
4763.5
3202.17
**,
α ,##
610.13

5217.65
2013.8
4695.47
1426.1
4664.85
1305.1
3365.41
**,
αα,##
1091.9

570.13
142.21
452.98
87.98
498.86
130.46
425.75
**,

649.8
163.4
530.54
93.72
518.76
105.56
435.99
**,
α
α ,##
64.14 70.62

665.32
159.75
573.57
133.72
510.62
123.99
461.86
**,
,##
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 คาเฉลี่ยความถูกตองในการปฏิบัติภาระงานดานความตั้งใจหลังฝกในแตละกลุม
group/task
กลุมควบคุม

Mean
SD
กลุมฝกกาย
Mean
SD
กลุมฝกจิต
Mean
SD
กลุม ฝกกายกับจิต Mean
SD

sr_
sound

select_
sound

sustain_
sound

sr_
dot

select_ select_
ch_dot_ ch_dot_
20
21

38.63
4.63
42.95
3.22
42.70
5.55
46.08
**,
αα,#
2.36

24.10 26.70
5.83
3.24
31.30 32.63
8.64
2.52
31.30 30.15
8.03
6.12
38.83 38.18
**,
**,
αα,## αα,##
8.68
5.51

37.28
4.80
42.08
5.74
41.95
4.95
45.80
**,
α ,#
5.91

30.60
8.13
37.18
7.39
36.13
5.26
43.63
**,
αα,##
4.78

*,** p< 0.05 และ p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม, α,αα
<0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมฝกจิต
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sustain_
dot

fo- sr_let- select_ select_
fosus- jseries
cus_ ter ch_let- ch_let- cus_let- tain_letdot
ter_20 ter_21 ter_thai ter_thai

23.03
5.03 5.35
4.49
.77
1.42
26.95
5.75 7.25
3.49
1.32 1.96
27.73
7.25 6.93
4.44
1.21 1.95
31.93
8.10 8.45
**,
**,
**,
αα,## αα,## αα,#
6.88
.98
1.38

35.20
5.04
38.65
5.02
38.63
3.88
44.00
**,
αα,##
4.78

38.25
3.06
42.50
3.96
41.90
3.54
44.70
**,
αα,#
2.57

30.38
9.24
36.35
6.19
37.48
4.32
42.80
**,
αα,##
5.17

4.95
.75
5.93
.94
6.25
.67
7.53
**,
αα,##
1.28

4.48
.55
6.08
.76
6.15
.86
7.88
**,
αα,##
1.07

22.90
3.85
26.78
6.58
26.95
5.70
30.23
**,
α ,#
2.48

p< 0.05 และ p <0 .01 ตามลําดับเมื่อเทียบกับกลุมฝกกาย, #,## p< 0.05 และ p
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ตาราง 4 คาเฉลี่ยของเวลาการตอบสนองในการปฏิบัติภาระงานความตั้งใจหลังฝกในแตละกลุม
group/task
กลุมควบคุม

Mean
SD
กลุมฝกกาย Mean
SD
กลุมฝกจิต
Mean
SD
กลุ ม ฝ ก กาย Mean
กับจิต
SD

sr_
sound

select_
sound

581.98
55.77
475.29
212.11
478.89
199.05
358.69
**,
α ,#
99.66

655.86
99.42
543.21
88.92
567.84
105.09
475.02
**,
α α,#
98.39

sus- sr_dot
tain_
sound
626.07 703.9
133.36 142.32
495.14 591.16
123.66 169.1
476.96 603.94
163.5 172.88
372.96 445.27
**,
**,
α ,## α α,##
149.24 120.31

select_ select_ susch_
ch_
tain_
dot_20 dot_21
dot
790.19 558.32 571.49
155.63 143.26 178.31
571.94 470.75 419.77
629.23 136.91 65.34
572.82 451.95 467.93
149.35 150.78 119.65
358.9 346.83 380.61
**,
**,
**,
α,## α α,## α α,##
52.98 73.57 77.42

focus_
dot
591.49
161.29
427.27
64.76
467.93
119.65
380.61
**,
α α,##
77.42

sr_letter

select_ select_
fosusch_let- ch_let- cus_let- tain_letter_20 ter_21 ter_thai ter_thai
533.83 778.57 558.32 641.9
510.73
113.61 211.04 143.26 150.53
87.01
460.7 661.56 470.75 540.82
432.5
94.87 187.72 136.91 164.84 162.48
462.66 656.18 451.95 544.21 437.11
110.55 154.22 150.78 185.41 101.85
391.64 526.1 346.83 425.08 359.48
**,
**,
**,
**,
**,
α α,## α,##
α,##
α α,#
α,#
57.67 137.32 73.57
83.63
80.96

jseries
417.34
79.82
369.71
36.73
366.31
32.88
329.47
**,
α,##
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
กั น ชนิ ด ที่ ส ามารถทํ า ให ค วามเครี ย ดลดลงได
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของยุ พ ดี ชิ ด เดื อ น
(2556) ทําการศึกษาผลการใชกิจกรรมเพื่อลด
ความเครี ย ดของเด็ ก และเยาวชน สถานพิ นิ จ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมเพื่อลดความเครียด
ของเด็กและเยาวชนทําใหความเครียดของเด็ก
และ ลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005
2) กิจกรรมลดความเครียด การเคลื่อนไหวใน
ตาราง 9 ชอง และการออกกําลังกายแบบโยคะ
สามารถลดความเครี ย ดได ไ ม แ ตกต า งกั น

อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลอง
กับการศึกษาของ อาภรณภู พัทธยากร และดวงใจ
พิชยั รัตน (2554) ไดทาํ การศึกษาผลของการฝกโยคะ
พื้นฐานตอสมรรถภาพทางกายและความเครียด
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรั ง ซึ่ ง ผลจากการศึ ก ษา สรุ ป ได ว า
คาเฉลีย่ คะแนนความเครียดของกลุม ทดลองกอน
และหลังการฝกโยคะพื้นฐานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 โดยหลังการฝก
โยคะกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความเครียด
ลดลงกวากอน ฝกโยคะ 3) และการฝกจิตซึ่งมี
หลักฐานสนับสนุนเชนกันสามารถลดความเครียด
ได ในส ว นของการฝ ก จิ ต นั้ น การศึ ก ษาของ
แสงทอง ธีระทองคํา และทัศนา ทวีคูณ (2010)
ได ทํ า การศึ ก ษาผลของการอบรมพั ฒ นาจิ ต ต อ
ความเครี ย ดและสมรรถนะแห ง การมี ส ติ ข อง
นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีการศึกษาซึ่งพบวา
กอนการอบรมพัฒนาจิต กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีการรับรูค วามเครียด และสมรรถนะแหงการมีสติ
อยูในระดับปานกลาง ภายหลังการอบรมพัฒนา
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จิต 1 สัปดาห และ หลังการอบรม 4 เดือน คะแนน
เฉลี่ยการรับรูความเครียดลดลงและสมรรถนะ
แหงการมีสติ มากกวากอนการอบรมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนน
เฉลี่ยความจําขณะทํางานหลังฝกทั้งความถูกตอง
ในการปฏิบัติภาระงานและเวลาที่ใชในการตอบ
สนองพบวากลุม ทดลองทัง้ 3 กลุม มีความสามารถ
สูงกวากลุมควบคุมในทุกแบบทดสอบยอยอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมฝกกาย
กับจิตมีความสามารถสูงกวากลุมทดลอง 2 กลุม
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทุ ก
แบบทดสอบยอย ยกเวนภาระงาน 0back และ
ภาระงาน 2back ที่ไมพบความแตกตางระหวาง
กลุมทดลอง ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งอาจเปนเพราะ
ภาระงานดั ง กล า วเป น ภาระงานสุ ด ท า ยและมี
ความยุงยากและซับซอน กลุมตัวอยางเริ่มลาจาก
การทําแบบทดสอบยอยถึง 12 แบบทดสอบยอย
มากอน อยางไรก็ตามพอสรุปไดวาโดยภาพรวม
กลุมฝกกายกับจิตมีความสามารถดานความจํา
ขณะทํ า งานหลั ง การฝ ก สู ง กว า กลุ ม ทดลองอี ก
2 กลุม สอดคลองกับ Smith et al.(2012) ทําการ
ศึกษาการออกกําลังกายแบบ aerobic ที่จะสงผล
ตอความจําขณะทํางานพบวาหลังจากการฝกการ
ออกกําลังกายสงผลใหการทํางานของความจําขณะ
ทํางานดีขึ้น
ผลการทดสอบความแตกต า งของความ
ตั้ ง ใจหลั ง ฝ ก ทั้ ง ความถู ก ต อ งในการปฏิ บั ติ
ภาระงานและเวลาที่ ใ ช ใ นการตอบสนองพบว า
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กลุม ทดลองทัง้ 3 กลุม มีความสามารถสูงกวากลุม
ควบคุมในทุกแบบทดสอบยอยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และการฝกกายกับจิตมีความ
สามารถสูงกวากลุมทดลองอีก 2 กลุม อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกแบบทดสอบยอย
สอดคลองกับการศึกษาของ Carl W. Cotman
et.al. (2007) ที่ไดทําการศึกษาผลของการออก
กําลังกายที่สงผลตอสุขภาพและหนาที่ของสมอง
พบวาอาสาสมัครที่มารวมออกกําลังกายสามารถ
เพิ่ ม ปริ ม าณสารที่ จํ า เป น ต อ การทํ า หน า ที่ แ ละ
การอยูรอดของเซลลประสาท (brain-derived
neurotrophic factor : BDNF) ได เช น
การออกกําลังกายจะชวยในสวนของการเรียนรู การ
วิ่งจะชวยในสวนของ Long-term potentiation
(LPT) ทํ า ให จุ ด ประสานประสาทแข็ ง แรงขึ้ น
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น มี ศั ก ยภาพในการ
เรียนรูสูงขึ้น
ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนน
เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง ฝ ก พบว า
มีความแตกตางระหวางกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม
กับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทุกกลุมสาระ กลุมฝกกายกับจิตและคะแนน
เฉลี่ยหลังฝกสูงกวากลุมฝกกายและกลุมฝกจิต
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทุกกลุมสาระยกเวน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่คะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของกลุม ฝกกายกับจิตไมแตกตางจากกลุม ทดลอง
อีก 2 กลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะความแปรปรวน
ของคะแนนภาษาอังกฤษในกลุมฝกจิตคอนขาง
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สูงมากเมื่อเทียบกับกลุม อื่น ๆ (SD กอนฝกและ
หลังฝก = 14.09 และ 11.19 ตามลําดับ) ในขณะที่
SD กอนฝกและหลังฝกของอีก 3 กลุมที่เหลืออยู
ระหวาง 6.53 – 9.74 และ 4.48 -7.96 ตามลําดับ
แสดงวามีนกั เรียนทีเ่ กงวิชาภาษาอังกฤษและออน
ภาษาอังกฤษมากอยูในกลุมฝกจิต) แมคะแนน
ความเครียด 3 กลุม ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ
แต ค ะแนนกลุ ม ทดลอง 3 กลุ ม ที่ ต า งก็ ล ดลง
จากเดิมนี้ ทําให ผลสัมฤทธิ์วิชาตางๆ ตางกันได
เปนไปไดวา หากสามารถทําใหความเครียดอยูใน
ระดับทีเ่ หมาะสมอาจมีผลตอวิชาภาษาอังกฤษก็ได
สอดคลองกับการศึกษาของ Michael C. Dillbeck
(1979) ที่ ไ ด ทํ า การศึ ก ษาค น คว า การทํ า สมาธิ
ระดับสมถะ (Transcendental Meditation)
ที่สงผลตอการเรียนรู โดยเขาไดอธิบายไววาการ
ทําสมาธิระดับสมถะ ชวยพัฒนากระบวนการรูคิด
และลักษณะทางดานอารมณซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะ
สงผลตอกระบวนการเรียนรู โดยเขายังยืนยันไว
วาการทําสมาธิระดับสมถะ จะชวยลดความวิตก
กังวล ซึ่งเขาอธิบายไววาความวิตกกังวลจะเปน
ตัวที่ขัดขวางการเรียนรู รวมทั้งกิจกรรมฝกกาย
กับจิตทําใหผฝู ก มีความสามารถดานความจําขณะ
ทํางานและความตั้งใจสูงกวากิจกรรมฝกกายหรือ
ฝกจิตเพียงอยางเดียว จึงทําใหผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของกลุมฝกกายกับจิตสูงกวาในเกือบทุก
สาระการเรียนรูเนื่องจากความจําขณะทํางานและ
ความตั้งใจ เปนตัวแปรสาเหตุของความสามารถ
ทางวิชาการ การพัฒนาใหผูเรียนมีความจําขณะ
ทํางานและความตั้งใจจึงสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได
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