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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และทดสอบประสิทธิผลหลักสูตร การเรียน

รู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองส�าหรับวัยรุ่น (EEFs-Ado) การวิจัย แบ่งเป็น 4 ระยะ 

ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฏี องค์ประกอบ การประเมินและการพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของ

สมองส�าหรบัวยัรุน่ ระยะที ่2 การพฒันามาตรวดัหน้าทีบ่รหิารจดัการของสมองด้วยการส�ารวจพฤตกิรรม-แบบรายงาน

ตนเอง (BRIEF-SR) ฉบับภาษาไทย และหลักสูตร EEFs-Ado ระยะที่ 3 การทดสอบประสิทธิผลของหลักสูตร EEFs-

Ado กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนต้น จ�านวน 58 คน ที่สมัครใจ

และยินยอมเข้าร่วมโครงการวจิยั สุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลากเป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 29 คน กลุม่

ทดลองได้รับการอบรมหลักสูตร EEFs-Ado สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ 50 นาที รวม 9 ครั้ง และประเมินความพึงพอใจ 

ส่วนกลุม่ควบคมุได้รับการเรยีนการสอนปกติจากทางโรงเรยีน กลุม่ตวัอย่างได้รบัการประเมนิหน้าท่ีบรหิารจดัการของ

สมองด้วย BRIEF-SR ฉบับภาษาไทย ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล 4 สัปดาห์ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้าหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม 

ทดสอบความแตกต่างรายคู่แบบนิวแมน-คูลส์

ผลการวิจัยพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองและระยะเวลาการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p< .05) วยัรุน่ทีไ่ด้รบัหลกัสตูร EEFs-Ado มคีะแนนเฉลีย่ความบกพร่องของหน้าทีบ่รหิารจดัการของสมองน้อยกว่า

กลุม่ควบคมุทัง้ในระยะหลงัการทดลองและระยะตดิตามผลอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p< .05) วยัรุน่ทีไ่ด้รบัหลกัสตูร 

EEFs-Ado มีคะแนนเฉลีย่ความบกพร่องของหน้าทีบ่รหิารจดัการของสมองในระยะหลงัการทดลองและระยะตดิตาม

ผลน้อยกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05) 

สรุปได้ว่า หลักสูตร EEFs-Ado มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างหน้าท่ีบริหารจัดการของสมองของวัยรุ่น

ระยะที่ 4 การประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร EEFs-Ado ผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นมีความ

พึงพอใจต่อหลกัสตูรในภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ (X=4.52, SD= .74) และวยัรุน่สะท้อนคดิว่ามคีวามสขุ สนกุสนาน  

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ได้ฝึกทกัษะส�าคญัของ EFs ทีส่ามารถน�าไปใช้เสรมิสร้าง EFs ในชวีติประจ�าได้อย่างต่อยัง่ยนื นอกจากนีว้ยัรุน่ต้องการ

ให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้าง EFs อย่างต่อเนื่อง และควรขยายผลไปยังนักเรียนชั้นอื่น ๆ ต่อไป

ค�าส�าคัญ : หน้าที่บริหารจัดการของสมอง ทฤษฎีการยอมรับและพันธะสัญญา หลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

วัยรุ่น

Abstract
This research was a developmental research. The purposes of this study were to develop 

and study the effect of the integrative learning modules to enhance the executive functions of 

a brain in adolescents (EEFs-Ado). The study was divided into four phases. The first phase was 

to establish the conceptual framework that included identifying the support theories, factors, 

measurement and the methods of enhancing EFs in adolescent. The second phase was to develop 

the research instruments: the Behavior Rating Inventory of Executive Function-Self Report (BRIEF-

SR) - Thai version, and the EEFs-Ado modules. 

The third phase was to study the effect of EEFs-Ado modules on the executive functions 

of the brain in adolescents. The sample consisted of 58 junior high school grade 7th students who 

studied in the first semester of the 2016 academic year at Bansuan (Chan Anusorn) School, Chonburi 

province. The sample was voluntary and willing to participate in the research project. The sample 

was randomly assigned into two groups: experimental and control group, each group consisted of 

29 students. They were administered the BRIEF-SR Thai version. The experimental group received 

the EEFs-Ado modules which were designed by the researcher. The experiment lasted for 9 sessions, 

two sessions in each week. Each session lasted for 50 minutes. The control group did not get any 

training. The research design was a pretest-posttest design with the follow-up testing after 4 weeks. 

The data were analyzed with a repeated measures analysis by Bonferroni procedure. 

The results revealed that there was the interaction between the experimental method 

and the duration of the experiment (p< .05). The adolescent who received the EEFs-Ado modules 

demonstrated significantly lower executive dysfunction score than those who received no training 

program in the control group in both the posttest and follow-up phases (p< .05). The adolescent 

in the experimental group had significantly lower executive dysfunction score in the posttest and 

follow- up phases than the pretest phase (p< .05).

It was concluded that the EEFs-Ado modules was effective in enhancing the EFs of adolescent.

The fourth phase was to evaluate the satisfaction of participating in the EEFs-Ado modules 

of adolescent as well as improving the quality of EEFs-Ado modules. The re sults were that the 

adolescent had highest satisfactory towards the EEFs-Ado modules (X =4.52, SD= .74). The content 
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บทน�า
วั ย รุ ่ นมี การ เปลี่ ยนแปลงทางร ่ า งกายที่

ต่อเนื่องจากการเจริญเติบโตของระบบประสาทและ

สมองที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่บางหน้าที่ส�าคัญของ

สมองยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะหน้าที่การบริหาร

จัดการ ของสมอง (Executive Functions: EFs) ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการท�างานของสมองส่วนหน้า (Frontal 

lobe) ทีอ่ยูด้่านหลังหน้าผากของมนษุย์ หรอืปรฟีรอนตัล 

(Prefrontal cortex) เป็นส่วนส�าคัญในการท�าหน้าที่สั่ง

การพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะหน้าที่ส�าคัญ 

เช่น การคิดแก้ปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การ

ควบคุมอารมณ์ การตระหนักรู้ในตนเอง บุคลิกภาพและ

จิตวิญญาณ ฯลฯ หน้าท่ีบรหิารจัดการของสมอง ประกอบ

ด้วยทักษะ 8 ด้าน (Guy, Isquith, & Gioia, 2004) 

ได้แก่ การยั้งคิด (Inhibition) การยืดหยุ่น (Shifting) 

การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) การสังเกต 

(Monitor) ความจ�าใช้งาน (Working memory) การ

วางแผนจัดระบบ (Planning/ Organizing) การจัดการ

อุปกรณ์ (Organization of materials) และการท�างาน

ส�าเร็จ (Task complete) ดังนั้นหน้าที่บริหารจัดการ

ของสมอง จึงเป็นทักษะที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ และมี

ความส�าคัญต่อความส�าเร็จในการเรียน การท�างาน และ

การมีชีวิตครอบครัวที่ดี งานวิจัยด้านสมองและประสาท

วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน (Blair, 2002, 2003; Blair & 

Razza, 2007; Normandeau & Guay, 1998) ต่าง

บ่งชี้ว่า หน้าที่บริหารจัดการของสมองมีความส�าคัญต่อ

ความพร้อมในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งด้าน

การอ่านและคณิตศาสตร์ เช่น ความจ�า ความสามารถใน

การยับยั้ง ควบคุม ฯลฯ และการประสบความส�าเร็จใน

การท�างาน หากสมองส่วนที่ท�าหน้าที่บริหารจัดการของ

ผู้ใด ท�างานบกพร่อง พบว่า ผู้นั้นมักมีพฤติกรรมการใช้

สารเสพติด อาการสมาธิสั้น ออทิสซึ่ม โรคซึมเศร้า โรค

พฤติกรรมปัญหา และโรคจิตเภท นอกจากนี้ยังพบว่า 

เด็กมักมีความสามารถในการควบคุมตนเองต�่า ซ่ึงส่งผล

ต่อการมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ รายได้ต�่าและเป็นอาชญากร

ในอนาคต (Moffitt et al., 2011; นัยพินิจ คชภักดี, 

2551) พัฒนาการของ EFs มีความแตกต่างกันในแต่ละ

ช่วงวัย โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่อายุ 2 ปี และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่น แต่ยังไม่พัฒนาสมบูรณ์เท่าในวัย

ผู้ใหญ่ นอกจากนี้สมองส่วนอะมิกดาลา (Amygdala) ที่

เกีย่วข้องกบัอารมณ์ ในวยัรุ่นมกีารท�าหน้าท่ีมาก จงึท�าให้

วัยรุ่นควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดี ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม

ปัญหา เช่น เกิดการทะเลาะวิวาท การตั้งครรภ์ หรือการ

ใช้สารเสพติด เป็นต้น 

การพัฒนาหน้าท่ีบริหารจัดการของสมอง 

สามารถท�าได้หลายวิธี เช่น การปรึกษาทางจิตวิทยา การ

ฝึกสมาธ ิ(Meditation) โยคะ หลกัสตูรการเรยีนการสอน

ที่บูรณาการทักษะการเรียนรู้และการจัดการกับอารมณ์

ฯลฯ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจพัฒนาหลักสูตรการเรียน

รู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของ

สมองส�าหรับวัยรุน่ (An integrative learning modules 

of enhancing executive functions of the brain 

of adolescent: EEFs-Ado) โดยการบูรณาการศาสตร์

ด้านประสาทวทิยาศาสตร์ หลกัการการเรยีนรูข้องสมอง/ 

จิตใจ 12 ข้อ (12 Brain/ Mind learning principles; 

Caine et al., 2009) และทฤษฎีการยอมรับและพันธะ

analysis shown that the adolescents were happy, joy, enthusiastic, relaxes and having opportunities 

to practice EFs skills. Moreover, the adolescents need to participate continuously in the EFFs-Ado 

modules and there should be the expanding of the EEFs-Ado modules to other students.

Keywords : Executive functions of the brain, Acceptance and commitment therapy, Integrative 

learning modules, Adolescent
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สัญญา (Acceptance and Commitment Therapy: 

ACT; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999) ACT ให้ความ

ส�าคัญต่อการเพ่งความสนใจ (Mindfulness) ซึ่งเป็นการ

ตระหนักรู้ต่อส่ิงที่เกิดขึ้น โดยการจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน

ขณะ เฝ้ามองดปูระสบการณ์ทีเ่กิดขึน้ทกุขณะโดยไม่ตดัสิน 

(Kabat Zinn, 2003, p. 145) ผลของการเพ่งความสนใจ 

หากตรวจวัดการท�างานของสมอง พบว่า ท�าให้มีความ

หนาแน่นของสมองเนื้อเทา (Gray matter) ท่ีเก่ียวข้อง

กับความเครียดและความวิตกกังวลลดลง และความ

หนาแน่นของสมองเนื้อเทาที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ 

ความจ�า และการตระหนักรู้ในตนเองเพิ่มขึ้น (Hölzel et 

al., 2011) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Brown & Ryan 

(2003); Goleman (2008) และ Kabat-Zinn (1990) ที่

บ่งช้ีว่า การฝึกการเพ่งความสนใจช่วยพัฒนาสมรรถนะ

ทางอารมณ์ เช่น การจัดการความขัดแย้ง และท�าให้ผู้ฝึก

มีการพัฒนาสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ใน

ตนเอง และมีผลลัพธ์ด้านความผาสุกในด้านต่าง ๆ เพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ แหนจอน 

(2559) ที่พบว่า การเพ่งความสนใจมีอิทธิพลโดยตรงต่อ

สมรรถนะทางอารมณ์ และส่งผลต่อความผาสกุ โดยบคุคล

ท่ีมีสมรรถนะทางอารมณ์สูง จะมีความรู้สึกผาสุกสูงตาม

ไปด้วย ซึ่งส่งผลต่อความส�าเร็จในชีวิตของมนุษย์ในด้าน

ต่าง ๆ งานวิจัยล่าสุด ACT น�าไปใช้ในการพัฒนาทักษะ

การคิดแก้ปัญหาทางสังคมของนิสิตปริญญาตรี ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ (จุฑามาศ แหนจอน, 2557)

ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้ที่ หลักสูตรการเรียน

รู้แบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของ

สมองนี้จะสามารถพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมอง

ให้วัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการศึกษาที่ได้ 

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างหลักสูตร หรือ

โปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหาร

จัดการของสมอง ในกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการประเมินหน้าที่

บริหารจัดการของสมองส�าหรับวัยรุ่น

2. เพื่อพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมองใน

วัยรุ่น

สมมติฐานการวิจัย
1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะ

เวลาของการทดลอง

2. วัยรุ ่นท่ีได ้รับหลักสูตรการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการเพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมอง

ส�าหรับวัยรุ่น มีคะแนนความบกพร่องของหน้าท่ีบริหาร

จัดการของสมองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการ

ทดลอง 

3. วัยรุ ่นท่ีได ้รับหลักสูตรการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการเพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมอง

ส�าหรับวัยรุ่น มีคะแนนความบกพร่องของหน้าท่ีบริหาร

จดัการของสมองน้อยกว่ากลุม่ควบคมุในระยะตดิตามผล 

4. วัยรุ ่นท่ีได ้รับหลักสูตรการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการเพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมอง

ส�าหรับวัยรุ่น มีคะแนนความบกพร่องของหน้าท่ีบริหาร

จัดการของสมองในระยะหลังการทดลองน้อยกว่าก่อน

ทดลอง

5. วัยรุ ่นท่ีได ้รับหลักสูตรการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการเพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมอง

ส�าหรับวัยรุ่น มีคะแนนความบกพร่องของหน้าท่ีบริหาร

จดัการของสมองในระยะติดตามผลน้อยกว่าก่อนทดลอง

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. หน้าทีบ่รหิารจดัการของสมอง (Executive 

Functions of the brain: EFs) หมายถงึ ความสามารถ

ของบุคคลที่เกิดจากการท�างานขั้นสูงของสมอง ในการ

ยั้งคิด มีความจ�าใช้งาน แก้ปัญหา ปรับตัวอย่างยืดหยุ่น 
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ควบคุมอารมณ์ สังเกตตนเอง วางแผน จัดการอุปกรณ์ 

และท�างานส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

EFs ประกอบด้วยทักษะส�าคัญ 8 ด้าน ได้แก่ 

 1.1 การยัง้คดิ หมายถงึ ความสามารถในการ

ควบคุม (เช่น การยับยั้ง ต้านทาน หรือไม่แสดงปฏิกิริยา

ต่อสิ่งกระตุ้น) และความสามารถในการหยุดพฤติกรรม

ของตนเองในเวลาที่เหมาะสม 

 1.2 การยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถใน

การสับเปลี่ยน สลับ หรือเปลี่ยนผ่านความสนใจและการ

เปลี่ยนแปลงจุดสนใจ จากกรอบแนวคิด สถานการณ์ 

กจิกรรม หรือวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึง่ไปสูอ่กีอย่างหนึง่

ตามทีส่ถานการณ์ก�าหนด การยดืหยุน่ ม ี2 องค์ประกอบ

ย่อย ได้แก่

  1.2.1 การยืดหยุ ่นทางพฤติกรรม 

หมายถึง ความสามารถในการปรับพฤติกรรมหรือ

การกระท�าของตนเอง เพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง

ของสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์

  1 .2 .2  การยืดหยุ ่ นทางความคิด 

หมายถึง ความสามารถในการปรับความคิดเพ่ือให้

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย

 1.3 การควบคุมอารมณ์ หมายถึง ความ

สามารถในการปรับลด การตอบสนองทางอารมณ์ที่ไม่

เหมาะสม เช่น การระเบิดอารมณ์โกรธ การแสดงออก

มากเกินไป หรือมีความอ่อนไหวทางอารมณ์อย่างรุนแรง

ต่อเหตุการณ์หรือเรื่องเล็กน้อย

 1.4 การสังเกต หมายถึง ความสามารถใน

การติดตาม สงัเกตและตระหนักรูต่้อพฤติกรรมของตนเอง

ว่าก�าลงัคดิ รูส้กึหรอืท�าอะไรอยู ่และส่งผลกระทบต่อผูอ้ืน่

และสังคม หรือไม่และอย่างไร

 1.5 ความจ�าใช้งาน หมายถงึ ความสามารถ

ในการเกบ็รกัษาข้อมลูไว้ในความคดิ เพือ่ท�างานให้ส�าเรจ็ 

หรือสร้างการตอบสนอง เช่น ความจ�าในการด�าเนิน

กิจกรรมที่มีหลายขั้นตอน การแสดงพฤติกรรมอย่างเป็น

ล�าดับขั้นตอน หรือการท�าตามค�าสั่งที่ซับซ้อน ฯลฯ รวม

ท้ังความสามารถในการคงไว้ซ่ึงความตั้งใจ และการกระ

ท�าให้บรรลุผลส�าเร็จแม้เวลาผ่านไป

 1.6 การวางแผน/ จดัระบบ หมายถงึ ความ

สามารถในการจัดการกับงาน ในปัจจุบันหรืออนาคต 

ภายใต้บริบทของสถานการณ์ที่ก�าหนด และการคาด

การณ์ ต่อสถานการณ์ในอนาคต โดยการวางแผนเป็น

ความสามารถในการประยุกต์ค�าสั่ง หรือเป้าหมาย และ

พัฒนาข้ันตอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมไว้ล่วงหน้า เพื่อ

ให้งาน หรือกิจกรรมประสบความส�าเร็จ รวมท้ังความ

สามารถในการเริ่มงานหรือการค้นหา และจัดเตรียม

เครื่องมือ หรือวัสดุท่ีจ�าเป็น ในการท�างานให้ส�าเร็จไว้

ล่วงหน้า ส่วนการจัดระบบ เป็นความสามารถในการจัด

ล�าดับของข้อมูล การกระท�าหรือวัสดุ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์

 1.7 การจัดการอุปกรณ์ หมายถึง ความ

สามารถในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�าวันท่ี

เกี่ยวข้องกับการท�างาน การเล่น และพื้นที่จัดเก็บสิ่งของ 

เช่น โต๊ะเรียน ตู้ใส่ของ เป้ กระเป๋า ห้องนอน ฯลฯ อย่าง

เป็นระเบียบและเรียบร้อย

 1.8 การท�างานส�าเร็จ หมายถึง ความ

สามารถในการท�างานหรือกิจกรรมให้เสร็จสิ้นหรือ

สมบูรณ์อย่างเหมาะสมภายใต้เวลาที่ก�าหนด ซึ่งเกิดจาก

ความสามารถในการคงไว้ ซึ่งเป้าหมายและข้ันตอนการ

ท�างานไว้ในความคดิ การพัฒนาแผนการเพือ่ให้งานส�าเร็จ 

การจัดการปริมาณงานให้เหมาะสม หรอืการยบัยัง้งาน ที่

ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้

2. หลักสูตรการเรียนรู ้แบบบูรณาการเพ่ือ

เสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองส�าหรับ

วยัรุน่ หมายถงึ วธิกีารฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้โดยการ 

บูรณาการศาสตร์ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ หลักการ

เรียนรู้ของสมอง/ จิตใจ 12 ข้อ และทฤษฎีการยอมรับ

และพันธะสัญญา ซ่ึงเป็นการฝึกอบรมจ�านวน 9 หน่วย

กิจกรรม จ�านวน 9 ครั้ง ๆ  ละ 50 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์
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3. วัยรุ่น หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเป็น

นักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านสวน 

(จั่น อนุสรณ์) ต�าบลบ้านสวน อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ประจ�าปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนต้น

ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ได้แก่ นักเรียนวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน

มัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดชลบุรี

กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรยีนวยัรุน่ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสวน 

(จั่น อนุสรณ์) ต�าบลบ้านสวน อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

จ�านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แล้ว

สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับ

ฉลาก เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 1 

ห้องเรยีน กลุม่ละ 29 คน ซีง่กลุม่ตัวอย่างได้รบัการพทิกัษ์

สทิธิ ์โดยงานวจิยัคร้ังนีไ้ด้ผ่านการพจิารณาจรยิธรรมจาก 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 

ตามหนังสือเลขที่ 73/ 2559

ตัวแปร 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักสูตรการเรียนรู้ จ�าแนก

เป็น 2 วิธี ได้แก่

 1.1 หลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อ

เสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองส�าหรับวัยรุ่น

 1.2 วิธีปกติ ได้แก่ การได้รับการเรียนการ

สอนในคาบเรียนปกติของครู ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางพระราชบัญญัติการศึกษา 2551

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ หน้าที่บริหารจัดการของ

สมอง

วิธีด�าเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยผู้วิจัย

สงัเคราะห์ ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิ

และการเสรมิสร้างหน้าทีบ่รหิารจดัการของสมองส�าหรบั

วยัรุน่ หลักการเรยีนรู ้12 ข้อ ของสมอง/ จิตใจ และทฤษฎี

การยอมรับและพันธะสัญญา 

ระยะที่ 2 การพัฒนามาตรวัดหน้าที่บริหาร

จดัการของสมองด้วยการส�ารวจพฤตกิรรม-แบบรายงาน

ตนเอง (BRIEF-SR) ฉบับภาษาไทย และหลักสูตร EEFs-

Ado ในระยะนี้ผู้วิจัยด�าเนินการ 2 ส่วน คือ

 1) การพัฒนามาตรวัดหน้าท่ีบริหารจัดการ

ของสมองโดยการตรวจเช็คพฤติกรรม-แบบรายงาน

ตนเอง (the Behavior Rating Inventory of Executive 

Function-Self Report version: BRIEF-SR; Guy, 

Isquith, & Gioia, 2004) ฉบับภาษาไทย โดยผ่านการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ภาษา และได้รับ

ลขิสทิธิก์ารแปลอย่างถกูต้อง จากบรษิทั Psychological 

Assessment Resources, Inc. (PAR) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 2) การพัฒนาหลักสูตร EEFs-Ado โดยผู้วิจัย

น�าผลการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน

ขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเป็นโครงร่างหลักสูตร EEFs-Ado 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างวัตถปุระสงค์ 

เนื้อหา วิธีด�าเนินการและการประเมินผล ตามกรอบ

แนวคิดทฤษฎีจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านประสาทวิทยาศาสตร์ 

ด้านจิตวิทยาการปรึกษา ด้านจิตวิทยาการศึกษา ด้าน

การวัดและประเมินผล และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รวม

จ�านวน 7 ท่าน โดยได้ค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 

1 และผลการประเมินความความเหมาะสมของโครงร่าง

หลักสูตร EEFs-Ado มีเหมาะสมมากท่ีสุด (X= 4.86) 

ผู้วิจัยสรุป สังเคราะห์ ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพ

ของ หลักสูตร EEFs-Ado เพื่อน�าไปใช้ทดลองต่อไป

ระยะท่ี 3 การพัฒนาหน้าท่ีบริหารจัดการของ

สมองของวัยรุ ่น เป็นข้ันตอนการทดลองใช้หลักสูตร 

(EEFs-Ado) เพ่ือพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมอง 

ในนักเรียนมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 1 ในจังหวัดชลบุรี โดย

ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองสองตัวประกอบแบบวัด
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ซ�้าหนึ่งตัวประกอบ (Two – factor experiment with 

repeated measures on one factor) (Winer, Brown 

& Michels, 1991, p. 509) โดยวัดก่อนการทดลอง หลัง

การทดลองและติดตามผล ซึ่งผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้ คือ 

 (1) ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยน�านักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สมัครใจและยินยอมเข้าร่วม

โครงการวจิยัจ�านวน 2 ห้องเรยีน มาสุม่อย่างง่ายโดยการ

จับฉลาก เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ได้

นักเรียนห้องเรียนละ 29 คน ประเมิน EFs โดยใช้ BRIEF-

SR ฉบับภาษาไทย เพื่อเป็นคะแนนก่อนการทดลอง (2) 

ระยะทดลอง ผู้วิจัยพัฒนา EFs ในวัยรุ่น โดยใช้หลักสูตร 

EEFs-Ado ในการฝึกอบรม จ�านวน 9 ครั้ง ๆ  ละ 50 นาที 

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ ในภาคเรียน

ต้น ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 8 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส่วนกลุม่ควบคุมได้รบัการเรยีนการ

สอนปกติจากทางโรงเรียน นอกจากนี้วัยรุ่นกลุ่มทดลอง

ประเมินความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรทุกครั้งที่อบรม

โดยใช้มาตราส่วนและการสะท้อนคิด (3) ผู้วิจัยประเมิน 

EFs ทันทีที่สิ้นสุดการอบรม เพื่อเป็นคะแนนหลังการ

ทดลอง ร่วมกับประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพ

ของหลักสูตร EEFs-Ado ในกลุม่ทดลอง ส่วนกลุม่ควบคุม

ประเมนิเฉพาะ EFs (4) ระยะตดิตามผล 4 สปัดาห์ ผูว้จัิย

ด�าเนินการเช่นเดียวกับระยะหลังการทดลอง

ระยะที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

เป็นข้ันตอนการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของ

หลักสูตรหลังจากการทดลองใช้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. มาตรวัด BRIEF-SR (Guy, Isquith, & Gioia, 

2004) ฉบับภาษาไทย ส�าหรับเด็กและวัยรุ่น อายุ 11-18 

ปี ซึ่งผู้วิจัยได้รับลิขสิทธิ์การแปลเป็นฉบับภาษาไทย จาก

บรษัิท PAR โดย BRIEF-SR ม ี2 องค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่ 

1) ดัชนีการก�ากับพฤติกรรม (Behavioral Regulation 

Index: BRI) ประกอบด้วย การยั้งคิด การยืดหยุ่น (มี 2 

องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การยืดหยุ่นทางพฤติกรรม และ

การยืดหยุ่นทางความคิด) การควบคุมอารมณ์ การสังเกต 

และ 2) ดัชนีเมต้าคอกนิชั่น (Metacognition index) 

ประกอบด้วย ความจ�าใช้งาน การวางแผนจัดระบบ การ

จัดการอุปกรณ์ และการท�างานส�าเร็จ รวมจ�านวน 80 ข้อ 

ซึ่งเป็นการประเมินพฤติกรรมความบกพร่องของหน้าที่

บรหิารจดัการของสมอง คะแนนสงูหมายถึงการมแีนวโน้ม

ของการมคีวามบกพร่องมากกว่าคะแนนต�า่ ค�าตอบม ี3 ตวั

เลือก ได้แก่ ไม่เคย บางครั้ง และบ่อยครั้ง ใช้เวลาในการ

ตอบประมาณ 10-15 นาที ผู้วิจัยน�าแบบวัด BRIEF-SR 

ฉบับภาษาไทยท่ีมีความตรงเชิงเน้ือหา ไปหาค่าความเช่ือ

ม่ันกับวัยรุ่นท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ได้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) .92 

2. หลักสูตร EEFs-Ado เป็นหลักสูตรที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น ประกอบด้วยหน่วยกิจกรรม จ�านวน 9 หน่วย 

ได้แก่ 1) การสร้างสัมพนัธภาพและรูจ้กั EFs 2) การสังเกต 

3) การยั้งคิด 4) การคิดและท�าอย่างยืดหยุ่น 5) อารมณ์

และการบริหารความเครียด 6) ความจ�าใช้งาน 7) การ

จัดการอุปกรณ์ และการท�างานส�าเร็จ 8) การวางแผนจัด

ระบบ และ 9) การบูรณาการ/ ยุติ การอบรมใช้เวลา 50 

นาที ต่อหน่วยกิจกรรม โดยอบรมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ 

ละ 1 หน่วยกิจกรรม แต่ละหน่วยกิจกรรม มี 3 ขั้นตอน 

ได้แก่ ขั้นน�า (10 นาที) เป็นข้ันกระตุ้นการต่ืนตัว สร้าง

สมาธิ และผ่อนคลายร่างกาย อารมณ์และความคิด เพื่อ

ให้ผูเ้รยีนเตรยีมความพร้อมในการเปิดรบัต่อการฝึกทักษะ

ต่าง ๆ ขั้นด�าเนินการ (30 นาที) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ฝึก

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ EFs ได้แก่ ทักษะการสังเกต การยั้ง

คิด การยืดหยุ่นทางความคิดและพฤติกรรม การควบคุม

อารมณ์ ความจ�าใช้งาน การวางแผนจัดระบบ การจัดการ

อุปกรณ์ การท�างานส�าเร็จ การคิดแก้ปัญหา การจัดการ

กับอารมณ์และความเครียด ขั้นสรุป (10 นาที) เป็นขั้นที่

ผู้สอนและผู้เรยีนร่วมกันสรปุข้อคิดเหน็และส่ิงท่ีได้รบัจาก

การเข้าร่วมกิจกรรม และประเมินผลการพัฒนา EFs ของ

ผู้เรียนตลอดหลักสูตร
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้า

หนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม 

(Repeated- Measures analysis of variance: one 

between – subjects variable and one within - 

subject variable; Howell, 2013)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจยัจากการเปรยีบเทยีบประสทิธิผลของ

หลักสูตร EEFs-Ado ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 

1 ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล 

รวมท้ังประเมินความพึงพอใจในการใช้หลักสูตร EEFs-

Ado สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมอง

ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง

Source SS df MS F p

Between subjects 8000.62 57

 Groups 1385.52 1 1385.52 11.73* .00

 Ss w/ in groups 6615.10 56 118.13

Within subjects 5326.67

 Intervals

 IxG

 IxSs w/ in groups

1715.31 1.65 1038.39 39.57* .00

1184.05 1.65 716.78 27.32* .00

2427.31 92.51 26.24

Total 13327.29 95.81

*P < .05; =.86 

จากตารางที่ 1 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง (I x G) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p < .05) แสดงให้เห็นว่า วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยความบกพร่องของ

หน้าทีบ่รหิารจดัการของสมอง นอกจากนีย้งัพบว่า วธิกีารทดลองทีแ่ตกต่างกนั (G) มผีลต่อคะแนนเฉลีย่ความบกพร่อง

ของหน้าท่ีบริหารจัดการของสมอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) และระยะเวลาการทดลองท่ีแตกต่างกัน 

(Interval) มผีลต่อคะแนนเฉลีย่ความบกพร่องของหน้าทีบ่รหิารจดัการของสมอง อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .05)

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตาม

ผลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

Source SS df MS F p

ระยะ 

ก่อนการทดลอง

Between groups 34.91 1 34.91 0.38 0.99

Within groups 9042.41 98 92.27

ระยะ 

หลังการทดลอง

Between groups 888.43 1 888.43 9.63* .00

Within groups 9042.41 98 92.27
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Source SS df MS F p

ระยะ

ติดตามผล

Between groups 1646.22 1 1646.22 17.84* .00

Within groups 9042.41 98 92.27

*P < .05; ปรับค่า df เป็น F.05 (1, 98) = 3.94 ด้วยวิธีการของ Welch-Satterwaite (Howell, 2013, p. 459)

จากตารางที่ 2 พบว่า ในระยะก่อนการทดลอง วัยรุ่นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความ

บกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองไม่แตกต่างกัน ส่วนในระยะหลังการทดลองวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) 

และในระยะติดตามผล วัยรุ่นกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความบกพร่องของหน้าท่ีบริหารจัดการของสมองน้อยกว่า

กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05)

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบผลย่อยของระยะเวลาของกลุ่มทดลอง 

Source SS df MS F p

กลุ่มทดลอง Between subjects 4615.95 28 164.86

Interval 2744.57 1.50 1824.51 43.28* .00

Error 1775.42 42.12 42.15

Total 9135.94 71.62

*P < .05; =.75

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองของวัยรุ ่น 

กลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล มีความแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) จึงเปรียบเทียบความบกพร่องหน้าที่บริหารจัดการของสมองเป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบ

แบบ นิวแมน-คูลส์ (Newman–Keuls method) แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองเป็นรายคู่ในระยะก่อน

ทดลองหลังทดลอง และติดตามผลของกลุ่มทดลองด้วยวิธีทดสอบแบบ นิวแมน-คูลส์

คะแนนเฉลี่ย
ระยะหลังการทดลอง

43.59

ระยะติดตามผล

43.76

ระยะก่อนการทดลอง

55.59

ระยะหลังการทดลอง (43.59) - 0.17 12*

ระยะติดตามผล (43.76) - 11.83*

ระยะก่อนการทดลอง (55.59) -

r - 2.00 3.00

q.95 (r, 42) - 2.86 5.10

Wr = q √MSerror                 n - 3.44 6.13

*p< .05
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วัยรุ่นกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความบกพร่อง

ของหน้าที่บริหารจัดการของสมองในระยะหลังการ

ทดลองน้อยกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p< .05) และวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

ความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองใน

ระยะติดตามผลน้อยกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05)

สรุปผลการวิจัย
1. มปีฏสัิมพันธ์ระหว่างวธิกีารทดลองและระยะ

เวลาการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05)

2. วัยรุ ่นที่ ได ้รับหลักสูตรการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการเพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมอง

ส�าหรับวัยรุ่น มีคะแนนความบกพร่องของหน้าที่บริหาร

จัดการของสมองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการ

ทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05)

3. วัยรุ ่นที่ ได ้รับหลักสูตรการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการเพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมอง

ส�าหรับวัยรุ่น มีคะแนนความบกพร่องของหน้าที่บริหาร

จัดการของสมองน้อยกว่ากลุม่ควบคมุในระยะตดิตามผล 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05)

4. วัยรุ ่นที่ ได ้รับหลักสูตรการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการเพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมอง

ส�าหรับวัยรุ่น มีคะแนนความบกพร่องของหน้าที่บริหาร

จัดการของสมองในระยะหลังการทดลองน้อยกว่าก่อน

ทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05)

5. วัยรุ ่นที่ ได ้รับหลักสูตรการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการเพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมอง

ส�าหรับวัยรุ่น มีคะแนนความบกพร่องของหน้าที่บริหาร

จัดการของสมองในระยะติดตามผลน้อยกว่าก่อนทดลอง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05)

อภิปรายผล
1. จากการทดลอง พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

วิ ธีการทดลองและระยะเวลาการทดลอง อย ่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ

ที่ 1 แสดงว่า วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองมี

ผลต่อคะแนนความบกพร่องของหน้าท่ีบรหิารจดัการของ

สมอง และวิธีการทดลอง ที่แตกต่างกันส่งผลต่อคะแนน

ความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมอง อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05) และระยะเวลาการทดลอง

ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคะแนนความบกพร่องของหน้าท่ี

บริหารจัดการของสมอง จะเห็นได้ว่า ในระยะก่อนการ

ทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนความ

บกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองไม่แตกต่าง

กนั แต่ในระยะหลงัการทดลองและระยะตดิตามผล กลุม่

ทดลองมีคะแนนความบกพร่องของหน้าท่ีบริหารจัดการ

ของสมองดกีว่ากลุม่ควบคมุ สรปุได้ว่า วธีิการทดลองและ

ระยะเวลาการทดลอง ส่งผลต่อคะแนนความบกพร่องของ

หน้าที่บริหารจัดการของสมอง

2. วัยรุ่นที่ได้รับหลักสูตร EEFs-Ado มีคะแนน

ความบกพร่องของหน้าท่ีบริหารจัดการของสมอง

น้อยกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

ข้อที่ 2 และ 3 หมายความว่า วัยรุ่นที่ได้รับหลักสูตร 

EEFs-Ado มีหน้าที่บริหารจัดการของสมองดีกว่ากลุ่ม

ควบคุมในระยะหลังการทดลอง ซึ่งหลักสูตร EEFs-Ado 

เป็นหลักสูตรท่ีสร้างข้ึนจากการบูรณาการแนวคิดด้าน

ประสาทวิทยาศาสตร์ หลักการเรียนรู้ของสมอง/ จิตใจ

และทฤษฎีทางจิตวิทยาในพัฒนา EFs สอดคล้องกับ

แนวคิดของแนบบ์และมอร์ตัน (Knapp & Morton, 

2013) ที่กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ในการเสิรมสร้าง 

EFs นั้น ควรจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเพิ่มเครือข่าย

การท�างานของสมองส่วนต่างๆ (Brain networks) เช่น 

สมองส่วนหน้าและส่วนพาไรทอล (The Frontal and 
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parietal cortex networks) ร่วมกับการให้ความรู้ทาง

ด้านจิตวิทยาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น สภาวะอารมณ์

ที่ผ่อนคลายหรืออารมณ์ทางบวก และเหมาะสมกับ

พัฒนาการของผู้เรียน (Caine et al., 2009) ในแต่ละ

หน่วยกิจกรรม ในหลักสูตร EEFs-Ado นั้น ในขั้นน�าเอื้อ

อ�านวยให้วัยรุ่นได้พัฒนาทักษะการสังเกตตนเอง การยั้ง

คิด การควบคุมอารมณ์ ความจ�าใช้งาน ผ่านการฝึกการ

เพ่งความสนใจในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การนบันิว้ การตรวจ

สอบร่างกาย ใบไม้ในสายธาร โยคะ ฯลฯ ซึ่งงานวิจัย

ที่ผ่านมาพบว่า การฝึกการเพ่งความสนใจ ท�าให้ความ

หนาแน่น ของสมองเนื้อเทา (Gray matter) ในฮิปโป

แคมปัส (Hippocampus) ท�างานเพิ่มมากขึ้น และอะ

มิกดาลา (Amygdala) ท�างานลดลง เพิ่มการตระหนักรู้

ในตนเอง และการรับรู้ (Lazar et al., 2005; Brown & 

Ryan, 2003) ส่งผลให้มีสมรรถนะทางอารมณ์และความ

ผาสกุเพ่ิมมากขึน้ (Goleman 2008; Kabat-Zinn,1990; 

จุฑามาศ แหนจอน, 2559) รวมทั้ง EFs ท�างานดีขึ้น 

เนื่องจากสมองเนื้อเทา ในสมองส่วนหน้า (Frontal 

cortex) ท�างานมากขึ้น (Gallant, 2016; Hölzel et 

al., 2011) ส่วนการฝึกโยคะแบบเคลื่อนไหว และท่าศพ 

ช่วยเสริมสร้าง EFs อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Bhargav, 

et al., 2016) นอกจากนี้ขั้นน�าของหลักสูตร EEFs-Ado 

เน้นการสร้างความผ่อนคลาย เช่น การบริหารสมอง 

(Brain gym) หรือกิจกรรมกระตุ้นความต่ืนตัวที่สร้าง

ความสนุกสนาน และมีความหมายส�าหรับวัยรุ่น โดยใช้

เป้าหมาย และความสนใจเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ ดัง

ที่เคนและคณะ (Caine et al., 2009) สรุปว่า การผ่อน

คลาย เป็นสภาวะทีม่คีวามคกุคามต�า่และท้าทายสงู หรอื

สภาวะที่ผู้เรียนรู้สึกว่า ตนเองมีสมรรถนะ เชื่อมั่น และมี

แรงจูงใจมาจากความสนใจ รวมทั้งสภาวะที่ผู้เรียนได้รับ

การเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์และสังคม ช่วยให้

ผู้เรียน มีความจ�าที่ดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่วนขั้น

ด�าเนนิการของหน่วยกิจกรรมทัง้ 9 หน่วย ช่วยให้วยัรุน่ได้

เข้าใจความหมาย และเหน็ความส�าคญัของ EFs ตระหนัก

รู้ต่อผลการประเมิน EFs ของตนเอง รวมท้ังฝึกทักษะ

ส�าคัญ 8 ด้านของ EFs ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 

ซึง่เป็นวธิทีีด่ใีนการเสรมิสร้าง EFs สอดคล้องกับงานวจิยั

ของเวอร์เบอเกน และคณะ (Verbeken et al., 2013) ซึง่

สร้างโปรแกรมการพฒันา EFs ในกลุ่มเดก็อ้วน อาย ุ9-14 

ปี โดยการฝึกทกัษะความจ�าใช้งาน และการยัง้คิด จ�านวน 

25 ช่วง ๆ ละ 40 นาที 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ผลการทดลอง 

พบว่า กลุ่มทดลอง มีการพัฒนา EFs และความจ�าใช้งาน

สงูข้ึน รวมท้ังสามารถลดน�า้หนกัตามท่ีก�าหนดในตารางได้

อย่างต่อเนื่อง ส่วนขั้นสรุปของหลักสูตร EEFs-Ado เปิด

โอกาสให้วัยรุ่นได้สะท้อนการตกผลึกทางความคิด เปิด

รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อน�าทักษะการเสริม

สร้าง EFs ไปใช้ในชีวิตประจ�าได้อย่างต่อเนื่อง และเป็น

รูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของเคน และคณะ (Caine 

et al., 2009) ที่สรุปว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง 

EFs ควรสร้างประสบการณ์เชิงรุก (Active processing 

of experience) เพื่อค้นหาสิ่งที่มีความหมาย และขยาย

ความรู้อย่างต่อเนื่องสู่การประยุกต์ในชีวิตประจ�า 

3. วัยรุ่นท่ีได้รับหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณา

การเพือ่เสริมสร้างหน้าทีบ่รหิารจัดการของสมองส�าหรับ

วัยรุ่น มีคะแนนความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการ

ของสมองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมในระยะติดตามผล อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p< .05) ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อ

ที่ 4 และ 5 กล่าวคือ หลักสูตร EEFs-Ado ช่วยให้วัยรุ่น

กลุ่มทดลองมีหน้าท่ีบริหารจัดการของสมองดีข้ึนท้ังใน

ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 

แนวคิดท่ีส�าคัญของหลักสูตร EEFs-Ado คือ 

ทฤษฏีการยอมรับและพันธะสัญญา ซึ่งใช้หลักการ

พื้นฐานส�าคัญ คือ การเพ่งความสนใจ และ ทฤษฎี

พฤติกรรมนิยมแบบดั้งเดิม เช่น การปรับพฤติกรรม 

(Behavior modification) ท่ีสามารถน�ามาใช้ในการ

พัฒนา EFs ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Tamm & 

Nakonezny, 2015) นอกจากนี้กระบวนการสุดท้าย

ของ ACT คือ การปฏิบัติตามพันธะสัญญา ซึ่งได้มา
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จากการระบุทิศทางค่านิยมที่มาจากความต้องการอย่าง

แท้จริง และมีความหมายในการเสริมสร้าง EFs ส�าหรับ

วัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเคน และคณะ (Caine 

et al., 2009) กล่าวว่า สมองจ�าได้ดี หากสิ่งนั้นมีความ

หมายส�าหรับผู้เรียน หลักสูตร EEFs-Ado สนับสนุนให้

วัยรุ่นได้ฝึกทักษะการวางแผน/ การจัดระบบ การก�ากับ

ตนเอง และการท�างานส�าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ

ศูนย์พัฒนาเด็กแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Center on 

the Developing Child at Harvard University, 

2011) ที่กล่าวว่า ส่ิงส�าคัญที่สุดส�าหรับการเสริมสร้าง 

EFs ในวัยรุ่น คือ การก�ากับตนเอง (Self-regulation) 

ผ่านกระบวนการสร้างเป้าหมาย การวางแผน และการ

สังเกตตนเอง นอกจากนี้ในขั้นตอนสุดท้ายของหลักสูตร 

EEFs-Ado วัยรุ่นในกลุ่มทดลอง ได้ประกาศค่านิยม และ

วิธีการปฏิบัติต่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม (แบ่งกลุ่มย่อย 7-8 

คน ตามค่านิยมที่เลือกสรร) เพื่อเป็นการให้พันธะสัญญา 

ทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น ซึ่ง ACT เชื่อว่า การประกาศ

พันธะสัญญาค่านิยม เปรียบเสมือนกับเข็มทิศน�าทาง ให้

บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่คงเส้นคงวา ใน

การปฏบิตัติามพนัธะสญัญา ทีไ่ด้ประกาศไว้ แม้ต้องเผชญิ

กับความเครียดหรือปัญหาใหญ่ ๆ ของชีวิต (Luoma et 

al., 2007, p.132) ส่งผลให้วัยรุ่นกลุ่มทดลอง สามารถ

น�าวิธีการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจ�าได้อย่างดี เมื่อมีการ

ติดตามผลในระยะเวลา 1 เดือน วัยรุ่นจึงมีหน้าที่บริหาร

จัดการของสมองดีกว่าระยะก่อนการทดลอง นอกจากนี้

การฝึกฝนทักษะของ EFs เช่น ทักษะการก�ากับตนเอง 

การสร้างเป้าหมาย การวางแผน และการสังเกต เป็น

สิง่ส�าคญัส�าหรบัวยัรุน่ในการเสริมสร้างหน้าทีก่ารบรหิาร

จดัการอย่างต่อเน่ือง (Diamond, 2013; Center on the 

Developing Child at Harvard University, 2011) 

สรุปได้ว่า หลักสูตร EEFs-Ado มีประสิทธิผลใน

การเสริมสร้าง EFs ของวัยรุ่น

ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
วยัรุน่มคีวามพึงพอใจต่อหลกัสตูรในภาพรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (X=4.52, SD= .74) และมีความคิด

เหน็ว่ากิจกรรมต่าง ๆ  ของหลกัสตูรช่วยในการเสรมิสร้าง

หน้าที่บริหารจัดการของสมองในด้านการยืดหยุ่นทาง

ความคิดและพฤติกรรม (X =4.55, SD=.57) การเสริม

สร้างความจ�าใช้งาน (X =4.52, SD=.69) การจัดการ

สิ่งของและการท�างานให้ส�าเร็จ (X =4.62, SD=.62) 

รวมทั้งการบูรณาการทักษะต่าง ๆ จากห้องเรียน สู ่

สถานการณ์ชีวิตจริงในระดับมากที่สุด (X =4.52, 

SD=.78) ส่วนหน่วยกิจกรรมท่ีเหลือ วัยรุ่นมีความพึง

พอใจในระดับมาก นอกจากนี้ผลการสะท้อนคิด พบว่า 

วัยรุ่นกลุ่มทดลองมีความสุข สนุกสนาน กระตือรือร้น 

ผ่อนคลาย และรู้สึกประทับใจต่อการอบรม เพราะได้ฝึก

การอยูก่บัปัจจุบนั ในรปูแบบต่าง ๆ  กจิกรรมมคีวามสนกุ 

ช่วยสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ ฝึกการท�างานเป็นทมี และ

ช่วยให้วยัรุน่เข้าใจความหมาย องค์ประกอบ ความส�าคญั 

และผลการประเมิน EFs รวมท้ังได้ฝึกทักษะส�าคัญของ 

EFs ที่สามารถน�าไปในการเสริมสร้าง EFs ในชีวิตประจ�า

ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ วัยรุ่นต้องการให้มีการอบรม 

เพื่อเสริมสร้าง EFs อย่างต่อเนื่อง และควรขยายผลไป

ยังนักเรียนชั้นอื่น ๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. คร ูอาจารย์ หรอืบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง ควร

มีโอกาสเรียนรู้หลักสูตร EEFs-Ado เพื่อน�าไปใช้ในการ

พัฒนา EFs ในวัยรุ่น ซ่ึงอาจเป็นในลักษณะการบูรณา

การกับการเรียนการสอน หรือจัดฝึกอบรมเฉพาะเพื่อ

ตอบสนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 2. ผู ้ที่จะน�าหลักสูตรนี้ไปใช้ ควรมีความ

ช�านาญในการใช้ทฤษฎกีารยอมรบัและพนัธะสญัญาเป็น

อย่างดี เพื่อให้ได้ผลการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างใน

ระดับชั้นอื่น ๆ  เช่น ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 2. ควรเพิ่มการประเมิน EFs ด้วยแบบ

ทดสอบ Wisconsin Card Sorting Test-64 Card 

Version หรือ Tower of London Task ร่วมกับการ

ตรวจท�าหน้าที่ของสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก (fMRI) 

 3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาระยะ

ติดตามผลเป็น 3 หรือ 6 เดือน เพื่อทดสอบความคงทน

ของประสิทธิภาพของหลักสูตร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการวิจัย

คร้ังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มอบทุนอุดหนุน

งบประมาณการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ 2559 กระทั่ง

งานวิจัยครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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