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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานความรูกอนและหลัง

การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนภาษาไทย

หลังการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานกับเกณฑการประเมิน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

ไดแก นักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ช้ันปที่ 2 ของวิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา

ช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษาในภาค

การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

จํานวน 38 คน ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบทดสอบความรูในเรื่องทักษะการสอนภาษาไทยโดยใช 

การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจํานวน 1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ ที่มีคาความเชื่อมั่น 0.81 และ  

2) แบบประเมินทักษะการสอนภาษาไทยโดยใชการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน จํานวน 1 ฉบับมี

คาดัชนีความสอดคลอง 0.67-1.00 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเวลา 16 สัปดาห 

วเิคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติคิา t - test 

 ผลการวิจัยพบวา 1) หลังการทดลอง นักศึกษาครูมีผลสัมฤทธิ์ดานความรูเกี่ยวกับ

ทักษะการสอนภาษาไทยสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และ 2) หลังการทดลอง

นักศึกษาครูมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนภาษาไทยอยูในระดับสูงกวาเกณฑการประเมิน 

คอืรอยละ 75 อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 คําสําคัญ: ทักษะการสอนภาษาไทย การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน นักศึกษาครูสาขาวิชาการ

ประถมศึกษา 
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Abstract 

 The 2 objectives of this research “The Development of Thai - Instructional Skills by 

Using Brain-Based Learning for Elementary Student Teachers” were 1) to compare the 

knowledge achievement in Thai-Instructional skills before and after using Brain - Based 

Learning and 2) to compare Thai – Instructional skill achievement with the criterion of the 

evaluation. The population of this research were second-year elementary student teachers 

studying in College of Teacher Educational Phranakorn Rajabhat University. The samples in 

this study were 38 second-year elementary student teachers in second semester of the 

academic year 2015 which was obtained by means of purposive sampling.The research 

instruments included 1) the 30 questions knowledge in Thai - Instructional Skills by Using 

brain - based learning test with the reliability of 0.81 and 2) Thai - instructional skills by 

Using Brain - Based Learning test with the index of item –objective congruence of 0.67-1.00. 

The duration of data collection was 16 weeks. Data were analyzed by using mean, standard 

deviation, and t-test. 

 The research results revealed that: 1)The student teachers had knowledge in Thai - 

Instructional Skills by using brain - based learning higher than before at the significant level 

.05. 2)The student teachers had thai - instructional skills by Using Brain - Based Learning 

higher than the criterion of the evaluation which were 75 percent at the significant level .05. 

 Keywords: thai - instructional skills, brain-based learning, elementary student teachers 
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บทนํา 

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ

และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 

เพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ

ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู 

ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห 

วจิารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปน

สื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคา

ควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จากแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาตฉิบับที ่11 พบวาคนไทยยังมปีญญาดานคุณภาพการศกึษาโดยเด็กวัยเรยีน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวารอยละ 50.0 และมาตรฐานความสามารถของผูเรียนในเรื่อง

การคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคคอนขางตํ่า (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) และสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดสํารวจนักเรียนที่มีปญหาการอานไมออกเขียนไมไดในระดับช้ัน

ประถมศกึษาปที ่3 พบวามจํีานวนประมาณ 25,000 - 26,000 คน กระจายทั่วประเทศ การอานไม

ออกเขยีนไมไดเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการทําใหเด็กมีการพัฒนาตนเองและการเรียนรูในระดับที่

สูงขึ้น และจากสถติคิะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พื้นฐาน หรือ โอเน็ตในรายวิชา

ภาษาไทยระดับช้ันประถมศกึษาปที่ 6 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ตั้งแตป

การศึกษา 2555 - 2557 พบวามีคะแนนดังนี้ ปการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 36.99 

(ผูจัดการออนไลน, 2558) ปการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 45.02 และปการศึกษา 2557 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 44.88 (สํานักงานศึกษาธิการภาค 9, 2558) จากผลคะแนนเฉลี่ยในรายวิชา

ภาษาไทยในรอบ 7 ปที่ผานมาพบวา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบอยูใน

เกณฑตํ่ากวารอยละ 50 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑตํ่า ดวยเหตุนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาทุกเขตดําเนินการประสานกับเครือขายวิชาการ/มหาวิทยาลัย กลุมโรงเรียน สมาคม 

และชมรมครูภาษาไทยในทองถิน่ประเมินการอาน การเขียนนักเรียนทุกระดับช้ัน วิเคราะหปญหา 

และหาวิธีแกไข โดยปรับระบบบริหารจัดการพัฒนาครู/จัดหาสื่อนวัตกรรมชวยเหลือครูจาก

สถานการณสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยจําเปนตองมุงเนนการผลิตครูใหมีทักษะการสอน

ภาษาไทยใหเด็กประถมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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ในยุทธศาสตรที ่2 เปาประสงคที่ 1 บัณฑติมคีวามสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ มีความพรอม

เขาสูสากล ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมทักษะการสอน

ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเพื่อใหรูกอนที่จะไปปฏิบัติวิชาชีพครูตอไป ทั้งนี้ในสวนของ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการประถมศึกษา ไดกําหนดรายวิชา  

การจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษาไวเปนรายวิชาบังคับที่นักศึกษาครูสาขาวิชา 

การประถมศึกษาจะตองไดศึกษาจากผลการเรียนของนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา 

ในปการศึกษา 2557 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ดานการฝกปฏิบัติการสอนโดยเฉลี่ย คือ รอยละ 66 

ซึ่งไดผลการเรียน C+ หากตองการใหมีผลการเรียน B+ จะตองไดคะแนนรอยละ 75 ขึ้นไป การเรียนรู

โดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Based learning) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่นํารูปแบบการทํางาน

ของสมองมาออกแบบการเรยีนรูเพื่อกระตุนใหสมองทัง้สองซกีทํางานพรอมกันอยางสมดุล โดยมี

การกระตุนการเรียนรูของผูเรียนจากประสบการณเดิมและใหผูเรียนเรียนรูประสบการณใหม

อยางมคีวามสุขและมกีารนํากระบวนการบริหารสมอง (Brain gym) มาใชกระตุนการทํางานของสมอง 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (2558) ไดเสนอหลักการออกแบบ 

การเรยีนรูใหสอดคลองกับการทํางานของสมอง ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรูควรใหเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลวกับสิ่งที่จะเรียนรูใหม ซึ่ง

จะเปนพื้นฐานใหผูเรยีนเกดิความคดิรวบยอด ทักษะและความรูใหม 

2. การจัดการเรยีนรูควรใหผูเรยีนลงมือปฏิบัติสัมผัสประสบการณตรง จากทางตา 

หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดยเรยีนรูจากความเขาใจมากกวาการทองจํา และลงมอืปฏบิัตซิ้ํา ๆ 

3. การจัดการเรียนรูควรใหผูเรียนสะทอนสิ่งที่อานและฟง ออกมาในรูปแบบ 

การวิเคราะห อธิบาย เปรียบเทียบ สรุปเปนความคิดรวบยอด ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา

ความคดิสรางสรรค 

4. การจัดการเรียนรูควรใหผูเรียนประยุกตความคิดรวบยอดกับประสบการณใหม 

เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันซึ่งเปนการคิดอยางสรางสรรคตอยอดสิ่งที่เรียนเพื่อนําไปใชในเรื่อง

ตาง ๆ ในชีวติ 

5. การจัดการเรียนรูควรใหผูเรียนไดคิดใครครวญในผลงานของตนเองเพื่อเปน

พื้นฐานตอไปในการเรยีนรูในระดับที่สูงขึ้น 

 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการสงเสริมทักษะการสอนภาษาไทยโดยใชการเรียนรูที่ใชสมอง

เปนฐานสําหรับนักศกึษาครูสาขาวชิาการประถมศกึษา ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ

ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมทักษะการสอนภาษาไทยใหกับผูเรียนระดับ

ประถมศึกษา การเลือกนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษามาศึกษาเพราะครูประถมศึกษาเปนครู

ที่ตองจัดการเรยีนการสอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งผูเรียนวัยประถมศึกษาเปนวัยที่กระบวนการ
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ของสมองจะสามารถพัฒนาไดอยางสูงสุดและจะทําใหสมองของเด็กวัยนี้มีการพัฒนาไปจนถึง 

วัยผูใหญ และจากการศึกษางานวิจัยดานการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน พบวาเปนการวิจัย 

ที่พัฒนากับผูเรยีนระดับประถมศกึษา เชน งานวิจัยของ อังสนา ศรีสวนแดง (2555) ไดพัฒนาผล

การเรยีนรู เรื่องโจทยปญหาระคนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน พบวาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานรวมกับเทคนิค KWDL (K: What we know, 

W: What we want to know, D: What we do to f ind out, L: What we learned)  

ทําใหผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาระคนของผูเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน นอกจากนี้ 

มผีลงานวจัิยการนําหลักการการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานมาใชในการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศกึษา โดยปราณ ีออนศรี (2552) รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ที่สงเสรมิการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบวา 

นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนความรูในวิชาการวิจัยทางพยาบาล 1 กอนและหลัง มีความแตกตาง

อยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และมคีะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอน

โดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสวนใหญ

จะใชในการพัฒนาผูเรียนโดยตรง ซึ่งพบวายังไมมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอน

ภาษาไทยโดยใชการเรยีนรูที่ใชสมองเปนฐานเพื่อพัฒนานักศกึษาครูเพื่อการเรยีนรูของผูเรยีน 
 

วัตถุประสงคของงานวจัิย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานความรูกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐานของนักศกึษาช้ันปที่ 2 สาขาวชิาการประถมศกึษา 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนภาษาไทยหลังการสอนโดยใช 

การเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานของนักศกึษาช้ันปที่ 2 สาขาวชิาการประถมศกึษากับเกณฑการประเมนิ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปที่ 2 ของ

วทิยาลัยการฝกหัดครู มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษา

สาขาวิชาการประถมศึกษาช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรูภาษาไทย

ระดับประถมศึกษาในภาคการศึกษาที่  2 ปการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยการฝกหัดครู 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 38 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ดานความรูเกี่ยวกับทักษะการสอนภาษาไทย และ

ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนภาษาไทย 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 1. หลังการทดลองนักศึกษาครูมีผลสัมฤทธิ์ดานความรูเกี่ยวกับทักษะการสอน

ภาษาไทยสูงกวากอนการทดลอง 

 2. หลังการทดลองนักศกึษาครูมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนภาษาไทยอยูในระดับสูง

กวาเกณฑการประเมนิคอื รอยละ 75 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมอืการวจัิย 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิย ประกอบดวย 

  1. มคอ.3 รายวิชาการจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษาที่ใชรูปแบบ 

การสอนโดยใชการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูทักษะการสอนภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ 

มทีัง้สิ้น 30 ขอ มคีาระดับความยากงายระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก .20 ขึ้นไป และ

มคีาความเช่ือม่ันเทากับ .81 

  3. แบบประเมนิทักษะการสอนภาษาไทยมคีาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมิน

ทักษะการสอนอยูระหวาง .75 – 1.00 

 การรวบรวมขอมูล 

 การทดลองกับกลุมตัวอยางไดดําเนนิการเปนขัน้ตอน ดังนี้ 

  1. ผูวจัิยเก็บขอมูลโดยการวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูกอนเรียนกับกลุมตัวอยางดวย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูเกี่ยวกับทักษะการสอนภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใช

ระยะเวลาในสัปดาหแรกของการสอนจริง คอื วันที่ 5 พฤศจกิายน 2558 ใชระยะเวลา 50 นาที 

  2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุมตัวอยางดวยวิธีการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน โดยใชระยะเวลาในการสอนทั้งหมด 8 สัปดาห เปนเวลา 8 วัน วันละ 4 ช่ัวโมง รวม 32 ช่ัวโมง 

ตัง้แตวันที่ 12 พฤศจกิายน 2558 ถงึ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู

ตาม มคอ.3 ในรายวิชาการจัดการเรียนรูภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา ในระหวางการวิจัย 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบไมเปนทางการ เชน การแสดงความสนใจในการเรียน 
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ผลงานของนักศึกษาในการปฏิบัติทักษะการสอน การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น  

การอภปิราย และนําขอมูลที่ไดมาประกอบการอภปิรายตอไป 

  3. หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตาม มคอ.3 นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางฝก

ปฏิบัติการสอนในสัปดาหที่ 10 - 15 รวม 6 สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต 

วันที่ 7 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 โดยผูวิจัยนําแบบประเมินทักษะการสอน

ภาษาไทยใชกับกลุมตัวอยาง 

  4. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ดานความรูหลังเรียน (post-test) ดําเนินการทดสอบดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูเกี่ยวกับทักษะการสอนภาษาไทยในสัปดาหที่ 16 คือ  

วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ใชระยะเวลา 50 นาที 

  5. หาผลสัมฤทธิ์ดานความรูโดยใชคะแนนผลตางระหวางกอนและหลังการทดลอง

แลวนํามาวเิคราะหทางสถติแิบบ t-test for Dependent Samples เพื่อตรวจสอบสมมตฐิาน 

  6. เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนโดยใชคะแนนจากแบบประเมินทักษะ

การสอนภาษาไทยนํามาวิเคราะหเทียบกับเกณฑการประเมินและวิเคราะหทางสถิติแบบ  

one sample t-test เพื่อตรวจสอบสมมตฐิาน 

 จากการสังเคราะหหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 12 ขอ ของ Caine and Caine (1989) 

ไดขัน้ตอนการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ ดังนี้ 

  1. ขั้นกระตุนการเรียนรู เปนการการบริหารสมอง และใชคําถามหรือทํากิจกรรม

กระตุนการคดิเพื่อเช่ือมโยงประสบการณเดมิของผูเรยีนใหสัมพันธกับเรื่องที่จะเรยีน 

  2. ขั้นสรางความรู จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ใชสื่อที่เปนของจริง 

สอดคลองกับลีลาการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 4 ดาน ไดแก การมอง การฟง การอาน และการ

สัมผัสหรอืเคลื่อนไหว จัดกจิกรรมใหสอดคลองกับพหุปญญาของผูเรียน ไดแก ภาษา เหตุผล มิติ

สัมพันธ ดนตรี การเคลื่อนไหว ความสัมพันธกับผูอื่น ความเขาใจในตนเอง และความเขาใจใน

ธรรมชาตอิยางนอย 2 ดาน 

  3. ขัน้สรุปความรู กระตุนใหผูเรยีนเปนผูสรุปความรูดวยตนเอง 

  4. ขัน้นําไปใช ใหผูเรยีนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับสถานการณใหม 

 การวเิคราะหขอมูล 

 ขอมูลที่ไดจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ดานความรู ผูวิจัยไดนํามาเปรียบเทียบกอนและ

หลังการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สําหรับขอมูลที่ไดจากการสังเกตทักษะการสอน 

ผูวิจัยไดนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ

ทดสอบคาที (t-test) และนํามาสรุปเปนตารางและความเรยีงตอไป 
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ผลการวจัิย 

 ในครัง้นี้ผูวจัิยขอเสนอผลการวจัิยดังตอไปนี้ 

 1. การทดสอบสมมตฐิานขอที่ 1 

 หลังการทดลองนักศึกษาครูมีผลสัมฤทธิ์ดานความรูทักษะการสอนภาษาไทยสูงกวา

กอนการทดลอง 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานความรูทักษะ

การสอนภาษาไทยกอนและหลังการทดลอง 

ผลสัมฤทธิ์ดานความรู N 𝒙𝒙� SD p-value 

กอนการทดลอง 

 

หลังการทดลอง 

38 

 

38 

16.3 

 

25.44 

1.24 

 

0.53 

 

0.0029* 

*p < 0.05 
 

 จากตารางที่  1 พบวา คะแนนเฉลี่ยดานความรูทักษะการสอนภาษาไทยจาก 

การเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานของนักศกึษาสาขาวชิาการประถมศึกษาช้ันปที่ 2 กอนการทดลอง

เทากับ 16.3 คะแนน หลังการทดลองเทากับ 25.44 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลัง 

การทดลองสูงกวาคาเฉลี่ยกอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 

 2. การทดสอบสมมตฐิานขอที่ 2 

 เพื่อศกึษาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนภาษาไทยโดยใชการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน

เทยีบกับเกณฑการประเมนิ คอื รอยละ 75 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิด์านทักษะการสอนภาษาไทยหลังการทดลอง

กับเกณฑการประเมนิ 

การทดสอบ 
𝒙𝒙� 

(n = 38) 
SD p-value 

เกณฑ (รอยละ 75 ของคะแนนเต็ม) 9 1.02 0.020 

หลังการทดลอง 10.1 0.85 0.016 

*p < 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 หลังการทดลอง พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอน

ภาษาไทยสูงกวาเกณฑการประเมนิการประเมนิอยางมนัียสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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อภปิรายผลการวจัิย 

 1. จากผลการวิจัย พบวาผลที่ไดจากการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยโดยใช               

การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสําหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา หลังการทดลอง

พบวานักศกึษาครูมีผลสัมฤทธิ์ดานความรูทักษะการสอนภาษาไทยสูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานแสดงใหเห็นวาการพัฒนาทักษะการสอน

ภาษาไทยโดยใชการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานชวยใหนักศึกษาครูมีความรูเกี่ยวกับทักษะ 

การสอนภาษาไทยโดยใชสมองเปนฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรานี ออนศรี (2552)  

ที่พบวาการสอนที่สงเสรมิการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

กองทัพบก ทําใหนักศึกษาพยาบาลมีความรูในวิชาวิจัยทางพยาบาล 1 กอนและหลัง มีความแตกตาง

อยางมนัียสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และมคีาเฉลี่ยความพงึพอใจตอรูปแบบการสอนโดยรวมอยู

ในระดับมาก ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานใชกระบวนการเรียนรูเนนใหผูเรียน

ไดรับประสบการณตรง และประสบการณที่หลากหลาย ไดแก การฝกทําโครงสรางการทํางาน

ของสมองจากของจําลอง ทําใหเห็นกระบวนการทํางานและความสําคัญของสมอง การชมวีดิทัศน

เชิงสารคดีเกี่ยวกับการทํางานของสมองในรูปแบบ 3 มิติ การฝกทํากิจกรรมที่ไดใชสมองทั้ง 2 ซีก 

ดวยตนเองทําใหเขาใจการทํางานของสมองมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันผูวิจัยใหนักศึกษาครูไดทํา

กิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริงตามหลักการพื้นฐานการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 12 ดาน  

(Caine and Caine, 1989) และใหยกตัวอยางการนําความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาทําใหผูเรียนเกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการสอน

ภาษาไทยโดยใชสมองเปนฐาน รวมถึงนักศึกษาไดทํากิจกรรมบริหารสมอง ฝกคิดสรางสรรค 

การบริหารสมองสําหรับเด็กประถมศึกษา การใหนักศึกษาครูเ ช่ือมโยงความรู เดิมกับ

ประสบการณใหมใหสัมพันธกับเรื่องที่จะเรียน การใหการเสริมแรงกับนักศึกษาดวยคําชม  

การพูดดวยถอยคําสุภาพ การจัดกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจ การฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห

และคดิสรางสรรคผานกจิกรรมทั้งเดี่ยวและกลุมทําใหนักศึกษาครูมีความสุขในการเรียนจึงทําให

นักศกึษาเขาเรยีนทุกคน และทุกครัง้ ทําใหไดรับความรูอยางเต็มที่สอดคลองกับสํานักงานบริหาร

และพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (2558) ที่กลาววา สมองเรียนรูจากการสัมผัสตรง  

ทางตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และใจ ทําใหเรียนรูดวยความเขาใจมากกวาการทองจําและ

สามารถเรียนรูไดดี นักศึกษาครูบางคนไดสะทอนเปนคําพูดวา “เรียนวิชานี้มีความสุขมากคะ

อาจารย” ซึ่งสอดคลองกับหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของ Caine and Caine (1989)  

ซึ่งเปนนักวจัิยที่ไดวิจัยการเรียนรูคํานึงถึงความสามารถของสมอง และไดเสนอหลักการเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน 12 ขอ ขึ้นในป ค.ศ. 1989 ตอมาถูกนําไปแกไข Politano and Paquin (2000) 
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และ Call and Featherstone (2010) ไดกลาวถึงหลักการทํางานของสมองที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

ในหองเรยีนไววาถาผูเรยีนมคีวามสุขกับการเรยีนจะทําใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรูไดด ี

 2. ผลการวจัิยดานการสังเกตทักษะการสอนภาษาไทย พบวาหลังการทดลองนักศึกษา

ครูสาขาวิชาการประถมศึกษามีคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการสอนภาษาไทยอยูในระดับสูงกวา

เกณฑการประเมิน คือ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา 

การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยโดยใชการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานชวยใหนักศึกษาครู 

มทีักษะการสอนภาษาไทยอยูในระดับด ีโดยผูวจัิยไดตั้งเกณฑการประเมินไวจากคะแนนเต็ม 12 คะแนน 

ซึ่งหมายความวาเกณฑ รอยละ 75 คือ คะแนน 9 คะแนน จากผลการประเมินไดกําหนดคะแนน 

9-10 คะแนนอยูในระดับด ีพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนอยูที่ 10.1 ซึ่งหมายความวาอยูในระดับดี ซึ่ง

สอดคลองกับสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (2558) ที่กลาววา สมอง

เรยีนรูและจดจําผานการลงมอืปฏบิัต ิActive Learning แลวฝกฝนจนเกิดทักษะ ความชํานาญและ

คนพบตนเอง ความถนัด ความสนใจ และความสามารถ ดังจะเห็นไดจากการฝกปฏิบัติการสอน

พบวานักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจในการสอน โดยเริ่มตนจากการเขียนแผนการสอนภาษาไทย

โดยใชขั้นตอนการสอนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและกําหนดตัวบงช้ีที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอน

โดยใชสมองเปนฐานทําใหนักศกึษาครูสามารถตรวจสอบขัน้ตอนการสอนของตนเองวามีครบตาม

ตัวบงช้ีหรือไม โดยนักศึกษาทุกคนสงแผนการสอนลวงหนาและติดตามผลของตนเองวาม ี

การปรับปรุงอยางไร นักศึกษาบางคนไดรับการแกไขจากผูวิจัยไดสมบูรณแลวแตเมื่อไปเห็น 

การฝกปฏิบัติการสอนของเพื่อนที่มีความนาสนใจมากกวา จึงมีการขอนําแผนการสอนกลับไป

แกไขใหการสอนสมบูรณยิ่งขึ้น ในการฝกปฏบิัตกิารสอนนัน้นักศึกษาไดนําขั้นตอนการสอนโดยใช

การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่ผูวิจัยไดสังเคราะหจากหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานทั้ง 

12 ขอ มากําหนดเปนขัน้ตอนในการฝกปฏบิัตทิักษะการสอนภาษาไทย ม ี4 ขัน้ ดังนี้ 

  ขัน้ที่ 1 ขัน้กระตุนการเรยีนรู 

ในขัน้นี้นักศกึษาครูเริ่มตนการสอนดวยกจิกรรมการบริหารสมองเพื่อกระตุนสมอง

ซีกซายและซีกขวาใหมีการถายโอนขอมูลซึ่งสอดคลองกับหลักการของการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐานที่กลาววาการกระตุนสมองทั้ง 2 ซีกใหทํางานพรอมกันจะชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี  

ซึ่งการจัดกจิกรรมบรหิารสมองของนักศกึษาครูมหีลายรูปแบบ ดังนี้ 

   รูปแบบที่ 1 นําทาบรหิารสมองประกอบเพลงจากอินเทอรเนตมาใชทั้งหมด เชน 

เพลงตบมือ ตบตัก ตบไหล เพลงศูนย สอง หาสิบ เพลงจับหัว จับหู จับไหล และเพลงดั่งดอกไม

บาน เปนตน 

   รูปแบบที่ 2 การบรหิารสมองจากทาทางตาง ๆ โดยไมมเีพลง เชน ทาจีบแอล 
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   รูปแบบที่ 3 นักศกึษาออกแบบทาบริหารสมองดวยตนเองประกอบเพลงงาย ๆ 

เชน เพลงเจานกนอย และเพลงดอนเจดยี เปนตน 

   รูปแบบที่ 4 การบริหารสมองจากการละเลนของเด็ก เชน การละเลน กรรไกร 

ไข ผาไหม ซึ่งพัชรวีัลย เกตุแกนจันทร (2544) ไดกลาววาการบรหิารสมองม ี4 รูปแบบดังนี้ 

    1. การเคลื่อนไหวสลับขาง เปนการเคลื่อนไหวรางกายของอวัยวะตาง ๆ

สลับขางซาย–ขวา เพื่อใหสมองทัง้สองซกีถายโยงขอมูล 

    2. การยดืสวนตาง ๆ ของรางกาย เปนการยดืสวนตาง ๆ ของรางกายคลาย

ทาโยคะ สามารถชวยผอนคลายความตึงเครียดของสมองสวนหนาและสวนหลัง ทําใหมีสมาธ ิ

ในการเรยีนรูสูงขึ้น 

    3. การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุน จะชวยกระตุนการทํางานของกระแสประสาท 

ชวยใหเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู 

    4. การบริหารรางกายงาย ๆ เปนการบริหารสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน 

การวิ่งอยูกับที่เบา ๆ 

   ในขัน้นี้นอกจากการบริหารสมองแลวยังมกีารใชคําถามหรือทํากิจกรรมกระตุน

การคิดเพื่อเช่ือมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนกับเรื่องที่จะเรียน หลังจากบริหารสมองแลว

นักศึกษาครูมีการใชคําถามและกิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลายเชื่อมโยงประสบการณเดิมของ

ผูเรียน เชน การสอนเรื่องคําควบกล้ํา นักศึกษานําสิ่งของที่เปนของจริงมา เชน พริก กระจก 

แปรงสีฟน มารวมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งของจากประสบการณเดิมของผูเรียนโดยใชคําถามวา    

“นักเรยีนเคยรับประทานอาหารอะไรที่มีพริกเปนสวนประกอบ” “นักเรียนใชกระจกเวลาใดบาง” 

“นักเรียนใชแปรงสีฟนทําอะไรบาง” ซึ่งสอดคลองกับหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่

นักศึกษาครูไดเรียนมาวาสมองจะมีการเช่ือมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหม 

สอดคลองกับศศิธร เวียงวะลัย (2556) ที่ไดกลาวถึงขั้นตอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

ดังนี้ 

  ขั้นแรก (Preparation) เปนการเตรียมสมองสําหรับเช่ือมโยงการเรียนรู ผูสอนอาจ

ใหกําลังใจหรอืกระตุนผูเรยีนดวยการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งทีผู่เรยีนไดเรยีนรูมาแลว 

  ขัน้ที่ 2 ขั้นสรางความรู ในขั้นตอนนี้ไดกําหนดรายละเอียดของขั้นตอนการสอน 8 ดาน 

ดังนี้ 

   1. ใชสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับลีลาการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 4 ดาน ไดแก 

การมอง การฟง การอาน และการสัมผัสหรือเคลื่อนไหว ตัวอยาง นักศึกษามีการสอนเรื่องสระแอ 

มีการใชบัตรภาพแกว แพ แกม แตงโม มีการอานปริศนาคําทายใหนักเรียนฟง มีการติดบัตรคํา

สระแอที่มีตัวสะกดและไมมีตัวสะกดใหนักเรียนอาน และมีการรองเพลงสระแอประกอบทาทาง 
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ซึ่งนักศกึษาครูไดใชสื่อการเรยีนรูที่สอดคลองกับการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานที่กลาววา ผูเรียน

แตละคนมรูีปแบบการเรยีนรูแตกตางกัน ดังนัน้จงึควรใชสื่อการสอนทีห่ลากหลาย 

   2. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและใชสื่อที่เปนของจริง

นักศึกษาครูไดนําสื่อการเรียนรูของจริงมาใชสอน เชน การฝกปฏิบัติการสอนเรื่องมาตราแมกด  

มีการนําขาวโพด ไมบรรทัด และผักกาด มาใชสอนใหนักเรียนไดสัมผัสและเรียนรู ซึ่งสอดคลอง

กับหลักการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานที่นักศกึษาไดเรยีนรูวาสมองจะเรยีนรูไดดเีมื่อไดสัมผัสจาก

สื่อการเรยีนรูที่เปนของจรงิ 

   3. จัดกจิกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู เชน การฝก

ปฏบิัตกิารสอนเรื่อง คําภาษาถิ่น มกีารจัดกิจกรรมใหผูเรียนออกมาวาดภาพปริศนาคําทายสราง

ความสนุกสนานใหกับผูเรียนมาก โดยสงัเกตจากรอยยิ้มและเสยีงหัวเราะ 

   4. จัดกจิกรรมการเรยีนรูที่เรยีงลําดับจากงายไปยาก นักศึกษาครูมีการเรียงลําดับ

กิจกรรมการสอนจากงายไปยาก เชน การเริ่มจากสื่อที่เปนของจริง แลวเปนบัตรภาพ บัตรคํา 

แถบประโยค ตามลําดับ หรือการจัดกิจกรรมที่เริ่มจากการอานคําจากที่กําหนดให จากนั้นฝก

จําแนกคํา แลวฝกเขยีนคํา ซึ่งนักศกึษามกีารลําดับกจิกรรมไดด ี

   5. ครูมีบุคลิกภาพที่ยิ้มแยมแจมใสเปนมิตร และใหการเสริมแรงทางบวก 

แกผูเรียน โดยกลาวคําชมหรือใหของรางวัลตามความเหมาะสมหลังจากนักศึกษาครูไดเรียนรู

เกี่ยวกับการเสริมแรงจะชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ทําใหผูเรียนมีความสุข ประกอบกับ

ผูวิจัยเปนแบบอยางในการกลาวชมใหกําลังใจนักศึกษาและมีการเสริมแรงดวยของรางวัลเล็ก ๆ 

นอย ๆ ใหกับนักศึกษาที่มาตรงเวลาตลอดการเรียนในรายวิชานี้ ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก

แบบอยางและนํามาใชในการฝกปฏิบัติการสอน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานบริหารและพัฒนา

องคความรู (องคการมหาชน) (2558) ที่กลาวถึงหลักการเรียนรูของสมองวาสมองเรียนรูและ

จดจําไดด ีเมื่อสมองสวนอารมณ Limbic system เปด 

   6. จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก โดยมีกิจกรรมทางภาษา

ควบคูกับจนิตนาการ ศลิปะ หรอืความคดิสรางสรรค หลังจากนักศึกษาไดเรียนรูวาสมองซีกซาย

และซกีขวามีหนาที่อยางไร จึงมีการจัดกิจกรรมที่กระตุนสมองซีกขวาดวยการนําเพลงมาใชสรุป 

การเรยีนและมกีารใหผูเรยีนวาดภาพระบายส ี

   7. จัดกิจกรรมไดทาทายและนาคนหา จากการที่นักศึกษาครูไดเรียนรูวาสมอง

ถูกออกแบบมาใหขบคิดอยากรูอยากเห็น ดังนั้นจึงตองจัดกิจกรรมที่นาคนหาและใหสมองไดคิด 

นักศึกษาจึงนําเขาสูบทเรียนดวยการนําสิ่งของมาใสในกลองปริศนา หรือ ถุงผา เพื่อใหผูเรียน

คลํา จับ สัมผัส หรอืฟงเสยีงจากการเขยา และทายซึง่เปนกจิกรรมที่กระตุนสมอง 
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   8. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพหุปญญาของผูเรียนซึ่งหลักการเรียนรูโดยใช

สมองเปนฐานไดกลาววา สมองของแตละคนมีรูปแบบแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมที่

สงเสรมิการเรียนรูที่หลากหลาย ตัวอยาง การฝกปฏิบัติการสอนของนักศึกษามีการจัดการเรียน

การสอนที่ใหผูเรียนทํางานกลุม เพื่อฝกดานความสัมพันธกับผูอื่น การเคลื่อนไหวประกอบเพลง 

เปนการฝกการเคลื่อนไหวและดนตร ี

  ในขั้นการสรางความรูนี้สอดคลองกับศศิธร เวียงวะลัย (2556) ที่ไดกลาวถึง

ขัน้ตอนการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีการเรียงลําดับทั้งหมด 5 ขั้น โดยในขั้นที่ 2 Acquisition 

เปนการเตรียมสมองเพื่อซึมซับขอมูลใหม สมองจะเชื่อมโยงระหวางขอมูลความรูเพิ่มเติมกับ

ขอมูลใหมตามความเปนจริงอยางสรางสรรคและขั้นที่ 3 Elaboration ผูเรียนใชขอมูลและ

ขอคดิเห็นเพื่อสนับสนุนเช่ือมโยงการเรยีนรูและเพื่อตรวจสอบขอมูลที่ผิดพลาด 

  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปความรู ในขั้นตอนนี้เปนการกระตุนใหผูเรียนเปนผูสรุปความรูดวย

ตนเอง เชน การใหทําแผนผังความคิดสรุปความรูที่เรียน การใชคําถามใหผูเรียนสรุป การฝก

ปฏบิัตกิารสอนเรื่องสระอา ใชคําถาม ดังนี้ “สระอาเขียนไวที่ตําแหนงใดของพยัญชนะตน” “คําที่

ประสมดวยสระอามีเสียงสั้นหรือยาว” หรือสรุปดวยการรองเพลง และสนทนาจากเพลง 

สอดคลองกับขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของวิมลรัตน สุนทรโรจน (2549) 

โดยกลาววาขั้นนี้เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูแลวใหนักเรียนทําใบงานรายบุคคล 

แลวเปลี่ยนกันตรวจ โดยครูและนักเรียนรวมกันเฉลย ใหนักเรียนแตละคนปรับปรุงผลงานของ

ตนเองใหถูกตอง ครูรับทราบและเก็บผลงานไวในแฟมสะสมผลงาน 

  ขัน้ที่ 4 ขัน้นําไปใช ในขัน้ตอนนี้ใหผูเรยีนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับสถานการณ

ใหม จากหลักการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานที่นักศึกษาครูไดเรียนรูกลาววา ครูควรจัดการเรียน

การสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูกับสถานการณใหม เชน การฝกปฏิบัติ 

การสอนเรื่องคําภาษาถิ่น มีการนําเพลงภาษาถิ่น 4 ภาค ไดแก เพลงจางมันเตอะ (ภาคเหนือ) 

เพลงไสวาสิบถิ่มกัน (ภาคอีสาน) และเพลงมหาลัยวัวชน (ภาคใต) มาใหนักเรียนหาคําภาษาถิ่น

และหาความหมาย จากการที่นักศึกษาครูไดเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย 

โดยใชสมองเปนฐาน นักศกึษาไดนําไปใชฝกปฏบิัตกิารสอนในกลุมวิชาชีพครูในรายวิชาการจัดการ

เรียนรู โดยเขามาปรึกษาเพิ่มเติมกับผูวิจัย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของปราณี ออนศร ี

(2552) ที่พบวานักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

มีความพึงพอใจระดับมาก และสอดคลองกับศศิธร เวียงวะลัย (2556) ที่ไดกลาวถึงขั้นตอน 

การเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีการเรียงลําดับทั้งหมด 5 ขั้น โดยในขั้นที่ 5 Funcional Integration 

ผูเรียนจะประยุกตขอมูลเดิมมาใชกับสถานการณใหม เชน ผูเรียนเคยเรียนการซอมเครื่องมือ 
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อุปกรณ โดยดูการซอมเตาอบที่บานมาแลว เขาตองสามารถประยุกตทักษะการซอมอุปกรณชนิด

อื่น ๆ ไดดวย 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัต ิ

 1. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรูที่สามารถนําไปใชเปน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูกับรายวิชาการจัดการเรียนรูของวิชาเอกบังคับทุกรายวิชา เพื่อสราง

คุณลักษณะของนักศึกษาครูใหมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู แกปญหา และพัฒนา

ผูเรียนระดับประถมศึกษาใหสมองไดรับการกระตุนอยางสูงสุดเพื่อใหเกิดผลดีตอการเรียนรูของ

เด็กในวัยประถมศกึษา 

 2. การบริหารสมอง นักศึกษาครูสวนใหญจะนําทาทางและเพลงมาจากสื่อออนไลน 

ดังนั้น ควรใหนักศกึษาครูคดิทาการบรหิารสมองดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยนักศึกษาครูอาจแตง

เพลงงาย ๆ ขึ้นเองและคดิทาการบรหิารสมองประกอบ หรือนําเพลงที่ใชในระดับประถมศึกษามาคิด

ทาการบรหิารสมองประกอบดวยตนเอง 

 3. ผูวิจัยสังเคราะหขั้นตอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเปน 4 ขั้น หากคณาจารย

หรอืครูสนใจนําขัน้ตอนไปใชสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของธรรมชาตวิิชา 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการสอนโดยใชการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

ในรายวชิาอื่น ๆ เพิ่มเตมิ 

 2. การบริหารสมองชวยกระตุนการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีก ทําใหเกิดผลดีตอ 

การเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการละเลนของเด็กไทยที่ชวยกระตุนสมอง

ของผูเรยีนเพื่อนํามาใชบูรณาการกับการจัดกจิกรรมการเรยีนรูระดับประถมศกึษาตอไป 

 3. การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเนนเกี่ยวกับการทํางานของสมอง ควรมีการศึกษา 

ผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในดานการพัฒนาทักษะการคิดอื่น ๆ ของนักศึกษา เชน 

การคดิวเิคราะห การคดิสังเคราะห และการคดิอยางมวีจิารณญาณ เปนตน 
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