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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร
กอนและหลังการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน 2) ศึกษาความคงทนในการเรียนรูข องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
หลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
โดยใชสมองเปนฐาน เรือ่ งสารละลายกรด-เบส จํานวน 7 แผน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 15 คาบ
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องสารละลายกรด-เบส (KR-20 = 0.87) การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร กอนและหลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานดวยวิธีการทดสอบ
กอนและหลังเรียนและหาคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกัน (Paired t-test) ไดคาเทากับ 11.903 และ
p < .01 แสดงวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส ที่เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และการวิเคราะหความคงทนในการเรียนรูข อง
นักเรียนหลังการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานดวยวิธกี ารทดสอบหลังเรียน 2 ครัง้ โดยเวนระยะหาง 2 สัปดาหและ
หาคาการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของนักเรียน มีคาเทากับ -2.024 และ p > .01
*ผูเขียนหลัก

อีเมล: mama_kittyjung@hotmail.com
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แสดงวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส ที่เรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีคะแนน
ความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางจากคะแนนหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คําสําคัญ
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ความคงทนในการเรียนรู

Abstract
The objectives of this study were to 1) compare the learning achievement in Science
subject before and after Brain–Based Learning Provision 2) study the learning retention of
30 Mathayom Suksa 1 students after Brain–Based Learning Provision in the second semester
of academic year 2015 in Phraowittayakom School, Phrao District, Chiang Mai Province.
The instruments of this study were 1) 7 Science subject learning plans of using Brain-Based
Learning Provision in acid-base solution for 15 periods, evaluated by the experts. 2) the learning
achievement evaluation form in acid-base solution and retention in learning (KR-20=0.87).
The comparison of learning achievement in Science subject before and after Brain–Based Learning
Provision and paired t-test were 11.903 and p<.01, meaning the students who learned from
Brain–Based Learning Provision in acid-base solution gained higher scores with the statistical
significance at .01 level. The analyzing of learning retention after Brain–Based Learning Provision
was done through two same post tests that were administered 2 weeks apart. The paired t-test
were found at -2.024 and p>.01, meaning the students who learned from Brain–Based Learning
Provision in acid-base solution had retention in learning. The two post – test scores were not
different at the .01 statistical significance level.

Keywords
Brain–Based Learning Provision, Retention

บทนํา
การศึกษาเปนเครือ่ งมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุขในกระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากการศึ ก ษามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการสร า ง
ความไดเปรียบของประเทศเพื่อการแขงขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปน
พลวัต ประเทศตางๆ ทัว่ โลกจึงใหความสําคัญและทุม เทกับการพัฒนาการศึกษาเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของตนใหสามารถกาวทัน การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก
(Office of the Education Council, 2012, 1)
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แนวคิดทางวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge
Based Society) ดังนัน้ ทุกคนจึงจําเปนตองไดรบั การพัฒนาใหรวู ทิ ยาศาสตร เพือ่ ทีจ่ ะไดมคี วามรูค วามเขาใจ
ในธรรมชาติ สามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล และสรางสรรค (Ministry of Education, 2008)
จากการเรียนรูโ ดยการปฏิบตั จิ ริงซึง่ เปนกระบวนการเรียนรูท แี่ ทจริงของผูเ รียน จะทําใหผเู รียนเกิดความเขาใจ
และเกิดความรับรูอยางมีความหมาย เรียกวา “ความเขาใจที่คงทน (Enduring Understanding)” สามารถ
สรางเปนองคความรูของผูเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชไดเมื่อ
มีสถานการณใดๆ มาเผชิญหนา ดังนั้นการที่ผูเรียนจะสรางองคความรูไดจึงตองผานกระบวนการเรียนรู
ทีห่ ลากหลายและครูตอ งมีวธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลาย
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 โรงเรียนพราววิทยาคม
พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ในรายวิชาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา 2557 มีมาตรฐานการเรียนรูที่โรงเรียนพราววิทยาคมควรเรงพัฒนา ไดแก มาตรฐาน ว 6.1,
มาตรฐาน ว 3.1 และ มาตรฐาน ว 1.1 และพบวา มาตรฐาน ว 3. 1 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 33.93 ซึ่งตํ่ากวา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและเปนมาตรฐานที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง สาร และจากการ
ที่ผูวิจัยไดปรึกษา อภิปรายรวมกับครูสอนวิทยาศาสตรทุกคนใหความเห็นที่คลายกัน คือ นักเรียนไมมี
ความคงทนของความรู ลืมบทเรียนที่เรียนผานมา ไมสามารถนําความรูเดิมไปปรับใชได จึงเปนเหตุผลหนึ่ง
ที่นักเรียนทําคะแนน O-net วิชาวิทยาศาสตรไดนอย เปนเรื่องที่ครูที่สอนวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ใหความเห็นวา เรื่อง สารละลายกรด-เบส นักเรียนทําคะแนนไดนอยในการสอบเก็บคะแนนและ
การสอบปลายภาค ผนวกกับในปจจุบันพบปญหาของเยาวชนไทยจากประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 1,245
หนวยตัวอยาง กระจายทุกภูมิภาค สาเหตุที่ทําใหผลการเรียนของเยาวชนตกตํ่า ไดแก เยาวชนสนใจเรื่อง
ของเกมมากเกินไป ใหความสนใจสือ่ เพือ่ ความบันเทิงมากขึน้ ทําใหความสนใจในการศึกษาหาความรูล ดนอยลง
สือ่ การเรียนการสอนไมเหมาะสมกับเด็ก และคุณภาพของครูผสู อน เปนสาเหตุทาํ ใหผลการเรียนของนักเรียน
ตกตํ่า (National Institute of Development Administration, 2012, 1) ซึ่งปญหาบางอยางพบในนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีผ่ วู จิ ยั สอนเชนกัน ไดแก นักเรียนขาดความตัง้ ใจในการเรียนรู เนนความสนุกสนาน
มากกวาที่จะใฝเรียนใฝรูดวยความตั้งใจ ติดเกมและโทรศัพทมือถือนักเรียนบางคนไมเขาเรียน จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคอนขางตํ่าและนักเรียนไมมีความคงทนในการเรียนรูเพื่อจะนําไปใช
ประโยชนตอไป
ในปจจุบันไดมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน
ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจก็คือแนวคิดในการสงเสริมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain–Based Learning
หรือ BBL) ซึ่งการเชื่อมโยงการคนพบทางดานการเรียนรูของสมองกับการจัดการเรียนรูนี้เปนฐานสําคัญ
ที่จะทําใหเราสามารถกาวไปบนเสนทางของการพัฒนากระบวนการเรียนรูของเด็กไดชัดเจนขึ้น มีหลักเกณฑ
และเหตุผล การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของสมองจะทําใหเด็กมีพัฒนาการการเรียนรู
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนความจําเปนเรงดวนที่จะตองพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเรียนรู
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ของสมองมนุษย ดังนั้นการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจึงนาจะเปนทางออกสําหรับวิกฤติการเรียนรูของเด็ก
และเยาวชนไทย (Kiratikorn, 2004)
จากการที่ผูวิจัยมีประสบการณทํางานที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย ไดเล็งเห็นวากระบวนการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานมีความนาสนใจและไดขออนุญาตนํากระบวนการเรียนรูนี้มาทดลองใชกับนักเรียน
โรงเรียนพราววิทยาคม คือ กระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็ม ซึ่งเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียน
ดาราวิทยาลัยทีพ่ ฒ
ั นามาจากหลักการ TBM ของสถาบัน Jensen Learning Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Kooptarat, 2012) เปนการนําเอากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมาปรับกิจกรรมการเรียนรู
ที่สอดคลองกับธรรมชาติ และเอื้อตอการทํางานของสมองเพื่อใหเขากับบริบทของเด็กไทย ตามกุญแจ
สูห ลักการดารา ทีบเี อ็ม 9 ประการ โดยกระบวนการเรียนรูด ารา ทีบเี อ็ม ชวยผูเ รียนในการเชือ่ มกระบวนการคิด
ฝกใชทกั ษะการเรียนรูแ ละทํางานอยางประสานสอดคลองกับการทํางานของสมอง เนนการจัดสภาพแวดลอม
ใหเกิดการจําทั้งแบบชั่วคราวและถาวร โดยมีองคประกอบ คือ การบูรณาการ จิตใจ รางกาย และอารมณ
ใหอยูในสภาวะพรอมเรียน และหลีกเลี่ยงสถานการณที่เปนลบ ซึ่งจากการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความเขาใจ และเกิดการรับรูอยางมีความหมาย สามารถสรางเปนองคความรู
ของผูเ รียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน หรือความสามารถทีจ่ ะระลึกไดตอ สิง่ ทีเ่ คยเรียน
หรือเคยมีประสบการณรบั รูม าแลวสามารถนําไปใชไดในชีวติ ประจําวัน ซึง่ ความทรงจําระยะยาวนีส้ อดคลอง
กับความคงทนในการเรียนรู ทั้งยังสามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เปนการสราง
ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูข องมนุษย อีกทัง้ เปนการจัดการเรียนรูร ปู แบบหนึง่ ทีม่ คี วามสอดคลองกับแนวทาง
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจากเปนการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดรับประสบการณอันหลากหลายดวยเทคนิควิธีสอนหลายรูปแบบบนพื้นฐานแนวคิดของ
ความแตกตางระหวางบุคคลสําหรับการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง
มาใชในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Thai Language institution, 2005, 4-5)
จากหลักการและเหตุผลดังกลาวมาแลวทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับการทํางานของสมองนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและพัฒนาความคงทนในการเรียนรู

วัตถุประสงค
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอน
และหลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
2. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน
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ทบทวนวรรณกรรม
1. ความหมายการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning หรือ BBL)
Jensen (2000, 6) ไดใหนิยามวา BBL คือ การเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู
ของสมอง เปนการเรียนรูท ตี่ อ งตอบคําถามทีว่ า อะไรบางทีด่ ตี อ สมอง เปนการเรียนรูท ผี่ สมผสานหรือรวบรวม
หลากหลายทักษะความรูเพื่อนํามาใชในการสงเสริมการทํางานของสมอง ซึ่งเปนการนําความรูการทํางาน
หรือธรรมชาติการเรียนรูข องสมองมาใชในการออกแบบการเรียนการสอนเพือ่ สงเสริมการเรียนรูข องสมองให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากความหมายขางตนของการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน สรุปไดวา เปนการเรียนรูท สี่ อดคลอง
กับการทํางานของสมองใหเกิดการเรียนรูอยางสมดุล การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดจน
การจัดสิ่งแวดลอมรวมกับสื่อเพื่อการเรียนรูตางๆ ทําใหผูเรียนสนใจ เขาใจ เรียนรูและรับไวในความทรงจํา
ระยะยาว ทั้งยังสามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เปนการสรางศักยภาพสูงสุด
ในการเรียนรูของมนุษย
2. กระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็ม เปนนวัตกรรมการเรียนรูของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
ทีม่ งุ เนนพัฒนาวิธกี ารคิด วิธกี ารปฏิบตั ิ วิธกี ารพูด วิธกี ารเรียนและวิธกี ารทํางานของนักเรียนใหสอดคลองกับ
การทํางานของสมองทีป่ ระสานเชือ่ มโยงอยางมีระบบ โดยใชกจิ กรรมทีก่ ระตุน ใหเกิดความทรงจําทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาวจากสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรูเ พือ่ สงเสริมใหครูไดนาํ ความรูแ ละวิธกี ารใหมๆ ไปปรับใชใน
กระบวนการจัดการเรียนรูอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลี่ยงสถานการณเชิงลบ ทําใหเกิด
การหลอมรวมทั้งรางกาย จิตใจ และอารมณเขาดวยกันจนเกิดเปนภูมิคุมกันในตนเองบนพื้นฐานของ
ความพอประมาณและความมีเหตุผล
3. หลักการดารา ทีบีเอ็ม (Dara TBM) มีทั้งหมด 9 ประการ (Kooptarat, 2012, 7-9)
3.1 เพิ่มพลังการรับรู (Affirmation for Celebration)
เปนการเพิม่ พลังทางใจ เปนกิจกรรมทีซ่ อื้ ใจผูเ รียนได เพือ่ สรางแรงจูงใจใหนกั เรียนอยากรู
อยากเรียนเพื่อเพิ่มพลังงานใหสมองใชในการเรียนรู หลั่งสารเคมีทําใหมีอารมณดี เรียนรูสนุก ทําใหสมอง
มีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้น ทําใหความจําดีขึ้น และชวยใหนักเรียนมีสมองที่มีพลังงานมากขึ้น
ที่จะเรียนรูตอไป
3.2 สูหลากหลายกิจกรรม (Variety)
หลักการดารา ทีบีเอ็ม มีความเชื่อวาสมองจะเรียนรูไดดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อกิจกรรมการเรียนการสอนมีความริเริ่มสรางสรรค หลากหลาย กระตุนใหเกิดจินตนาการ ความทาทาย
การถายโอนขอมูลที่เสริมสรางกระบวนการคิด โดยใชกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาวะรางกายของนักเรียน
จะเปนการจัดสภาพรางกาย และอารมณใหอยูส ภาพพรอมทีจ่ ะเรียนรู การสรางบรรยากาศการเรียนรูท ตี่ นื่ เตน
แบบผอนคลาย ทาทาย และปลอดภัย จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรูใ หแกผเู รียน วิธกี ารปรับเปลีย่ น
สภาวะรางกายตามกระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็มมี 7 ประการ คือ 1) กิจกรรมบริหารสมองและรางกาย
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2) กิจกรรมดนตรีและจังหวะ 3) กิจกรรมการยืดเสนยืดสาย 4) กิจกรรมการเพิม่ พลัง 5) กิจกรรมการผอนคลาย
6) กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค และ 7) กิจกรรมธรรมเนียมปฏิบัติ
3.3 นําความคิด (Frame) เปนกรอบความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ พือ่ ชีน้ าํ ใหผเู รียนรู
แนวปฏิบัติและบรรลุตามเปาหมาย
3.4 จิตจดจํา (Repetition & Practice) เปนการใชหลักการดารา ทีบีเอ็ม ในการฝกทําซํ้าๆ
และปฏิบัติบอยๆ เพื่อสรางความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว
3.5 คุณธรรมนําสื่อสาร (Elaboration) เปนการประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรูและนําไปใชใน
สถานการณตางๆ เพื่อการสื่อสารและถายทอดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 บริหารความจํา (Preview/ Review/ Revise) เปนการจัดระบบการรับรูภ ายใตการทํางาน
ตามธรรมชาติของสมองซึง่ จะนําไปสูก ารเรียนรูอ ยางสมบูรณและยัง่ ยืน โดยครูตอ งมีการจัดกิจกรรมทัง้ 3 ขัน้
คือ Preview, Review และ Revise ในแผนการจัดการเรียนรู 1 แผนถึงจะเปนการบริหารความจํา
3.7 อัศจรรยสิ่งแวดลอม (Enriched Environment) เปนการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุน
คุณลักษณะของนักเรียนในดานตางๆ ประกอบดวยความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) ความฉลาดทางอารมณ
(EQ) ความฉลาดทางสติปญญา (IQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) และความฉลาดทางการแกปญหา (AQ)
3.8 พรอมเสริมปญญาพัฒนาสมอง (Skill Building Awareness) เปนความตระหนักใน
การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ป ญ ญาพั ฒ นาสมองเพื่ อ ให เ กิ ด ทั ก ษะต า งๆ อย า งครอบคลุ ม และเหมาะสม
โดยกระบวนการดารา ทีบีเอ็ม
3.9 มององครวม (Integrated Mind/Emotions) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความพรอมของผูเรียนทั้งทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจเขาดวยกัน
สรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในครั้งนี้ เปนการนําแนวทางการจัดการเรียนรู
ตามหลักการดารา ทีบีเอ็ม 9 ประการ ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยมาปรับใช โดยมีปรับกิจกรรมการเรียนรู
ที่ ส อดคล อ งกั บ ธรรมชาติ และเอื้ อ ต อ การทํ า งานของสมอง ซึ่ ง จะช ว ยพั ฒ นาการเรี ย นรู  ข องผู  เ รี ย น
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การวัดความคงทนในการเรียนรู
Kakai (1997, 172-173) กลาววา สามารถวัดความคงทนในการจําไดดังนี้
4.1 วิธแี หงการระลึกได (The Recall Method) คือการเปรียบเทียบผลระหวางหลังการทดสอบ
หลังเรียนเสร็จทันทีกบั การเวนระยะพักไปแลวทดสอบ จากนัน้ จึงเปรียบเทียบผลวาเหลือความรูร อ ยละเทาใด
4.2 วิธีแหงการรูจัก (The Recognation Method) คือวิธีการเลือกเอาสิ่งที่เคยเรียนมาแลว
ออกมาจากสิ่งอื่นๆ ที่ปนอยูซึ่งมีลักษณะคลายกันมากๆ
4.3 วิธีการเรียนใหม (The Relearning Method) หรือเรียกวาวิธีการประหยัดเวลา คือ
การเปรียบเทียบ การเรียนรูแบบเดิมกับการเรียนรูแบบใหมวาถาจะเรียนรูแบบเดิมจะใชเวลาเทาไร
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สรุปไดวา การวัดความคงทนในการเรียนรูจากวิธีแหงการระลึกได คือ การเปรียบเทียบผลระหวาง
หลังการทดสอบหลังเรียนเสร็จทันทีกับการเวนระยะพักไปแลวทดสอบ ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้วัดความคงทน
ในการเรียนรู โดยการวัดความรู ความเขาใจที่เกี่ยวของกับเนื้อหา เรื่อง สารละลายกรด-เบส ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากที่ไดทิ้งระยะเวลาไว เปนเวลา 2 สัปดาห โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิมโดยใชทดสอบหลังเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Tanmuangjai (2008) ไดศึกษาเรื่อง ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนคลองหนองใหญ จํานวน 44 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย
1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ที่มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.897 3) แบบวัด
ความสามารถในการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร ผูว จิ ยั ทําการวิเคราะหขอ มูลโดยการหาคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบหาคาทีแบบสองกลุมสัมพันธกัน ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนความสามารถใน
การสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และ 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ทีเ่ รียนโดยใชกจิ กรรมการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Ozden & Gultekin (2008) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
ทีม่ ตี อ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความคงทนของความรูข องนักเรียนเกรด 5 ในวิชาวิทยาศาสตร การทดลอง
ไดรับการออกแบบเปนกอนและหลังการทดสอบ ดําเนินการในปการศึกษา 2004-2005 ที่ Abdurrahman
Pasa Primary School ซึ่งเปนโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศตุรกี 2 หองเรียน คือ 5-A และ 5-B ไดรับ
การพิจารณากลุมทดลองและการควบคุมตามลําดับ ผูเขารวมการศึกษาครั้งนี้มี 22 คน ใชเวลาศึกษา 11 วัน
รวมเปน 18 ชั่วโมง ในระหวางขั้นตอนการวิจัยกลุมทดลองใชการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
ในขณะที่กลุมควบคุมไดใชการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ขอสอบแบบปรนัย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จํานวน 40 ขอ) การวิเคราะห
การทดสอบกอน-หลังเรียนพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และความคงทนของความรูไมแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ ระหวางกลุมที่มีการเรียนรูบนฐานของสมองและกลุมควบคุม
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วิธีการวิจัย
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 212 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนพราววิทยาคม
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเ รือ่ ง สารละลายกรด-เบสโดยใชรปู แบบ
การจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานตามแนวทางของดารา ทีบเี อ็ม จํานวน 7 แผน ใชเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู  ทั้ ง หมด 15 คาบ และแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง สารละลายกรด-เบส
จํานวน 30 ขอ ที่มีคาความเชื่อมั่น KR-20 เทากับ 0.87
3. การเก็บรวมรวบขอมูล ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง
สารละลายกรด-เบส เพื่อวัดความรูความสามารถของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการวิ เ คราะห ต  อ ไป จากนั้ น ผู  วิ จั ย ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  โ ดยใช แ ผน
การจัดการเรียนรู เรือ่ ง สารละลายกรด-เบสโดยใชรปู แบบการจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน เมือ่ เสร็จสิน้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยทําการวัดผลหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิม เมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห ผูวิจัยทําการวัดความคงทนในการเรียนรู
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิมกับกลุมตัวอยาง
4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรู 2 ครั้งมาวิเคราะหตามวิธี
การทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกัน
(Paired t-test) เปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรูและความคงทนในการเรียนรู การวิเคราะห
ผลการวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร เรือ่ ง สารละลายกรด-เบส ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน
¨´¤§·Íµµ¦Á¦¸¥
nµÁ¨¸É¥
nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ
Îµª´ª°¥nµ

n°Á¦¸¥
8.17
3.25

®¨´Á¦¸¥
19.50
5.41

30

30

T

P

11.903

< .01

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส ที่เรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทากับ 19.50 สูงกวาคาเฉลี่ย
ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนซึง่ มีคา เทากับ 8.17 เมือ่ ทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุม สัมพันธกนั
ไดคาเทากับ 11.903 และ p < .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส
ที่เรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความคงทนในการเรียนรู
การศึกษาความคงทนในการเรียนรูข องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนรูโ ดยใชสมอง
เปนฐาน ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ครั้ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน

nµÁ¨¸É¥
nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ
Îµª´ª°¥nµ

ªµ¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼o
®¨´Á¦¸¥¦´Ê
®¨´Á¦¸¥
t
¸É 1
¦´Ê¸É 2
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-2.024
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4.99
30
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P

> .01
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวานักเรียนทีเ่ รียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน มีคา เฉลีย่ ของคะแนนหลังเรียน
ครั้งที่ 2 เทากับ 18.63 และมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 1 เทากับ 19.50 เมื่อทดสอบคาทีแบบขอมูล
สองกลุมสัมพันธกัน ไดคาเทากับ -2.024 และ p > .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร
เรือ่ ง สารละลายกรด-เบส ทีเ่ รียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนครัง้ ที่ 2 ไมแตกตางจากคะแนน
หลังเรียนครั้งที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ส มองเป น ฐานในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องสารละลายกรด-เบส ผูวิจัยสามารถแยกอภิปรายผลออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ครูจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เรื่องสารละลายกรด-เบส ซึ่งการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งสารละลายกรด-เบส พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานสูงกวา
กอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุผลดังนี้
1.1 อายุของผูเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ถูกเลือกเปนกลุมตัวอยาง
มีอายุประมาณ 12-13 ป ซึ่งเปนวัยที่สมองมีการเจริญเติบโต จะสงผลใหเกิดการเรียนรูไดดี สอดคลองกับ
Lortakool (2014) ซึ่งกลาววา พัฒนาการทางสมองของเด็กจะเติบโตอยางรวดเร็วมากใน 3 ขวบปแรก
และยังพัฒนาตอไปจนถึง 12 ป แตหลังจากอายุ 12 ปไปแลว จะมีการพัฒนาอยางชาๆ ไปจนกระทั่ง
โตเป น ผู  ใ หญ เ ต็ ม ที่ จ นอายุ 25 ป แต ถ  า หากว า ยั ง มี ก ารเรี ย นรู  ใ หม ๆ เกิ ด ขึ้ น เสมอยั ง คงมี พั ฒ นาการ
ในทางดานสมองเติบโตตอไปได
1.2 กิ จ กรรมที่ จั ด กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะคํานึงถึงพัฒนาการในการทํางานของสมอง
เปนสําคัญ และเปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมพัฒนาการของผูเ รียนทัง้ ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญา
เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับ Jensen (2000, 6) ไดใหนิยามวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน คือ การเรียนรู
ที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของสมอง เปนการเรียนรูที่ตองตอบคําถามที่วา อะไรบางที่ดีตอสมอง
เปนการเรียนรูที่ผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลายทักษะความรูเพื่อนํามาใชในการสงเสริมการทํางาน
ของสมอง ซึ่งเปนการนําความรูการทํางานหรือธรรมชาติ การเรียนรูของสมองมาใชในการออกแบบ
การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของสมองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังตัวอยางในภาพ 1 นักเรียน
มีความตืน่ เตน กระตือรือรน สนใจในกิจกรรมที่แปลกใหม และมีความตั้งใจสงผลใหนักเรียนมีการเรียนรู
อยางมีความสุขมีความอยากรูอยางตอเนื่อง มีพัฒนาการดานทักษะการคิดดีขึ้น และยังสงผลสัมฤทธิ์
ทางดานการเรียนอีกดวย

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

107

ภาพ 1: นักเรียนเลนเกมโดมิโนกรด-เบส

ดวยเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานตามหลักการดารา
ทีบเี อ็ม สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูไ ดและทําใหคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร
ของกลุม ตัวอยางในการวิจยั ครัง้ นีซ้ งึ่ ไดแกนกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยคะแนนผลสัมฤทธิห์ ลังการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานสูงกวากอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียน
จากการศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครูมีการจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน เรื่อง สารละลายกรด-เบส จากการทดสอบพบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนครั้งที่ 2
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไมแตกตางจากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนครั้งที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบใชสมองเปนฐานตามหลักกระบวนการเรียนรู
แบบดารา ทีบเี อ็ม เปนนวัตกรรมการเรียนรูข องโรงเรียนดาราวิทยาลัยทีม่ งุ เนนพัฒนาวิธกี ารคิด วิธกี ารปฏิบตั ิ
วิธกี ารพูด วิธกี ารเรียนและวิธกี ารทํางานของนักเรียนใหสอดคลองกับการทํางานของสมองทีป่ ระสานเชือ่ มโยง
อยางมีระบบ โดยใชกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดความทรงจําทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหครูไดนําความรูและวิธีการใหมๆ ไปปรับใชในกระบวนการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลี่ยงสถานการณเชิงลบ ทําใหเกิดการหลอมรวมทั้งรางกาย จิตใจ
และอารมณเขาดวยกันจนเกิดเปนภูมิคุมกันในตนเองบนพื้นฐานของความพอประมาณและความมีเหตุผล
ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เรื่อง สารละลายกรด-เบส กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นเนนใหผูเรียน
มีสวนรวมทุกขั้นตอน เนนการปฏิบัติจริงเปนกระบวนการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในสิ่งที่เรียนมา และเกิดการรับรูนั้นอยางมีความหมาย มีความจําระยะยาว เกิดความคงทน
ในการเรียนรูนั่นเองสอดคลองกับ Call & Featherstone (2003, 9) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
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เป น ฐาน คื อ การเรี ย นรู  ที่ อ ธิ บ ายการประยุ ก ต ใ ช ค วามรู  แ นวคิ ด และทฤษฎี ต  า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ สมองมา
ชวยเด็กใหเกิดการเรียนรูที่ถาวรมากที่สุด ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักการดารา ทีบีเอ็ม 9 ประการ ครูจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นนํา
ขัน้ สอน และขัน้ สรุปตามรูปแบบการจัดการเรียนรูท วั่ ไป แตจะมีการสอดแทรกหลักการดารา ทีบเี อ็ม 9 ประการ
เขาไปดวยในแผนการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดของแตละหลักการของ Jensen (2007 cited in
Kooptarat, 2012, 7-9) ดังตอไปนี้
2.1 เพิ่มพลังการรับรู (Affirmation for Celebration)
เปนการเพิม่ พลังทางใจทีซ่ อื้ ใจผูเ รียนได ใชเทคนิคการเสริมแรง ครูอาจจะมีการมอบรางวัล
หรือคะแนนพิเศษ เปนแรงเสริมทางบวกใหกับนักเรียน และมีกิจกรรมแทรกแซงที่เหมาะสม เชน ครูมีการ
จัดกิจกรรมบริหารสมอง เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักเรียนอยากรูอยากเรียนกอนเขาสูการเรียน เรื่อง สารละลาย
กรด-เบส เปนการเพิ่มพลังการรับรู โดยหลีกเลี่ยงสถานการณที่เปนเชิงลบ สมองจะหลั่งสารเคมีทําใหผูเรียน
มีอารมณดี มีความสุข ทําใหสมองมีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้น ทําใหความจําดีขึ้น
2.2 สูหลากหลายกิจกรรม (Variety)
ครูมีการจัดกิจกรรมดวยขั้นตอนงาย ๆ และกิจกรรมควรมีความหลากหลาย สรางสรรค
ภายในคาบเรียน ไมควรเปนกิจกรรมเดียว และไมซํ้าเดิม เชน ครูเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ
และจิตใจโดยใหนกั เรียนเลนเกมสงบอลตามเสียงเพลง เพือ่ เอือ้ ใหผเู รียนทีม่ วี ธิ กี ารเรียนรูท แี่ ตกตางกันมีโอกาส
ไดทําความเขาใจในเรื่องๆ หนึ่ง ตามความถนัดของตนเอง โดยใชกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาวะรางกาย
ของนักเรียน ซึ่งผูวิจัยแทรกการปรับเปลี่ยนสภาวะรางกาย 7 ประการไวในแผนการจัดการเรียนรู
2.3 นําความคิด (Frame) เปนกรอบความคิดที่จะเอื้อใหสมองรูทิศทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู มีแนวทาง สามารถคิดตาม ทําความเขาใจ เพือ่ ชีน้ าํ ใหผเู รียนรูแ นวปฏิบตั จิ นบรรลุตามจุดประสงค
ของแตละกิจกรรม เชน ครูชี้แจงวัตถุประสงคในการเรียน เรื่อง สารละลายกรด-เบส แตละคาบใหนักเรียนฟง
และนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดวัตถุประสงคในการทดลอง เปนตน
2.4 จิตจดจํา (Repetition & Practice) เปนการการฝกทําซํา้ ๆ และปฏิบตั บิ อ ยๆ โดยใชกจิ กรรม
สรางสรรคและหลากหลาย เพื่อสรางความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว การทําซํ้านั้นตองผานการฝก
และการแกไขใหเขาใจ และปฏิบตั จิ นถูกตองแลว สมองตองมีขอ มูลรายละเอียดทีถ่ กู ตองกอนจึงจะนําเอามาใชได
โดยครูจะมีการจัดกิจกรรมตางๆ ในแผนการจัดการเรียนรู เรือ่ ง สารละลายกรด-เบส เชน รายงานผลการทดลอง
นําแบบฝกหัดและเกมตางๆ มาใหนักเรียนไดฝกทําบอยๆ ทําซํ้าๆ ในคาบเรียน เปนตน
2.5 คุณธรรมนําสื่อสาร (Elaboration) เปนการฝกสมองใหคิดประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรู
และนําไปใชในสถานการณตางๆ เพื่อการสื่อสารและถายทอดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ การบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน โดยครูใหนักเรียนนําสิ่งที่เรียนรูมาชวยกันระดมความคิด
ทําชิ้นงานและนําเสนอผลงาน เรื่อง สารเคมีในชีวติ ประจําวัน และนักเรียนมีการนําความรูไปปรับใชในชีวิต
ประจําวันและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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2.6 บริหารความจํา (Preview/ Review/ Revise) เปนการจัดระบบการรับรูภ ายใตการทํางาน
ตามธรรมชาติของสมอง ซึง่ จะนําไปสูก ารเรียนรูอ ยางสมบูรณและยัง่ ยืน โดยครูตอ งมีการจัดกิจกรรมทัง้ 3 ขัน้
คือ Preview Review และ Revise ในแผนการจัดการเรียนรู 1 แผน ดังตัวอยางภาพ 2-4

ภาพ 2: ขั้น Preview นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดเลนเกมปริศนาอักษรไขว เรื่อง สารละลายกรด-เบส
ในชีวิตประจําวันเพื่อตรวจสอบความรูเดิมและเปนแนวทางนําไปสูความรูใหม

ภาพ 3: ขั้น Preview นักเรียนแตละกลุมชวยกัน
ระดมความคิดเพื่อทําชิ้นงาน เรื่องการจําแนกสาร
ในชีวิตประจําวันเปนขั้นการจัดกิจกรรมใหมเพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูใ นเรือ่ งเดิม เพือ่ ใหสมองทบทวน
เรื่องราวประสบการณเดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสูความรู
และประสบการณใหม

ภาพ 4: ขั้น Revise นักเรียนเลนเกมโดมิโนกรด-เบส
เปนการจัดกิจกรรมเนนความสําคัญของการปรับแกไข
ข อ มู ล ความรู  ใ ห ถู ก ต อ งก อ นที่ ส มองจะบั น ทึ ก เป น
ความจํ า ที่ ถ าวรนํ า ไปสู  ก ารเรี ย นรู  อ ย า งสมบู ร ณ
และยั่งยืน
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2.7 อัศจรรยสิ่งแวดลอม (Enriched Environment) เปนการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุน
คุณลักษณะของนักเรียนในดานตางๆ อันประกอบดวยความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) ความฉลาดทางอารมณ
(EQ) ความฉลาดทางสติปญญา (IQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) และความฉลาดทางการแกปญหา (AQ)
สมองจะตอบสนองและเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม ดังนั้นสิ่งแวดลอมมีผลตอสมอง โดยครูจัดกิจกรรม
และสิ่งแวดลอมที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไมเบื่อหนายในการเรียน เชน การปรับเปลี่ยนกลุมในการ
ทํากิจกรรมรวมกันโดยครูมีลูกอมมาแจก ใหนักเรียนที่เลือกลูกอมสีเดียวกันอยูกลุมเดียวกัน เปนตน
การเปลี่ยนสถานที่เรียน การจัดหองเรียนใหนาเรียน การสรางบรรยากาศในการเรียนใหนักเรียนอยากเรียน
สื่อการสอนมีความหลากหลาย การใชแหลงเรียนรูใหมๆ การใชเทคโนโลยี เปนตน
2.8 พรอมเสริมปญญาพัฒนาสมอง (Skill Building Awareness) เปนความตระหนัก
ในการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ป ญ ญาพั ฒ นาสมองเพื่ อ ให เ กิ ด ทั ก ษะต า งๆ อย า งครอบคลุ ม และเหมาะสม
ในวิชาวิทยาศาสตรมกี ารจัดกิจกรรมทีส่ อดแทรกหลักการดารา ทีบเี อ็ม และสือ่ การสอนทีม่ คี วามหลากหลาย
เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร และตอบสนองความแตกตางของนักเรียนเปนรายบุคคล
ซึง่ เปนกิจกรรมทีน่ กั เรียนชอบมาก นักเรียนจะดีใจมาก สนุกสนาน และมีปฏิสมั พันธกบั ครูดมี าก ดังตัวอยางภาพ 5

ภาพ 5: นักเรียนทําการทดลองวิทยาศาสตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร

2.9 มององครวม (Integrated Mind/Emotions) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความพรอมของผูเรียนทั้งทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจเขาดวยกัน เพราะความเครียด อารมณ
ทาทาง ความ-เชื่อ การเคลื่อนไหว และปญญามีผลตอการเรียนรูทุกรูปแบบ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู
และมีสื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อสนองความตองการของนักเรียนและคํานึงถึงนักเรียนเปนสําคัญ
เพื่อใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนและเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด เพื่อใหสมองสามารถทํางานได
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ตามธรรมชาติ มีความสุข กอใหเกิดการเรียนรูไ ดอยางเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานตามหลักกระบวนการเรียนรูด ารา ทีบเี อ็ม ทีก่ ลาวมาขางตน เปนการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
เนนทักษะกระบวนการตางๆ ตามทีไ่ ดกลาวมาขางตน เพือ่ ผูเ รียนเกิดการเรียนรูท แี่ ทจริง เกิดความทรงจําระยะสัน้
และนําไปสูค วามทรงจําระยะยาว นักเรียนมีความรู ความเขาใจทีเ่ กิดจากความคงอยูข องความรูใ นสิง่ ทีเ่ รียนรูม า
เกิดการรับรูอยางมีสมบูรณและยั่งยืน สรางเปนองคความรูของตนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองอยาง
ยาวนาน จึงทําใหคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนครั้งที่ 2 ไมแตกตางจากคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันและการเรียนในอนาคตได ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ Ozden & Gultekin
(2008) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนของความรูข องนักเรียนเกรด 5 ในวิชาวิทยาศาสตร การออกแบบการศึกษาเปนการวิเคราะห
การทดสอบกอน-หลังเรียนพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และความคงทนของความรูไมแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ ระหวางกลุมที่มีการเรียนรูบนฐานของสมองและกลุมควบคุม ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบสมอง
เปนฐานขางตนสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้

สรุป
ในการวิจยั การจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานในวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
สามารถสรุปไดวา 1) คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1หลัง
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสูงกวากอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 และ 2) คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนครัง้ ที่ 2 ไมแตกตางจากคะแนนหลังเรียนครัง้ ที่ 1 อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ส มองเป น ฐานที่ ส อดแทรกหลั ก การดารา ที บี เ อ็ ม ควรให
ความสําคัญกับการวางแผนการจัดการเรียนรูแ ละเลือกสือ่ การสอนทีม่ คี วามหลากหลายใหเหมาะสม ครอบคลุม
เนือ้ หาวิชา ซึง่ จะทําใหผเู รียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และตอบสนองความแตกตางของผูเ รียน
ผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนายในการเรียนและเปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
1.2 การจั ด การเรี ย นรู  โ ดยใช ส มองเป น ฐานที่ ส อดแทรกหลั ก การดารา ที บี เ อ็ ม ควรให
ความสํ า คั ญ กั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  โ ดยใช ส มองเป น ฐานอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรู
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจยั ในลักษณะเดียวกันนีใ้ นเนือ้ หาอืน่ ๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร หรือในระดับ
ชั้นอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานตามหลักการ ดารา ทีบีเอ็มกับ
ความคิดสรางสรรค
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