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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานความรูกอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนภาษาไทย
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานกับเกณฑการประเมิน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก นักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปที่ 2 ของวิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับ ประถมศึก ษาในภาค
การศึ ก ษาที่ 2 ปก ารศึ ก ษา 2558 ของวิ ท ยาลั ย การฝก หั ด ครู มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏพระนคร
จํานวน 38 คน ไดมาโดยเลือ กแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการเก็บ
รวบรวมขอ มู ล ประกอบดว ย 1) แบบทดสอบความรูใ นเรื่อ งทั ก ษะการสอนภาษาไทยโดยใช
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจํานวน 1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ ที่มีคาความเชื่อ มั่น 0.81 และ
2) แบบประเมินทักษะการสอนภาษาไทยโดยใชการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน จํานวน 1 ฉบับมี
คา ดั ช นีค วามสอดคลอ ง 0.67-1.00 ระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมขอ มูล เวลา 16 สั ป ดาห
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติคา t - test
ผลการวิจัยพบวา 1) หลังการทดลอง นักศึก ษาครูมีผลสัมฤทธิ์ดานความรูเ กี่ย วกับ
ทักษะการสอนภาษาไทยสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และ 2) หลังการทดลอง
นั ก ศึก ษาครู มีผลสั มฤทธิ์ ดานทั ก ษะการสอนภาษาไทยอยูใ นระดับ สูง กวาเกณฑก ารประเมิ น
คือรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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 เปนเครื่องมือ ในการติดตอสื่อสาร
เพื่อสรางความเขาใจและความสั มพั นธที่ดีตอกั น ทํ าใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห
วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปน
สื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคา
ควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พบวาคนไทยยังมีปญญาดานคุณภาพการศึกษาโดยเด็กวัยเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวารอยละ 50.0 และมาตรฐานความสามารถของผูเรียนในเรื่อง
การคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห มี วิ จ ารณญาณ และคิ ด สร า งสรรค ค อ นข า งต่ํา (สํา นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ , 2554) และสํา นั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได สํ า รวจนั ก เรี ย นที่ มี ป ญ หาการอ า นไม อ อกเขี ย นไม ไ ด ใ นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 พบวามีจํานวนประมาณ 25,000 - 26,000 คน กระจายทั่วประเทศ การอานไม
ออกเขียนไมไดเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งในการทําใหเด็กมีการพัฒนาตนเองและการเรียนรูในระดับที่
สูงขึ้น และจากสถิติคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ตในรายวิชา
ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 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 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบอยูใน
เกณฑต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑต่ํา ดวยเหตุนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ได ม อบหมายใหสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาทุกเขตดําเนินการประสานกับเครือขายวิชาการ/มหาวิทยาลัย กลุมโรงเรียน สมาคม
และชมรมครูภาษาไทยในทองถิน่ ประเมินการอาน การเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะหปญหา
และหาวิ ธี แก ไข โดยปรั บระบบบริ หารจั ดการพั ฒนาครู /จั ดหาสื่ อนวั ตกรรมช วยเหลื อครู จ าก
สถานการณ ส ะทอ นใหเ ห็ น ว าประเทศไทยจํา เปน ตอ งมุ งเนน การผลิ ตครูใ หมี ทั ก ษะการสอน
ภาษาไทยใหเด็กประถมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ในยุทธศาสตรที่ 2 เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ มีความพรอม
เขาสูสากล ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมทักษะการสอน
ภาษาไทยในระดั บ ประถมศึ ก ษาเพื่ อ ให รูก อ นที่จ ะไปปฏิบั ติ วิ ชาชี พ ครู ต อ ไป ทั้ ง นี้ ใ นส ว นของ
หลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิต (หลั ก สูต ร 5 ป) สาขาวิช าการประถมศึก ษา ไดกํา หนดรายวิช า
การจั ด การเรีย นรูภ าษาไทยระดั บ ประถมศึก ษาไวเ ปน รายวิชาบั งคับ ที่นั ก ศึก ษาครูส าขาวิช า
การประถมศึกษาจะตองไดศึกษาจากผลการเรียนของนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
ในปการศึกษา 2557 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ดานการฝกปฏิบัติการสอนโดยเฉลี่ย คือ รอยละ 66
ซึ่งไดผลการเรียน C+ หากตองการใหมีผลการเรียน B+ จะตองไดคะแนนรอยละ 75 ขึ้นไป การเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Based learning) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่นํารูปแบบการทํางาน
ของสมองมาออกแบบการเรียนรูเพื่อกระตุนใหสมองทั้งสองซีกทํางานพรอมกันอยางสมดุล โดยมี
การกระตุนการเรียนรูของผูเรียนจากประสบการณเดิมและใหผูเรียนเรียนรูประสบการณใหม
อยางมีความสุขและมีการนํากระบวนการบริหารสมอง (Brain gym) มาใชกระตุนการทํางานของสมอง
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (2558) ไดเสนอหลักการออกแบบ
การเรียนรูใหสอดคลองกับการทํางานของสมอง ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูควรใหเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลวกับสิ่งที่จะเรียนรูใหม ซึ่ง
จะเปนพื้นฐานใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด ทักษะและความรูใหม
2. การจัดการเรียนรูควรใหผเู รียนลงมือปฏิบัติสัมผัสประสบการณตรง จากทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดยเรียนรูจากความเขาใจมากกวาการทองจํา และลงมือปฏิบัติซ้ํา ๆ
3. การจั ด การเรี ย นรู ค วรให ผู เ รี ย นสะท อ นสิ่ ง ที่ อ า นและฟ ง ออกมาในรู ป แบบ
การวิเคราะห อธิบาย เปรียบเทียบ สรุปเปนความคิดรวบยอด ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค
4. การจัดการเรียนรูควรใหผูเรียนประยุกตความคิดรวบยอดกับประสบการณใหม
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันซึ่งเปนการคิดอยางสรางสรรคตอยอดสิ่งที่เรียนเพื่อนําไปใชในเรื่อง
ตาง ๆ ในชีวิต
5. การจัดการเรียนรูควรใหผูเรียนไดคิดใครครวญในผลงานของตนเองเพื่อ เปน
พื้นฐานตอไปในการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการสงเสริมทักษะการสอนภาษาไทยโดยใชการเรียนรูที่ใชสมอง
เปนฐานสําหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมทักษะการสอนภาษาไทยใหกับผูเรียนระดับ
ประถมศึกษา การเลือกนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษามาศึกษาเพราะครูประถมศึกษาเปนครู
ที่ตองจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งผูเรียนวัยประถมศึกษาเปนวัยที่กระบวนการ
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ของสมองจะสามารถพัฒนาไดอยางสูงสุดและจะทําใหสมองของเด็กวัยนี้มีการพัฒนาไปจนถึง
วัยผูใหญ และจากการศึกษางานวิจัยดานการเรียนรูโดยใชส มองเปนฐาน พบวาเปนการวิจัย
ที่พัฒนากับผูเรียนระดับประถมศึกษา เชน งานวิจัยของ อังสนา ศรีสวนแดง (2555) ไดพัฒนาผล
การเรียนรู เรื่องโจทยปญหาระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน พบวาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานรวมกับเทคนิค KWDL (K: What we know,
W: What we want to know, D: What we do to find out, L: What we learned)
ทําใหผลการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาระคนของผูเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน นอกจากนี้
มีผลงานวิจัยการนําหลักการการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมาใชในการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา โดยปราณี ออนศรี (2552) รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ที่สงเสริมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบวา
นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนความรูในวิชาการวิจัยทางพยาบาล 1 กอนและหลัง มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสวนใหญ
จะใชในการพัฒนาผูเรียนโดยตรง ซึ่งพบวายั งไมมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอน
ภาษาไทยโดยใชการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานเพื่อพัฒนานักศึกษาครูเพื่อการเรียนรูของผูเ รียน
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานความรูกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐานของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ด า นทั ก ษะการสอนภาษาไทยหลั ง การสอนโดยใช
การเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษากับเกณฑการประเมิน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ชใ นการวิจั ย ครั้ง นี้นั ก ศึก ษาสาขาวิช าการประถมศึก ษาชั้น ปที่ 2 ของ
วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
ระดั บ ประถมศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2558 ของวิ ท ยาลั ย การฝ ก หั ด ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 38 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

101

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ดานความรูเกี่ยวกับทักษะการสอนภาษาไทย และ
ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนภาษาไทย
สมมติฐานของการวิจัย
1. หลั ง การทดลองนั ก ศึ ก ษาครู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ด า นความรู เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการสอน
ภาษาไทยสูงกวากอนการทดลอง
2. หลังการทดลองนักศึกษาครูมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนภาษาไทยอยูในระดับสูง
กวาเกณฑการประเมินคือ รอยละ 75
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. มคอ.3 รายวิช าการจั ด การเรีย นรูภ าษาไทยระดั บ ประถมศึก ษาที่ ใ ชรูป แบบ
การสอนโดยใชการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูทักษะการสอนภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ
มีทั้งสิ้น 30 ขอ มีคาระดับความยากงายระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก .20 ขึ้นไป และ
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .81
3. แบบประเมินทักษะการสอนภาษาไทยมีคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมิน
ทักษะการสอนอยูระหวาง .75 – 1.00
การรวบรวมขอมูล
การทดลองกับกลุมตัวอยางไดดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูกอนเรียนกับกลุมตัวอยางดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูเกี่ยวกับทักษะการสอนภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใช
ระยะเวลาในสัปดาหแรกของการสอนจริง คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ใชระยะเวลา 50 นาที
2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุมตัวอยางดวยวิธีการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน โดยใชระยะเวลาในการสอนทั้งหมด 8 สัปดาห เปนเวลา 8 วัน วันละ 4 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง
ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู
ตาม มคอ.3 ในรายวิชาการจัดการเรียนรูภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา ในระหวางการวิจัย
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบไมเปนทางการ เชน การแสดงความสนใจในการเรียน

102

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017

ผลงานของนั ก ศึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะการสอน การตอบคํ า ถาม การแสดงความคิ ด เห็ น
การอภิปราย และนําขอมูลที่ไดมาประกอบการอภิปรายตอไป
3. หลั ง สิ้ น สุ ด การจั ด การเรี ย นรู ต าม มคอ.3 นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งฝ ก
ปฏิบัติการสอนในสัปดาหที่ 10 - 15 รวม 6 สัป ดาห สัป ดาหล ะ 1 วัน วันละ 4 ชั่ว โมง ตั้งแต
วันที่ 7 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 โดยผูวิจัยนําแบบประเมินทักษะการสอน
ภาษาไทยใชกับกลุมตัวอยาง
4. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ดานความรูหลังเรียน (post-test) ดําเนินการทดสอบดวย
แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ดานความรูเ กี่ย วกับ ทัก ษะการสอนภาษาไทยในสัป ดาหที่ 16 คือ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ใชระยะเวลา 50 นาที
5. หาผลสัมฤทธิ์ดานความรูโดยใชคะแนนผลตางระหวางกอนและหลังการทดลอง
แลวนํามาวิเคราะหทางสถิติแบบ t-test for Dependent Samples เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
6. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนโดยใชคะแนนจากแบบประเมินทักษะ
การสอนภาษาไทยนํ า มาวิ เ คราะห เ ที ย บกั บ เกณฑ ก ารประเมิ น และวิ เ คราะห ท างสถิ ติ แ บบ
one sample t-test เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
จากการสังเคราะหหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 12 ขอ ของ Caine and Caine (1989)
ไดขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ขั้นกระตุนการเรียนรู เปนการการบริหารสมอง และใชคําถามหรือทํากิจกรรม
กระตุนการคิดเพื่อเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนใหสัมพันธกับเรื่องที่จะเรียน
2. ขั้นสรางความรู จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ใชสื่อ ที่เ ปนของจริง
สอดคลอ งกับ ลีลาการเรีย นรูข องผูเรียนทั้ง 4 ดาน ไดแก การมอง การฟง การอาน และการ
สัมผัสหรือเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพหุปญญาของผูเรียน ไดแก ภาษา เหตุผล มิติ
สัมพันธ ดนตรี การเคลื่อนไหว ความสัมพันธกับผูอื่น ความเขาใจในตนเอง และความเขาใจใน
ธรรมชาติอยางนอย 2 ดาน
3. ขั้นสรุปความรู กระตุนใหผูเรียนเปนผูสรุปความรูดวยตนเอง
4. ขั้นนําไปใช ใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับสถานการณใหม
การวิเคราะหขอ มูล
ขอมูลที่ไดจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ดานความรู ผูวิจัยไดนํามาเปรียบเทียบกอนและ
หลั งการจั ด การเรีย นรูโ ดยใชสมองเปน ฐาน สําหรับ ขอมูล ที่ไดจากการสังเกตทัก ษะการสอน
ผูวิจัยไดนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินโดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบคาที (t-test) และนํามาสรุปเปนตารางและความเรียงตอไป
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ผลการวิจัย
ในครั้งนี้ผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้
1. การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1
หลังการทดลองนักศึกษาครูมีผลสัมฤทธิ์ดานความรูทักษะการสอนภาษาไทยสูงกวา
กอนการทดลอง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานความรูทักษะ
การสอนภาษาไทยกอนและหลังการทดลอง
ผลสัมฤทธิ์ดานความรู
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
*p < 0.05

N
38

�
𝒙𝒙
16.3

38

25.44

SD p-value
1.24
0.0029*
0.53

จากตารางที่ 1 พบว า คะแนนเฉลี่ ย ด า นความรู ทั ก ษะการสอนภาษาไทยจาก
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปที่ 2 กอนการทดลอง
เทากับ 16.3 คะแนน หลังการทดลองเทากับ 25.44 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ย ของคะแนนหลัง
การทดลองสูงกวาคาเฉลี่ยกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการสอนภาษาไทยโดยใชการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
เทียบกับเกณฑการประเมิน คือ รอยละ 75
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิด์ านทักษะการสอนภาษาไทยหลังการทดลอง
กับเกณฑการประเมิน
�
𝒙𝒙
(n = 38)
9
10.1

การทดสอบ
เกณฑ (รอยละ 75 ของคะแนนเต็ม)
หลังการทดลอง

SD

p-value

1.02
0.85

0.020
0.016

*p < 0.05
จากตารางที่ 2 หลั ง การทดลอง พบว า นั ก ศึ ก ษามี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ด า นทั ก ษะการสอน
ภาษาไทยสูงกวาเกณฑการประเมินการประเมินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัย พบวาผลที่ไ ดจากการพัฒนาทัก ษะการสอนภาษาไทยโดยใช
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสําหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา หลังการทดลอง
พบวานักศึกษาครูมีผลสัมฤทธิ์ดานความรูทักษะการสอนภาษาไทยสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นั ย สํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ .05 ซึ่ง เป น ไปตามสมมุติ ฐ านแสดงให เ ห็น วาการพั ฒนาทัก ษะการสอน
ภาษาไทยโดยใช ก ารเรี ย นรู โ ดยใช ส มองเป น ฐานช ว ยให นั ก ศึ ก ษาครู มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะ
การสอนภาษาไทยโดยใชส มองเป นฐาน ซึ่งสอดคลอ งกั บ งานวิจัย ของปรานี ออ นศรี (2552)
ที่พบวาการสอนที่สงเสริมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ทําใหนักศึกษาพยาบาลมีความรูในวิชาวิจัยทางพยาบาล 1 กอนและหลัง มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนโดยรวมอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานใชกระบวนการเรียนรูเนนใหผูเรียน
ไดรับประสบการณตรง และประสบการณที่หลากหลาย ไดแก การฝกทําโครงสรางการทํางาน
ของสมองจากของจําลอง ทําใหเห็นกระบวนการทํางานและความสําคัญของสมอง การชมวีดิทัศน
เชิงสารคดีเกี่ยวกับการทํางานของสมองในรูปแบบ 3 มิติ การฝกทํากิจกรรมที่ไดใชสมองทั้ง 2 ซีก
ดวยตนเองทําใหเขาใจการทํางานของสมองมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันผูวิจัยใหนักศึกษาครูไดทํา
กิ จ กรรมที่ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามหลั ก การพื้ น ฐานการเรี ย นรู โ ดยใช ส มองเป น ฐาน 12 ด า น
(Caine and Caine, 1989) และใหยกตัวอยางการนําความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาทําใหผูเรียนเกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการสอน
ภาษาไทยโดยใชสมองเปนฐาน รวมถึงนักศึกษาไดทํากิจกรรมบริหารสมอง ฝกคิดสรางสรรค
การบริ ห ารสมองสํ า หรั บ เด็ ก ประถมศึ ก ษา การให นั ก ศึ ก ษาครู เ ชื่ อ มโยงความรู เ ดิ ม กั บ
ประสบการณ ใ หม ใ ห สั ม พั น ธกั บ เรื่ อ งที่ จ ะเรี ย น การใหก ารเสริม แรงกั บ นั ก ศึ ก ษาด ว ยคํ า ชม
การพูดดวยถอยคําสุภาพ การจัดกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจ การฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห
และคิดสรางสรรคผานกิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุมทําใหนักศึกษาครูมีความสุขในการเรียนจึงทําให
นักศึกษาเขาเรียนทุกคน และทุกครั้ง ทําใหไดรับความรูอยางเต็มที่สอดคลองกับสํานักงานบริหาร
และพั ฒ นาองคค วามรู (องคการมหาชน) (2558) ที่ก ลาววา สมองเรียนรูจากการสัมผัสตรง
ทางตา หู จมู ก ลิ้น กายสั มผั ส และใจ ทํ าใหเ รีย นรูดว ยความเขาใจมากกวาการทอ งจําและ
สามารถเรียนรูไดดี นักศึกษาครูบางคนไดสะทอนเปนคําพูดวา “เรียนวิชานี้มีความสุขมากคะ
อาจารย” ซึ่งสอดคลองกับหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของ Caine and Caine (1989)
ซึ่งเปนนักวิจัยที่ไดวิจัยการเรียนรูคํานึงถึงความสามารถของสมอง และไดเสนอหลักการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน 12 ขอ ขึ้นในป ค.ศ. 1989 ตอมาถูกนําไปแกไข Politano and Paquin (2000)
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และ Call and Featherstone (2010) ไดกลาวถึงหลักการทํางานของสมองที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ในหองเรียนไววาถาผูเรียนมีความสุขกับการเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
2. ผลการวิจัยดานการสังเกตทักษะการสอนภาษาไทย พบวาหลังการทดลองนักศึกษา
ครูสาขาวิชาการประถมศึกษามีคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการสอนภาษาไทยอยูในระดับสูงกวา
เกณฑ ก ารประเมิ น คื อ ร อ ยละ 75 อย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 แสดงให เ ห็ น ว า
การพั ฒนาทั กษะการสอนภาษาไทยโดยใชการเรียนรูโดยใชสมองเป นฐานชวยใหนักศึกษาครู
มีทักษะการสอนภาษาไทยอยูในระดับดี โดยผูวิจัยไดต้ังเกณฑการประเมินไวจากคะแนนเต็ม 12 คะแนน
ซึ่งหมายความวาเกณฑ รอยละ 75 คือ คะแนน 9 คะแนน จากผลการประเมินไดกําหนดคะแนน
9-10 คะแนนอยูในระดับดี พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนอยูที่ 10.1 ซึ่งหมายความวาอยูในระดับดี ซึ่ง
สอดคลองกับสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (2558) ที่กลาววา สมอง
เรียนรูและจดจําผานการลงมือปฏิบัติ Active Learning แลวฝกฝนจนเกิดทักษะ ความชํานาญและ
คนพบตนเอง ความถนัด ความสนใจ และความสามารถ ดังจะเห็นไดจากการฝกปฏิบัติการสอน
พบวานักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจในการสอน โดยเริ่มตนจากการเขียนแผนการสอนภาษาไทย
โดยใชขั้นตอนการสอนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและกําหนดตัวบงชี้ที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอน
โดยใชสมองเปนฐานทําใหนักศึกษาครูสามารถตรวจสอบขั้นตอนการสอนของตนเองวามีครบตาม
ตั ว บ ง ชี้ ห รื อ ไม โดยนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนส ง แผนการสอนล ว งหน า และติ ด ตามผลของตนเองว า มี
การปรับ ปรุ งอยางไร นัก ศึก ษาบางคนไดรับการแกไ ขจากผูวิจัย ไดสมบูรณแลว แตเมื่อไปเห็ น
การฝกปฏิบัติการสอนของเพื่อนที่มีความนาสนใจมากกวา จึงมีการขอนําแผนการสอนกลับไป
แกไขใหการสอนสมบูรณยิ่งขึ้น ในการฝกปฏิบัติการสอนนั้นนักศึกษาไดนําขั้นตอนการสอนโดยใช
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่ผูวิจัยไดสังเคราะหจากหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานทั้ง
12 ขอ มากําหนดเปนขั้นตอนในการฝกปฏิบัติทักษะการสอนภาษาไทย มี 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุนการเรียนรู
ในขั้นนี้นักศึกษาครูเริ่มตนการสอนดวยกิจกรรมการบริหารสมองเพื่อกระตุนสมอง
ซีกซายและซีกขวาใหมีการถายโอนขอมูลซึ่งสอดคลองกับหลักการของการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐานที่กลาววาการกระตุนสมองทั้ง 2 ซีก ใหทํางานพรอ มกันจะชว ยใหเ กิด การเรีย นรูไ ดดี
ซึ่งการจัดกิจกรรมบริหารสมองของนักศึกษาครูมีหลายรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 นําทาบริหารสมองประกอบเพลงจากอินเทอรเนตมาใชทั้งหมด เชน
เพลงตบมือ ตบตัก ตบไหล เพลงศูนย สอง หาสิบ เพลงจับหัว จับหู จับไหล และเพลงดั่งดอกไม
บาน เปนตน
รูปแบบที่ 2 การบริหารสมองจากทาทางตาง ๆ โดยไมมีเพลง เชน ทาจีบแอล
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รูปแบบที่ 3 นักศึกษาออกแบบทาบริหารสมองดวยตนเองประกอบเพลงงาย ๆ
เชน เพลงเจานกนอย และเพลงดอนเจดีย เปนตน
รูปแบบที่ 4 การบริหารสมองจากการละเลนของเด็ก เชน การละเลน กรรไกร
ไข ผาไหม ซึ่งพัชรีวัลย เกตุแกนจันทร (2544) ไดกลาววาการบริหารสมองมี 4 รูปแบบดังนี้
1. การเคลื่อนไหวสลั บขาง เปนการเคลื่อ นไหวรางกายของอวั ยวะตาง ๆ
สลับขางซาย–ขวา เพื่อใหสมองทั้งสองซีกถายโยงขอมูล
2. การยืดสวนตาง ๆ ของรางกาย เปนการยืดสวนตาง ๆ ของรางกายคลาย
ทาโยคะ สามารถชวยผอนคลายความตึงเครียดของสมองสวนหนาและสวนหลัง ทําใหมีสมาธิ
ในการเรียนรูสูงขึ้น
3. การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุน จะชวยกระตุนการทํางานของกระแสประสาท
ชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู
4. การบริหารรางกายงาย ๆ เปนการบริหารสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน
การวิ่งอยูกับที่เบา ๆ
ในขั้นนี้นอกจากการบริหารสมองแลวยังมีการใชคําถามหรือทํากิจกรรมกระตุน
การคิดเพื่อเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนกับเรื่องที่จะเรียน หลังจากบริหารสมองแลว
นักศึกษาครูมีการใชคําถามและกิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลายเชื่อมโยงประสบการณเ ดิมของ
ผูเรีย น เชน การสอนเรื่องคํ าควบกล้ํา นัก ศึกษานําสิ่งของที่เ ปนของจริงมา เชน พริก กระจก
แปรงสีฟน มารวมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งของจากประสบการณเดิมของผูเรียนโดยใชคําถามวา
“นักเรียนเคยรับประทานอาหารอะไรที่มีพริกเปนสวนประกอบ” “นักเรียนใชกระจกเวลาใดบาง”
“นั ก เรี ย นใช แปรงสีฟ นทํ า อะไรบาง” ซึ่งสอดคลอ งกับ หลัก การเรีย นรูโ ดยใชส มองเป น ฐานที่
นั ก ศึ ก ษาครู ไ ด เ รี ย นมาว า สมองจะมี ก ารเชื่ อ มโยงประสบการณ เ ดิ ม กั บ ประสบการณ ใ หม
สอดคลอ งกั บศศิธ ร เวีย งวะลั ย (2556) ที่ไ ดก ลาวถึงขั้นตอนการเรีย นรูโ ดยใชสมองเปน ฐาน
ดังนี้
ขั้นแรก (Preparation) เปนการเตรียมสมองสําหรับเชื่อมโยงการเรียนรู ผูสอนอาจ
ใหกําลังใจหรือกระตุนผูเรียนดวยการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งทีผ่ ูเรียนไดเรียนรูมาแลว
ขั้นที่ 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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ซึ่งนักศึกษาครูไดใชสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่กลาววา ผูเรียน
แตละคนมีรูปแบบการเรียนรูแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรใชสื่อการสอนทีห่ ลากหลาย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและใชสื่อที่เปนของจริง
นักศึกษาครูไดนําสื่อการเรียนรูของจริงมาใชสอน เชน การฝกปฏิบัติการสอนเรื่องมาตราแมกด
มีการนําขาวโพด ไมบรรทัด และผักกาด มาใชสอนใหนักเรียนไดสัมผัสและเรียนรู ซึ่งสอดคลอง
กับหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่นักศึกษาไดเรียนรูวาสมองจะเรียนรูไดดีเมื่อไดสัมผัสจาก
สื่อการเรียนรูที่เปนของจริง
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู เชน การฝก
ปฏิบัติการสอนเรื่อง คําภาษาถิ่น มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนออกมาวาดภาพปริศนาคําทายสราง
ความสนุกสนานใหกับผูเรียนมาก โดยสังเกตจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เรียงลําดับจากงายไปยาก นักศึกษาครูมีการเรียงลําดับ
กิจกรรมการสอนจากงายไปยาก เชน การเริ่มจากสื่อที่เปนของจริง แลวเปนบัตรภาพ บัตรคํา
แถบประโยค ตามลําดับ หรือการจัดกิจกรรมที่เริ่มจากการอานคําจากที่กําหนดให จากนั้นฝก
จําแนกคํา แลวฝกเขียนคํา ซึ่งนักศึกษามีการลําดับกิจกรรมไดดี
5. ครู มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ยิ้ ม แย ม แจ ม ใสเป น มิ ต ร และให ก ารเสริ ม แรงทางบวก
แกผูเรียน โดยกลาวคําชมหรือใหของรางวัลตามความเหมาะสมหลังจากนักศึกษาครูไดเรียนรู
เกี่ยวกับการเสริมแรงจะชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ทําใหผูเรียนมีความสุข ประกอบกับ
ผูวิจัยเปนแบบอยางในการกลาวชมใหกําลังใจนักศึกษาและมีการเสริมแรงดวยของรางวัลเล็ก ๆ
นอย ๆ ใหกับนักศึกษาที่มาตรงเวลาตลอดการเรียนในรายวิชานี้ ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก
แบบอยางและนํามาใชในการฝกปฏิบัติการสอน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานบริหารและพัฒนา
องคความรู (องคการมหาชน) (2558) ที่กลาวถึงหลักการเรียนรูของสมองวาสมองเรียนรูและ
จดจําไดดี เมื่อสมองสวนอารมณ Limbic system เปด
6. จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก โดยมีกิจกรรมทางภาษา
ควบคูกับจินตนาการ ศิลปะ หรือความคิดสรางสรรค หลังจากนักศึกษาไดเรียนรูวาสมองซีกซาย
และซีกขวามีหนาที่อยางไร จึงมีการจัดกิจกรรมที่กระตุนสมองซีกขวาดวยการนําเพลงมาใชสรุป
การเรียนและมีการใหผูเรียนวาดภาพระบายสี
7. จัดกิจกรรมไดทาทายและนาคนหา จากการที่นักศึกษาครูไดเรียนรูวาสมอง
ถูกออกแบบมาใหขบคิดอยากรูอยากเห็น ดังนั้นจึงตองจัดกิจกรรมที่นาคนหาและใหสมองไดคิด
นักศึกษาจึงนําเขาสูบทเรียนดวยการนําสิ่งของมาใสในกลองปริศนา หรือ ถุงผา เพื่อใหผูเรียน
คลํา จับ สัมผัส หรือฟงเสียงจากการเขยา และทายซึง่ เปนกิจกรรมที่กระตุนสมอง
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8. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพหุปญญาของผูเรียนซึ่งหลักการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานไดกลาววา สมองของแตละคนมีรูปแบบแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมที่
สงเสริมการเรียนรูที่หลากหลาย ตัวอยาง การฝกปฏิบัติการสอนของนักศึกษามีการจัดการเรียน
การสอนที่ใหผูเรียนทํางานกลุม เพื่อฝกดานความสัมพันธกับผูอื่น การเคลื่อนไหวประกอบเพลง
เปนการฝกการเคลื่อนไหวและดนตรี
ในขั้ น การสร า งความรู นี้ ส อดคล อ งกั บ ศศิ ธ ร เวี ย งวะลั ย (2556) ที่ ไ ด ก ล า วถึ ง
ขั้นตอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีการเรียงลําดับทั้งหมด 5 ขั้น โดยในขั้นที่ 2 Acquisition
เปนการเตรียมสมองเพื่อซึมซับขอมูลใหม สมองจะเชื่อมโยงระหวางขอมูลความรูเพิ่มเติมกั บ
ขอ มู ล ใหมตามความเป นจริงอยางสรา งสรรคแ ละขั้น ที่ 3 Elaboration ผูเ รีย นใชขอ มู ล และ
ขอคิดเห็นเพื่อสนับสนุนเชื่อมโยงการเรียนรูแ ละเพื่อตรวจสอบขอมูลที่ผิดพลาด
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปความรู ในขั้นตอนนี้เปนการกระตุนใหผูเรียนเปนผูสรุปความรูดวย
ตนเอง เชน การใหทําแผนผังความคิดสรุปความรูที่เรียน การใชคําถามใหผูเรียนสรุป การฝก
ปฏิบัติการสอนเรื่องสระอา ใชคําถาม ดังนี้ “สระอาเขียนไวที่ตําแหนงใดของพยัญชนะตน” “คําที่
ประสมด ว ยสระอามี เ สี ย งสั้ น หรื อ ยาว” หรื อ สรุ ป ด ว ยการร อ งเพลง และสนทนาจากเพลง
สอดคลองกับขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของวิมลรัตน สุนทรโรจน (2549)
โดยกลาววาขั้นนี้เปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูแลวใหนักเรียนทําใบงานรายบุคคล
แลวเปลี่ยนกันตรวจ โดยครูและนักเรียนรวมกันเฉลย ใหนักเรียนแตละคนปรับปรุงผลงานของ
ตนเองใหถูกตอง ครูรับทราบและเก็บผลงานไวในแฟมสะสมผลงาน
ขั้นที่ 4 ขั้นนําไปใช ในขั้นตอนนี้ใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับสถานการณ
ใหม จากหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่นักศึกษาครูไดเรียนรูกลาววา ครูควรจัดการเรียน
การสอนที่เ ป ด โอกาสใหผู เ รีย นไดป ระยุ ก ตใ ช ค วามรูกั บ สถานการณใ หม เชน การฝก ปฏิบั ติ
การสอนเรื่องคําภาษาถิ่น มีการนําเพลงภาษาถิ่น 4 ภาค ไดแก เพลงจางมันเตอะ (ภาคเหนือ)
เพลงไสวาสิบถิ่มกัน (ภาคอีสาน) และเพลงมหาลัยวัวชน (ภาคใต) มาใหนักเรียนหาคําภาษาถิ่น
และหาความหมาย จากการที่นักศึกษาครูไดเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย
โดยใชสมองเปนฐาน นักศึกษาไดนําไปใชฝกปฏิบัติการสอนในกลุมวิชาชีพครูในรายวิชาการจัดการ
เรี ย นรู โดยเข า มาปรึ ก ษาเพิ่ มเติ มกั บ ผู วิ จัย ซึ่ งสอดคลอ งกั บ ผลงานวิจั ย ของปราณี อ อ นศรี
(2552) ที่พ บวา นัก ศึก ษาที่ไ ดรับ การสอนโดยใชวิธีก ารจัด การเรีย นรูโ ดยใชส มองเปน ฐาน
มีความพึงพอใจระดับมาก และสอดคลองกับ ศศิธ ร เวีย งวะลัย (2556) ที่ไ ดก ลาวถึงขั้นตอน
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีการเรียงลําดับทั้งหมด 5 ขั้น โดยในขั้นที่ 5 Funcional Integration
ผูเรียนจะประยุกตขอมูลเดิมมาใชกับสถานการณใหม เชน ผูเรียนเคยเรียนการซอมเครื่องมือ
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อุปกรณ โดยดูการซอมเตาอบที่บานมาแลว เขาตองสามารถประยุกตทักษะการซอมอุปกรณชนิด
อื่น ๆ ไดดวย
ขอเสนอแนะการวิจยั
ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ
1. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรูที่สามารถนําไปใชเปน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูกับรายวิชาการจัดการเรียนรูของวิชาเอกบังคับทุกรายวิชา เพื่อสราง
คุ ณลั ก ษณะของนั ก ศึก ษาครู ใ หมีค วามเชี่ย วชาญในการจัด การเรีย นรู แกปญ หา และพัฒนา
ผูเรียนระดับประถมศึกษาใหสมองไดรับการกระตุนอยางสูงสุดเพื่อใหเกิดผลดีตอการเรียนรูของ
เด็กในวัยประถมศึกษา
2. การบริหารสมอง นักศึกษาครูสวนใหญจะนําทาทางและเพลงมาจากสื่อออนไลน
ดังนั้น ควรใหนักศึกษาครูคิดทาการบริหารสมองดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยนักศึกษาครูอาจแตง
เพลงงาย ๆ ขึ้นเองและคิดทาการบริหารสมองประกอบ หรือนําเพลงที่ใชในระดับประถมศึกษามาคิด
ทาการบริหารสมองประกอบดวยตนเอง
3. ผูวิจัยสังเคราะหขั้นตอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเปน 4 ขั้น หากคณาจารย
หรือครูสนใจนําขั้นตอนไปใชสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของธรรมชาติวิชา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการสอนโดยใชการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
ในรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม
2. การบริ ห ารสมองช ว ยกระตุ น การทํา งานของสมองทั้ ง 2 ซี ก ทํา ให เ กิ ด ผลดี ต อ
การเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการละเลนของเด็กไทยที่ชวยกระตุนสมอง
ของผูเรียนเพื่อนํามาใชบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูระดับประถมศึกษาตอไป
3. การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเนนเกี่ยวกับการทํางานของสมอง ควรมีการศึกษา
ผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในดานการพัฒนาทักษะการคิดอื่น ๆ ของนักศึกษา เชน
การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน
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