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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร                          

กอนและหลงัการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน 2) ศกึษาความคงทนในการเรยีนรูของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 1 

หลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนท่ี 2                        

ปการศึกษา 2558 จาํนวน 30 คน  เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิยัประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูวทิยาศาสตร

โดยใชสมองเปนฐาน เรือ่งสารละลายกรด-เบส จาํนวน 7 แผน ระยะเวลาในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 15 คาบ 

2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องสารละลายกรด-เบส (KR-20 = 0.87) การเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร กอนและหลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานดวยวิธีการทดสอบ

กอนและหลังเรียนและหาคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกัน (Paired t-test) ไดคาเทากับ 11.903 และ                       

p < .01 แสดงวานักเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง สารละลายกรด-เบส ที่เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน                  

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้อยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 และการวเิคราะหความคงทนในการเรยีนรูของ

นกัเรยีนหลงัการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานดวยวธิกีารทดสอบหลังเรียน 2 คร้ัง โดยเวนระยะหาง 2 สปัดาหและ

 หาคาการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของนักเรียน มีคาเทากับ  -2.024 และ p > .01                            



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 256198

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
 การศกึษาเปนเครือ่งมอืสาํคัญในการสรางคน สรางสงัคม และสรางชาติ เปนกลไกหลกัในการพฒันา

กําลังคนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู รวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุขในกระบวนการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสราง                                      

ความไดเปรียบของประเทศเพ่ือการแขงขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปน     

พลวตั ประเทศตางๆ ทัว่โลกจงึใหความสาํคญัและทุมเทกบัการพัฒนาการศกึษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนษุย

ของตนใหสามารถกาวทัน  การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก 

(Office of the Education Council, 2012, 1)  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561 99

 แนวคิดทางวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge 

Based Society) ดงันัน้ ทกุคนจึงจาํเปนตองไดรบัการพัฒนาใหรูวทิยาศาสตร เพือ่ทีจ่ะไดมคีวามรูความเขาใจ

ในธรรมชาติ สามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล  และสรางสรรค (Ministry of Education, 2008)                     

จากการเรยีนรูโดยการปฏิบตัจิรงิซึง่เปนกระบวนการเรียนรูทีแ่ทจรงิของผูเรียน จะทาํใหผูเรียนเกดิความเขาใจ  

และเกิดความรับรูอยางมีความหมาย เรียกวา  “ความเขาใจที่คงทน (Enduring Understanding)”  สามารถ

สรางเปนองคความรูของผูเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชไดเมื่อ                      

มีสถานการณใดๆ  มาเผชิญหนา ดังน้ันการท่ีผูเรียนจะสรางองคความรูไดจึงตองผานกระบวนการเรียนรู                             

ทีห่ลากหลายและครูตองมวีธิกีารสอนท่ีหลากหลาย

 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 โรงเรียนพราววิทยาคม

พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศึกษาปที ่3  ในรายวิชาวิทยาศาสตร  

ปการศึกษา 2557 มีมาตรฐานการเรียนรูที่โรงเรียนพราววิทยาคมควรเรงพัฒนา ไดแก มาตรฐาน ว 6.1, 

มาตรฐาน ว 3.1 และ มาตรฐาน ว 1.1 และพบวา มาตรฐาน ว 3. 1  มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 33.93 ซึ่งตํ่ากวา

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศและเปนมาตรฐานท่ีเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 สาเหตุที่ทําใหผลการเรียนของเยาวชนตกต่ํา ไดแก เยาวชนสนใจเร่ือง                 

ของเกมมากเกนิไป ใหความสนใจสือ่เพ่ือความบนัเทงิมากขึน้ทาํใหความสนใจในการศกึษาหาความรูลดนอยลง 

สือ่การเรียนการสอนไมเหมาะสมกบัเด็ก และคุณภาพของครผููสอน เปนสาเหตทุาํใหผลการเรียนของนกัเรยีน

ตกตํ่า (National Institute of Development Administration, 2012, 1) ซึ่งปญหาบางอยางพบในนักเรียน

ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปที ่1 ทีผู่วจิยัสอนเชนกนั ไดแก นกัเรยีนขาดความตัง้ใจในการเรยีนรู เนนความสนกุสนาน

มากกวาที่จะใฝเรียนใฝรูดวยความต้ังใจ ติดเกมและโทรศัพทมือถือนักเรียนบางคนไมเขาเรียน จึงทําให                         

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนคอนขางตํ่าและนักเรียนไมมีความคงทนในการเรียนรูเพ่ือจะนําไปใช

ประโยชนตอไป

 ในปจจุบันไดมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน                         

ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจก็คือแนวคิดในการสงเสริมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain–Based Learning 

หรือ BBL) ซึ่งการเชื่อมโยงการคนพบทางดานการเรียนรูของสมองกับการจัดการเรียนรูนี้เปนฐานสําคัญ                           

ที่จะทาํใหเราสามารถกาวไปบนเสนทางของการพัฒนากระบวนการเรียนรูของเด็กไดชัดเจนข้ึน มีหลักเกณฑ

และเหตุผล   การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของสมองจะทําใหเด็กมีพัฒนาการการเรียนรู

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนความจําเปนเรงดวนที่จะตองพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเรียนรู                         
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ของสมองมนุษย ดังนั้นการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจึงนาจะเปนทางออกสําหรับวิกฤติการเรียนรูของเด็ก

และเยาวชนไทย (Kiratikorn, 2004)

 จากการท่ีผูวิจัยมีประสบการณทํางานท่ีโรงเรียนดาราวิทยาลัย ไดเล็งเห็นวากระบวนการเรียนรู                   

โดยใชสมองเปนฐานมีความนาสนใจและไดขออนุญาตนํากระบวนการเรียนรูน้ีมาทดลองใชกับนักเรียน

โรงเรียนพราววิทยาคม คือ กระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็ม ซึ่งเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียน

ดาราวิทยาลัยทีพ่ฒันามาจากหลักการ TBM ของสถาบัน Jensen Learning Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Kooptarat, 2012) เปนการนําเอากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมาปรับกิจกรรมการเรียนรู

ที่สอดคลองกับธรรมชาติ และเอ้ือตอการทํางานของสมองเพ่ือใหเขากับบริบทของเด็กไทย ตามกุญแจ                              

สูหลกัการดารา ทบีเีอม็ 9 ประการ  โดยกระบวนการเรียนรูดารา ทบีเีอม็ ชวยผูเรียนในการเช่ือมกระบวนการคิด 

ฝกใชทกัษะการเรียนรูและทาํงานอยางประสานสอดคลองกบัการทํางานของสมอง เนนการจัดสภาพแวดลอม

ใหเกิดการจําทั้งแบบช่ัวคราวและถาวร โดยมีองคประกอบ คือ การบูรณาการ จิตใจ รางกาย และอารมณ                 

ใหอยูในสภาวะพรอมเรียน และหลีกเล่ียงสถานการณที่เปนลบ ซึ่งจากการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความเขาใจ และเกิดการรับรูอยางมีความหมาย สามารถสรางเปนองคความรู

ของผูเรยีนเอง และเกบ็เปนขอมลูไวในสมองไดอยางยาวนาน หรอืความสามารถทีจ่ะระลกึไดตอสิง่ทีเ่คยเรยีน 

หรอืเคยมปีระสบการณรบัรูมาแลวสามารถนําไปใชไดในชวีติประจาํวนั ซึง่ความทรงจําระยะยาวน้ีสอดคลอง

กับความคงทนในการเรียนรู ทั้งยังสามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เปนการสราง

ศกัยภาพสงูสดุในการเรียนรูของมนษุย อกีทัง้เปนการจดัการเรียนรูรปูแบบหนึง่ทีม่คีวามสอดคลองกบัแนวทาง

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจากเปนการจัดการ

เรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปดโอกาส               

ใหนักเรียนไดรับประสบการณอันหลากหลายดวยเทคนิควิธีสอนหลายรูปแบบบนพื้นฐานแนวคิดของ                      

ความแตกตางระหวางบุคคลสําหรับการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง                 

มาใชในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Thai Language institution, 2005, 4-5) 

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวมาแลวทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู              

ที่สอดคลองกับการทํางานของสมองนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1                          

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและพัฒนาความคงทนในการเรียนรู

วัตถุประสงค
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอน

และหลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน

 2.  เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนรูโดย                               

ใชสมองเปนฐาน
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. ความหมายการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning หรือ BBL)   

  Jensen (2000, 6) ไดใหนิยามวา BBL คือ การเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู                   

ของสมอง เปนการเรียนรูทีต่องตอบคาํถามท่ีวา อะไรบางทีด่ตีอสมอง เปนการเรียนรูทีผ่สมผสานหรือรวบรวม

หลากหลายทักษะความรูเพ่ือนํามาใชในการสงเสริมการทํางานของสมอง ซึ่งเปนการนําความรูการทํางาน           

หรือธรรมชาติการเรียนรูของสมองมาใชในการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของสมองให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  จากความหมายขางตนของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สรปุไดวา เปนการเรียนรูทีส่อดคลอง

กับการทํางานของสมองใหเกิดการเรียนรูอยางสมดุล การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดจน                            

การจัดสิ่งแวดลอมรวมกับสื่อเพ่ือการเรียนรูตางๆ ทําใหผูเรียนสนใจ เขาใจ เรียนรูและรับไวในความทรงจํา

ระยะยาว ทั้งยังสามารถนําสิ่งที่เรียนรูมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เปนการสรางศักยภาพสูงสุด                                      

ในการเรียนรูของมนุษย 

 2. กระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็ม  เปนนวัตกรรมการเรียนรูของโรงเรียนดาราวิทยาลัย                             

ทีมุ่งเนนพฒันาวิธกีารคิด วธิกีารปฏิบตั ิวธิกีารพดู วธิกีารเรยีนและวธิกีารทาํงานของนกัเรยีนใหสอดคลองกบั

การทํางานของสมองท่ีประสานเชือ่มโยงอยางมรีะบบ โดยใชกจิกรรมท่ีกระตุนใหเกดิความทรงจําทัง้ระยะส้ัน

และระยะยาวจากสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูเพ่ือสงเสรมิใหครไูดนาํความรูและวธิกีารใหมๆ  ไปปรับใชใน

กระบวนการจัดการเรียนรูอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลี่ยงสถานการณเชิงลบ  ทําใหเกิด                

การหลอมรวมท้ังรางกาย  จิตใจ และอารมณเขาดวยกันจนเกิดเปนภูมิคุมกันในตนเองบนพ้ืนฐานของ                    

ความพอประมาณและความมีเหตุผล 

 3. หลักการดารา ทีบีเอ็ม (Dara TBM) มีทั้งหมด 9 ประการ (Kooptarat, 2012, 7-9)

  3.1 เพิ่มพลังการรับรู (Affirmation for Celebration) 

           เปนการเพ่ิมพลงัทางใจ เปนกจิกรรมท่ีซ้ือใจผูเรียนได เพือ่สรางแรงจูงใจใหนกัเรียนอยากรู

อยากเรียนเพื่อเพิ่มพลังงานใหสมองใชในการเรียนรู หลั่งสารเคมีทําใหมีอารมณดี เรียนรูสนุก ทําใหสมอง                   

มีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพ่ิมขึ้น ทําใหความจําดีขึ้น และชวยใหนักเรียนมีสมองที่มีพลังงานมากขึ้น                           

ที่จะเรียนรูตอไป

  3.2 สูหลากหลายกิจกรรม (Variety) 

           หลักการดารา ทีบีเอ็ม มีความเชื่อวาสมองจะเรียนรูไดดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด                            

เมื่อกิจกรรมการเรียนการสอนมีความริเริ่มสรางสรรค หลากหลาย กระตุนใหเกิดจินตนาการ ความทาทาย     

การถายโอนขอมูลที่เสริมสรางกระบวนการคิด  โดยใชกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนสภาวะรางกายของนักเรียน                

จะเปนการจัดสภาพรางกาย และอารมณใหอยูสภาพพรอมทีจ่ะเรยีนรู  การสรางบรรยากาศการเรียนรูทีต่ืน่เตน

แบบผอนคลาย     ทาทาย และปลอดภัย จะชวยเพ่ิมประสิทธภิาพในการเรียนรูใหแกผูเรยีน วธิกีารปรับเปล่ียน

สภาวะรางกายตามกระบวนการเรียนรูดารา ทีบีเอ็มมี 7 ประการ คือ 1) กิจกรรมบริหารสมองและรางกาย                   
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2) กจิกรรมดนตรีและจังหวะ 3) กจิกรรมการยืดเสนยดืสาย 4) กจิกรรมการเพ่ิมพลัง 5) กจิกรรมการผอนคลาย 

6) กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค และ 7) กิจกรรมธรรมเนียมปฏิบัติ   

  3.3 นาํความคิด (Frame) เปนกรอบความคิดในการจัดกจิกรรมการเรียนรูเพือ่ช้ีนาํใหผูเรียนรู

แนวปฏิบัติและบรรลุตามเปาหมาย 

  3.4 จิตจดจํา (Repetition & Practice) เปนการใชหลักการดารา ทีบีเอ็ม ในการฝกทําซํ้าๆ 

และปฏิบัติบอยๆ เพื่อสรางความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว  

  3.5  คุณธรรมนําสื่อสาร (Elaboration) เปนการประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรูและนําไปใชใน

สถานการณตางๆ  เพื่อการสื่อสารและถายทอดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.6 บรหิารความจาํ (Preview/ Review/ Revise) เปนการจดัระบบการรบัรูภายใตการทาํงาน

ตามธรรมชาตขิองสมองซ่ึงจะนําไปสูการเรียนรูอยางสมบูรณและย่ังยนื โดยครูตองมกีารจัดกจิกรรมท้ัง 3 ขัน้ 

คือ Preview, Review และ Revise ในแผนการจัดการเรียนรู 1 แผนถึงจะเปนการบริหารความจํา

  3.7 อัศจรรยสิ่งแวดลอม (Enriched Environment) เปนการจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือสนับสนุน

คุณลักษณะของนักเรียนในดานตางๆ ประกอบดวยความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) ความฉลาดทางอารมณ 

(EQ) ความฉลาดทางสติปญญา (IQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) และความฉลาดทางการแกปญหา (AQ) 

  3.8 พรอมเสริมปญญาพัฒนาสมอง (Skill Building Awareness) เปนความตระหนักใน

การจัดกิจกรรมเสริมปญญาพัฒนาสมองเพื่อใหเกิดทักษะตางๆ อยางครอบคลุมและเหมาะสม                                         

โดยกระบวนการดารา ทีบีเอ็ม 

  3.9 มององครวม (Integrated Mind/Emotions) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง

ความพรอมของผูเรียนทั้งทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจเขาดวยกัน

 สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในคร้ังนี้ เปนการนําแนวทางการจัดการเรียนรู                 

ตามหลักการดารา ทีบีเอ็ม 9 ประการ ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยมาปรับใช โดยมีปรับกิจกรรมการเรียนรู                       

ที่สอดคลองกับธรรมชาติ และเอื้อตอการทํางานของสมอง ซึ่งจะชวยพัฒนาการเรียนรู ของผู เรียน                                       

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4. การวัดความคงทนในการเรียนรู  

  Kakai (1997, 172-173) กลาววา สามารถวัดความคงทนในการจําไดดังนี้

  4.1 วธิแีหงการระลกึได (The Recall Method) คอืการเปรยีบเทยีบผลระหวางหลงัการทดสอบ

หลังเรยีนเสรจ็ทนัทกีบัการเวนระยะพกัไปแลวทดสอบ จากน้ันจงึเปรยีบเทยีบผลวาเหลอืความรูรอยละเทาใด

  4.2 วิธีแหงการรูจัก (The Recognation Method)  คือวิธีการเลือกเอาสิ่งที่เคยเรียนมาแลว

ออกมาจากส่ิงอื่นๆ ที่ปนอยูซึ่งมีลักษณะคลายกันมากๆ 

  4.3 วิธีการเรียนใหม (The Relearning Method) หรือเรียกวาวิธีการประหยัดเวลา คือ                              

การเปรียบเทียบ การเรียนรูแบบเดิมกับการเรียนรูแบบใหมวาถาจะเรียนรูแบบเดิมจะใชเวลาเทาไร
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 สรุปไดวา  การวัดความคงทนในการเรียนรูจากวิธีแหงการระลึกได คือ การเปรียบเทียบผลระหวาง     

หลังการทดสอบหลังเรียนเสร็จทันทีกับการเวนระยะพักไปแลวทดสอบ ซึ่งงานวิจัยคร้ังนี้วัดความคงทน                                

ในการเรียนรู  โดยการวัดความรู ความเขาใจที่เกี่ยวของกับเนื้อหา เร่ือง สารละลายกรด-เบส ของนักเรียน                  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากท่ีไดทิ้งระยะเวลาไว เปนเวลา 2 สัปดาห โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิมโดยใชทดสอบหลังเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

  Tanmuangjai (2008) ไดศึกษาเร่ือง ความสามารถในการส่ือสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค                

เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดย                   

ใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน                

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 

นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่5/4  โรงเรยีนคลองหนองใหญ  จาํนวน 44 คน  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยัประกอบดวย 

1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง การดํารงพันธุ

ของสิ่งมีชีวิต  2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ที่มีความเช่ือมั่นเทากับ 0.897 3) แบบวัด

ความสามารถในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร  ผูวจิยัทาํการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบหาคาทีแบบสองกลุมสัมพันธกัน ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนความสามารถใน

การสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐานหลงัเรยีนสงูกวากอนเรียนแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 2) คะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5 ทีเ่รยีนโดยใชกจิกรรมการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานหลงัเรยีน

สูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  Ozden & Gultekin (2008) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน                      

ทีม่ตีอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนของความรูของนักเรียนเกรด 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 ในระหวางขั้นตอนการวิจัยกลุมทดลองใชการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน                                      

ในขณะท่ีกลุมควบคุมไดใชการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ                        

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ขอสอบแบบปรนัย เรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ 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 จาํนวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ไดแก แผนการจดัการเรยีนรูเร่ือง สารละลายกรด-เบสโดยใชรปูแบบ

การจดัการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานตามแนวทางของดารา ทบีเีอม็ จาํนวน 7 แผน ใชเวลาในการจดักจิกรรม

การเรียนรู ทั้งหมด 15 คาบ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สารละลายกรด-เบส                               

จํานวน 30 ขอ ที่มีคาความเชื่อมั่น KR-20 เทากับ 0.87

 3. การเก็บรวมรวบขอมูล  ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง 

สารละลายกรด-เบส เพ่ือวัดความรูความสามารถของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู                

เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหตอไป จากน้ันผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผน                                     

การจัดการเรียนรู เรือ่ง สารละลายกรด-เบสโดยใชรปูแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เม่ือเสร็จสิน้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูวิจัยทําการวัดผลหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                        

ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิม  เม่ือเวลาผานไป 2 สัปดาห ผูวิจัยทําการวัดความคงทนในการเรียนรู                 

โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับเดิมกับกลุมตัวอยาง  

 4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรู 2 คร้ังมาวิเคราะหตามวิธี

การทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกัน 

(Paired  t-test) เปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรูและความคงทนในการเรียนรู การวิเคราะห                        

ผลการวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

     เปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร เรือ่ง สารละลายกรด-เบส ของนักเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กอนและหลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของคะแนน                     

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการเรียนรู                         

โดยใชสมองเปนฐาน 

                

     

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส ที่เรียนรู

โดยใชสมองเปนฐาน มีคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทากับ 19.50 สูงกวาคาเฉล่ีย

ของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรยีนซึง่มคีาเทากบั 8.17 เม่ือทดสอบคาทแีบบขอมลูสองกลุมสมัพนัธกนั

ไดคาเทากับ 11.903 และ p < .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนวิชาวทิยาศาสตร เรื่อง สารละลายกรด-เบส 

ที่เรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2. ความคงทนในการเรียนรู 

  การศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 หลังการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน  ปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบขอมูลสองกลุมสัมพันธกันของคะแนน                          

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ครั้ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน

                         

  T P 

 8.17 19.50  

11.903 

 

< .01  3.25 5.41 

 30 30 

 
 
 
 
 
 

 

                      

 1 

 

 2 

t P 

 19.50 18.63  

-2.024 

 

> .01  5.41 4.99 

 30 30 
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 จากตารางที ่2 แสดงใหเหน็วานกัเรยีนทีเ่รยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน  มคีาเฉลีย่ของคะแนนหลงัเรียน

ครั้งที่ 2 เทากับ 18.63 และมีคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนคร้ังที่ 1 เทากับ 19.50 เมื่อทดสอบคาทีแบบขอมูล

สองกลุมสัมพันธกัน ไดคาเทากับ -2.024 และ p > .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร                        

เรือ่ง สารละลายกรด-เบส ทีเ่รยีนรูโดยใชสมองเปนฐานมคีะแนนเฉล่ียหลงัเรยีนคร้ังท่ี 2 ไมแตกตางจากคะแนน

หลังเรียนครั้งที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานในวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน                                    

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องสารละลายกรด-เบส ผูวิจัยสามารถแยกอภิปรายผลออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้

 1.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร

  จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1                      

ที่ครูจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เรื่องสารละลายกรด-เบส ซึ่งการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                   

ของนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนเร่ืองสารละลายกรด-เบส พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนในวชิาวทิยาศาสตรของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 หลงัการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานสงูกวา

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 ไปจนกระท่ัง                                

โตเปนผู ใหญเต็มที่จนอายุ 25 ป แตถาหากวายังมีการเรียนรูใหมๆ เกิดข้ึนเสมอยังคงมีพัฒนาการ                                        

ในทางดานสมองเติบโตตอไปได 

  1.2 กิจกรรมท่ีจัด  กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะคํานึงถึงพัฒนาการในการทํางานของสมอง                         

เปนสาํคญั และเปนกจิกรรมทีส่งเสรมิพัฒนาการของผูเรียนทัง้ทางดานรางกาย อารมณ สงัคม และสตปิญญา 

เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับ Jensen (2000, 6) ไดใหนิยามวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน คือ การเรียนรู                                 

ที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของสมอง เปนการเรียนรูที่ตองตอบคําถามที่วา อะไรบางที่ดีตอสมอง

เปนการเรียนรูที่ผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลายทักษะความรูเพื่อนํามาใชในการสงเสริมการทํางาน                       

ของสมอง ซึ่งเปนการนําความรู การทํางานหรือธรรมชาติ การเรียนรู ของสมองมาใชในการออกแบบ                                

การเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของสมองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังตัวอยางในภาพ 1 นักเรียน                             

มคีวามต่ืนเตน กระตือรือรน สนใจในกิจกรรมท่ีแปลกใหม และมีความต้ังใจสงผลใหนักเรียนมีการเรียนรู                   

อยางมีความสุขมีความอยากรูอยางตอเนื่อง มีพัฒนาการดานทักษะการคิดดีขึ้น และยังสงผลสัมฤทธิ์                          

ทางดานการเรียนอีกดวย
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ภาพ 1: นักเรียนเลนเกมโดมิโนกรด-เบส

 ดวยเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานตามหลักการดารา                 

ทบีเีอม็ สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูไดและทาํใหคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวิชาวทิยาศาสตร

ของกลุมตัวอยางในการวิจยัคร้ังนีซ้ึง่ไดแกนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปท่ี 1 โดยคะแนนผลสัมฤทธิห์ลงัการเรียนรู    

โดยใชสมองเปนฐานสูงกวากอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียน  

               จากการศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครูมีการจัดการเรียนรู

โดยใชสมองเปนฐาน เรื่อง สารละลายกรด-เบส จากการทดสอบพบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนคร้ังที่ 2                            

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไมแตกตางจากคะแนนเฉล่ียหลังเรียนคร้ังที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                 

ทีร่ะดบั .01  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูแบบใชสมองเปนฐานตามหลกักระบวนการเรียนรู

แบบดารา ทบีเีอ็ม เปนนวัตกรรมการเรียนรูของโรงเรียนดาราวิทยาลัยทีมุ่งเนนพฒันาวิธกีารคิด วธิกีารปฏิบตัิ 

วธิกีารพดู วธิกีารเรยีนและวธิกีารทาํงานของนกัเรยีนใหสอดคลองกบัการทาํงานของสมองทีป่ระสานเชือ่มโยง

อยางมีระบบ โดยใชกิจกรรมท่ีกระตุนใหเกิดความทรงจําทั้งระยะส้ันและระยะยาวจากส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือ                   

ตอการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหครูไดนําความรูและวิธีการใหมๆ ไปปรับใชในกระบวนการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด  หลีกเลี่ยงสถานการณเชิงลบ ทําใหเกิดการหลอมรวมท้ังรางกาย จิตใจ                   

และอารมณเขาดวยกันจนเกิดเปนภูมิคุมกันในตนเองบนพื้นฐานของความพอประมาณและความมีเหตุผล 

ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เรื่อง สารละลายกรด-เบส กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นเนนใหผูเรียน                    

มีสวนรวมทุกขั้นตอน เนนการปฏิบัติจริงเปนกระบวนการเรียนรู ที่แทจริงของผูเรียน ทําใหผู เรียนเกิด                         

ความเขาใจในส่ิงท่ีเรียนมา และเกิดการรับรูนั้นอยางมีความหมาย  มีความจําระยะยาว เกิดความคงทน                 

ในการเรียนรูนั่นเองสอดคลองกับ Call & Featherstone (2003, 9) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชสมอง 
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เปนฐาน คือการเรียนรู ที่อธิบายการประยุกตใชความรูแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวกับสมองมา                                   

ชวยเด็กใหเกิดการเรียนรูที่ถาวรมากที่สุด  ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานของนักเรียน                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักการดารา ทีบีเอ็ม 9 ประการ ครูจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3 ขั้น คือ ขั้นนํา 

ขัน้สอน และข้ันสรปุตามรปูแบบการจัดการเรียนรูทัว่ไป แตจะมกีารสอดแทรกหลกัการดารา ทบีเีอม็ 9 ประการ 

เขาไปดวยในแผนการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดของแตละหลักการของ Jensen (2007 cited in                     

Kooptarat, 2012, 7-9) ดังตอไปนี้

  2.1 เพิ่มพลังการรับรู (Affirmation for Celebration) 

           เปนการเพ่ิมพลงัทางใจทีซ่ือ้ใจผูเรียนได ใชเทคนิคการเสริมแรง ครูอาจจะมกีารมอบรางวลั 

หรือคะแนนพิเศษ เปนแรงเสริมทางบวกใหกับนักเรียน และมีกิจกรรมแทรกแซงที่เหมาะสม เชน ครูมีการ                   

จัดกิจกรรมบริหารสมอง เพื่อสรางแรงจูงใจใหนักเรียนอยากรูอยากเรียนกอนเขาสูการเรียน เรื่อง สารละลาย

กรด-เบส เปนการเพิ่มพลังการรับรู โดยหลีกเลี่ยงสถานการณที่เปนเชงิลบ สมองจะหล่ังสารเคมีทําใหผูเรียน

มีอารมณดี มีความสุข ทําใหสมองมีประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มข้ึน ทําใหความจําดีขึ้น   

  2.2 สูหลากหลายกิจกรรม (Variety)             

            ครูมีการจัดกิจกรรมดวยขั้นตอนงาย ๆ และกิจกรรมควรมีความหลากหลาย สรางสรรค

ภายในคาบเรียน ไมควรเปนกิจกรรมเดียว และไมซํ้าเดิม เชน ครูเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ                

และจิตใจโดยใหนกัเรียนเลนเกมสงบอลตามเสียงเพลง เพ่ือเอือ้ใหผูเรียนท่ีมวีธิกีารเรียนรูทีแ่ตกตางกันมีโอกาส

ไดทําความเขาใจในเรื่องๆ หนึ่ง ตามความถนัดของตนเอง โดยใชกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาวะรางกาย                 

ของนักเรียน ซึ่งผูวิจัยแทรกการปรับเปลี่ยนสภาวะรางกาย 7 ประการไวในแผนการจัดการเรียนรู 

  2.3 นําความคิด (Frame) เปนกรอบความคิดที่จะเอื้อใหสมองรูทิศทางในการจัดกิจกรรม   

การเรยีนรู   มแีนวทาง สามารถคิดตาม ทาํความเขาใจ เพือ่ชีน้าํใหผูเรยีนรูแนวปฏบิตัจินบรรลตุามจดุประสงค

ของแตละกิจกรรม เชน ครูชี้แจงวัตถุประสงคในการเรียน เรื่อง สารละลายกรด-เบส แตละคาบใหนักเรียนฟง 

และนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดวัตถุประสงคในการทดลอง เปนตน 

  2.4 จติจดจํา (Repetition & Practice) เปนการการฝกทาํซํา้ๆ และปฏบิตับิอยๆ โดยใชกจิกรรม

สรางสรรคและหลากหลาย เพื่อสรางความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว การทําซ้ํานั้นตองผานการฝก

และการแกไขใหเขาใจ และปฏบิตัจินถกูตองแลว สมองตองมขีอมลูรายละเอยีดทีถ่กูตองกอนจงึจะนาํเอามาใชได 

โดยครจูะมกีารจดักจิกรรมตางๆ ในแผนการจดัการเรยีนรู เร่ือง สารละลายกรด-เบส เชน รายงานผลการทดลอง 

นําแบบฝกหัดและเกมตางๆ มาใหนักเรียนไดฝกทําบอยๆ ทําซํ้าๆ ในคาบเรียน เปนตน 

  2.5 คุณธรรมนําสื่อสาร (Elaboration) เปนการฝกสมองใหคิดประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรู                         

และนําไปใชในสถานการณตางๆ เพื่อการส่ือสารและถายทอดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ การบูรณา                       

การเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน โดยครูใหนักเรียนนําสิ่งที่เรียนรูมาชวยกันระดมความคิด

ทําชิ้นงานและนําเสนอผลงาน เรื่อง สารเคมีในชีวติประจําวัน และนักเรียนมีการนําความรูไปปรับใชในชีวิต

ประจําวันและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2.6 บรหิารความจาํ (Preview/ Review/ Revise) เปนการจดัระบบการรบัรูภายใตการทาํงาน

ตามธรรมชาตขิองสมอง ซึง่จะนาํไปสูการเรยีนรูอยางสมบรูณและยัง่ยนื โดยครตูองมกีารจดักจิกรรมทัง้ 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                          

ระดมความคิดเพ่ือทําชิ้นงาน เรื่องการจําแนกสาร                     

ในชีวิตประจําวันเปนข้ันการจัดกิจกรรมใหมเพื่อให

นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูในเร่ืองเดมิ เพือ่ใหสมองทบทวน

เรื่องราวประสบการณเดิมเพื่อเช่ือมโยงไปสูความรู                

และประสบการณใหม

ภาพ 4: ขั้น Revise นักเรียนเลนเกมโดมิโนกรด-เบส 

เปนการจดักจิกรรมเนนความสาํคญัของการปรบัแกไข

ขอมูลความรูใหถูกตองกอนที่สมองจะบันทึกเปน                    

ความจําท่ีถาวรนําไปสู การเรียนรู อย างสมบูรณ                       

และย่ังยืน
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  2.7 อัศจรรยสิ่งแวดลอม (Enriched Environment) เปนการจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือสนับสนุน

คณุลกัษณะของนกัเรยีนในดานตางๆ อนัประกอบดวยความฉลาดทางคณุธรรม (MQ) ความฉลาดทางอารมณ 

(EQ) ความฉลาดทางสติปญญา (IQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) และความฉลาดทางการแกปญหา (AQ) 

สมองจะตอบสนองและเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม ดังนั้นสิ่งแวดลอมมีผลตอสมอง โดยครูจัดกิจกรรม

และส่ิงแวดลอมท่ีหลากหลายเพ่ือใหนักเรียนไมเบื่อหนายในการเรียน เชน การปรับเปล่ียนกลุมในการ                            

ทํากิจกรรมรวมกันโดยครูมีลูกอมมาแจก ใหนักเรียนท่ีเลือกลูกอมสีเดียวกันอยูกลุ มเดียวกัน เปนตน                             

การเปล่ียนสถานท่ีเรียน การจัดหองเรียนใหนาเรียน การสรางบรรยากาศในการเรียนใหนักเรียนอยากเรียน 

สื่อการสอนมีความหลากหลาย การใชแหลงเรียนรูใหมๆ การใชเทคโนโลยี  เปนตน 

  2.8 พรอมเสริมปญญาพัฒนาสมอง (Skill Building Awareness) เปนความตระหนัก                    

ในการจัดกิจกรรมเสริมปญญาพัฒนาสมองเพ่ือใหเกิดทักษะตางๆ อยางครอบคลุมและเหมาะสม                                      

ในวิชาวิทยาศาสตรมกีารจัดกจิกรรมท่ีสอดแทรกหลักการดารา ทบีเีอม็ และส่ือการสอนท่ีมคีวามหลากหลาย

เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร และตอบสนองความแตกตางของนักเรียนเปนรายบุคคล                                    

ซึง่เปนกจิกรรมทีน่กัเรยีนชอบมาก นกัเรยีนจะดใีจมาก สนกุสนาน  และมปีฏสิมัพนัธกบัครดูมีาก ดงัตวัอยางภาพ 5 

ภาพ 5: นักเรียนทําการทดลองวิทยาศาสตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร

  2.9 มององครวม (Integrated Mind/Emotions) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง

ความพรอมของผูเรียนทั้งทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจเขาดวยกัน เพราะความเครียด อารมณ                           

ทาทาง ความ-เชื่อ การเคลื่อนไหว และปญญามีผลตอการเรียนรูทุกรูปแบบ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู                         

และมีสื่อการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อสนองความตองการของนักเรียนและคํานึงถึงนักเรียนเปนสําคัญ                           

เพื่อใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนและเกิดการเรียนรู ใหมากที่สุด เพื่อใหสมองสามารถทํางานได                              
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ตามธรรมชาต ิมคีวามสขุ กอใหเกดิการเรยีนรูไดอยางเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพจากการจดักจิกรรมการเรยีนรู       

โดยใชสมองเปนฐานตามหลักกระบวนการเรียนรูดารา ทบีเีอ็ม  ทีก่ลาวมาขางตน เปนการจัดกจิกรรมท่ีหลากหลาย

เนนทกัษะกระบวนการตางๆ ตามท่ีไดกลาวมาขางตน เพือ่ผูเรยีนเกิดการเรียนรูทีแ่ทจริง เกดิความทรงจําระยะส้ัน

และนําไปสูความทรงจําระยะยาว นกัเรียนมคีวามรู ความเขาใจทีเ่กิดจากความคงอยูของความรูในสิง่ท่ีเรียนรูมา 

เกิดการรับรูอยางมีสมบูรณและยั่งยืน สรางเปนองคความรูของตนเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองอยาง

ยาวนาน จึงทําใหคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนครั้งที่ 2 ไมแตกตางจากคะแนนหลังเรียนคร้ังที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันและการเรียนในอนาคตได ซึ่งผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ Ozden & Gultekin 

(2008) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                           

และความคงทนของความรูของนกัเรยีนเกรด 5 ในวชิาวทิยาศาสตร การออกแบบการศกึษาเปนการวเิคราะห

การทดสอบกอน-หลังเรียนพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และความคงทนของความรูไมแตกตางอยาง                   

มีนัยสําคัญ ระหวางกลุมท่ีมีการเรียนรูบนฐานของสมองและกลุมควบคุม ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบสมอง                 

เปนฐานขางตนสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้

สรุป
 ในการวจิยั การจดัการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐานในวชิาวทิยาศาสตร สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 

สามารถสรุปไดวา 1) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1หลัง

การเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานสูงกวากอนการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                                   

ทีร่ะดบั .01 และ 2) คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนครัง้ท่ี  2  ไมแตกตางจากคะแนนหลงัเรียนครัง้ที ่1 อยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  1.1 การจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานที่สอดแทรกหลักการดารา ทีบีเอ็ม ควรให                          

ความสาํคญักบัการวางแผนการจดัการเรยีนรูและเลอืกสือ่การสอนทีม่คีวามหลากหลายใหเหมาะสม ครอบคลมุ

เนือ้หาวชิา ซึง่จะทาํใหผูเรยีนเกดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร และตอบสนองความแตกตางของผูเรยีน 

ผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนายในการเรียนและเปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง

  1.2 การจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานที่สอดแทรกหลักการดารา ทีบีเอ็ม ควรให                               

ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์                                

ทางการเรียนวิทยาศาสตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรู

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

              2.1 ควรทําการวิจยัในลักษณะเดียวกนันีใ้นเน้ือหาอ่ืนๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร หรอืในระดับ

ชั้นอื่นๆ 

  2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานตามหลักการ ดารา ทีบีเอ็มกับ                 

ความคิดสรางสรรค 
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