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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลัง ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมอง
เป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ของโรงเรียนบ้านหนองปรือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต1 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 26 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการสอนตามแนวคิดการใช้
สมองเป็นฐาน มีคะแนนที่สูงกว่าก่อนได้รับการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.01  2) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เท่ากับร้อย
ละ 91.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75  และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน
อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากท้ังในด้านเนื้อหา ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรม 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้  แนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) To compare the mathematics achievement of 
Elementary School Grade 2 before and after learning management from Brain-Based Learning.  
2) To omparing the mathematics achievement of Elementary School Grade 2 received from Brain-Based 
Learning management with 75% of the full score. 3) To study satisfaction of student with Brain-Based 
Learning management, mathematics subject of Elementary School Grade 2. From Elementary School 
Grade 2 of Ban Nong Prue School, Suphanburi Primary Educational Service Area Office, 1 classroom, 26 
students.  The results of the study showed that. 1) The mathematics achievement of students after 
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being tech from Brain-Based Learning.  Had a higher score than before being teach from Brain-Based 
learning at statistically significant at the level of 0.01. 2) The efficacy of the post-test has results learning 
was manage according to the Brain-Based Learning of 91.27, which is higher than the 75% threshold and 
3) The students were satisfied with the Brain-Based Learning teaching at the high level, they were very 
satisfied in both the content Learning atmosphere and activities. 
 

Keywords: Learning Management,  Brain-Based Learning,  Academic Achievement,  Mathematics 
 

บทน า 
 วิชาคณิตศาสตร์ ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ในปัจจุบันไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (NT) วิชาคณิตศาสตร์ด้านการค านวณบ่งชี้ให้เห็นคะแนนเฉลี่ยความสามารถพื้นฐานในด้านการค านวณ 
(Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Ability) ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนคณิตศาสตร์
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 44.94 ซึ่งถือว่าต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต ่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการค านวณต ่ากว่าทุก ๆ ด้าน (เชียงใหม่นิวส์, 2563) เช่นเดียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.44 
ส่วนผลการทดสอบทางการวิจัยระดับชาติ (NT) วิชาคณิตศาสตร์ด้านการค านวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 44.94 (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1, 2562) นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาคะแนนจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว ที่มีจ านวน 10 โรงเรียน พบว่านักเรียนมีคะแนนต ่ากว่าร้อยละ 50 ในส่วนของ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง เวลา ซึ ่งจากผลคะแนนผู้วิจัยได้ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอีกทั้งในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในเรื่องเวลามักพบปัญหาเกิดจากนักเรียนบอกเวลาในช่วงเวลากลางวันและ
กลางคืนไม่ถูกต้อง อ่านเวลาในลักษณะที่เป็นช่ัวโมง นาที วินาที  ไม่ถูกต้อง และยังสับสนกับการบอกเวลาระหว่างภาษา
เขียนและภาษาพูด ท าให้นักเรียนไม่สามารถดูนาฬิกาแล้วสามารถบอกเวลาได้ถูกต้อง หรือดูนาฬิกาไม่เป็น ขาดทักษะ
การคิดค านวณ ขาดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่อง เวลา ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเวลาอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่า 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของวิชาคณิตศาสตร์ต ่าลงไปด้วยเช่นกัน (อิงอร  แก่นเกตุ, 2557) 
 จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ ้นข้างต้น จะเห็นได้ว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาของการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิคศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) จึงถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจะใช้การพัฒนากระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริงตามหลักการของสมองกับการ
เรียนรู้ โดยการเรียนรู้ในรูปแบบน้ีจะส่งผลให้เซลล์สมองได้รับการกระตุ้นให้ท างานและเกิดการพัฒนา และท าให้เกิด
การพัฒนาทางสมองเพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่อยู่ในระดับสูงขึ้น อีกทั้งการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ต้องใข้ทุกส่วนทั้งความคดิ 
ความรู้สึก และการลงมือปฏิบัติจริง จึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด (ณัฐพล  เฟื่องฟุ้ง, 2559) ที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี  
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 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา โดยจะท าการวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานทีม่ี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
เพื่อน าผลของการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตร์  
ให้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามมศักยภาพของแต่ละบุคคลให้สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนให้เข้าสู่ยุคสังคมแห่งความรู้ในปัจจุบัน และสามารถน าความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง 
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รบั
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based 
Learning) เป็นการเรียนรู้ ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยไม่สกัดกั้นการท างาน
ของสมอง แต่เป็นการส่งเสริมให้สมองได้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุด ภายใต้แนวคิดที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
ทุกคนมีสมองพร้อมที่จะท าเรียนรู้มาตั้งแต่ก าเนิด ซึ่งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
หลักการสมองกับ การเรียนรู ้บนความคิดพื้นฐาน 3 ด้าน คือ อารมณ์เป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู ้ทุกขั้นตอน  
การเรียนรู้ต้องใช้ทุกส่วนทั้งการคิด ความรู้สึก และการลงมือปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน (พรพิไล เลิศวิชา , 2552) และ
ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบสัมผัสโดยตรง เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนได้อย่างแท้จริง 
(Caine and Caine, 1989) ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน จะต้องประกอบไปด้วย ความรู้ความจ าด้าน
การคิดค านวณ (Computation) ความเข้าใจ (Comprehension) การน าไปใช้ (Application) และการวิเคราะห์ 
(Analysis) ดังนั ้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยก าหนดกรอบแนวคดิ
ของการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
ที่มา : อริสรา  ดีน้อย, 2565 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ของกลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว ส านักเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 
โรงเรียน จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 10 ห้อง โดยมีรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
   1. โรงเรียนวัดบ้านโพธ์ิตะวันตก 
   2. โรงเรียนวัดบ้านโพธ์ิตะวันออก 
   3. โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 
   4. โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 
   5. โรงเรียนวัดประชุมชน 
   6. โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
   7. โรงเรียนบ้านหนองบอน 
   8. โรงเรียนวัดเขาดิน 
   9. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 
   10. โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
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  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านหนองปรือ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 26 คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู ้
   เป็นแผนการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน ที ่ผ ู ้ว ิจัยได้สร้างขึ ้น โดยท าการ
สังเคราะห์มาจากแนวคิดการจัดการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) จากบทเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันประดับประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยจะแบ่งแผนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 5 แผน ประกอบด้วย 
   1)  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที)  
   2)  การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที 
   3)  การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที  
   4)  การอ่านปฏิทิน  
   5)  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
  2.2  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   เป็นแบบทดสอบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหาของแบบวัดผลจาก 5 แผนการ
จัดการเรียนรู้ แผนเรียนรู้ละ 6 ข้อ 
  2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน  
   เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) โดยมี 3 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  3.1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  
   1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็น
ฐาน (Brain-based Learning) และกระบวนการการจัดการเรียนรู้ เพื่อก าหนดกรอบของเนื้อหา 
   2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   3) วิเคราะห์และเลือกเนื้อหาเรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมอง  
เป็นฐาน (Brain-based Learning) ให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
ใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง เวลา โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนที่
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม การเพิ่มเติมความรู้ การเข้าสู่ประสบการณ์ และการพัฒนาความคิดรวบยอด 
ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนใช้เวลา 3 ช่ัวโมง รวมใช้เวลาทั้งหมด 15 ช่ัวโมง ดังนี้  
    - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที) 
    - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที 
    - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที  
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    - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การอ่านปฏิทิน  
    - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
   5) น าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2  
ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
   6) ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินด้วยการให้ระดับน ้าหนักของความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยก าหนดค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ ได้ค่าเฉลี่ยที่4.83 ซึ่งมากกว่า 3.51 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที ่0.29 ซึ่งไม่เกิน 1.00 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพสามารถน าไปทดลองใช้ได้ 
   7) น าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   1) ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบของเนื้อหา 
   2) ศึกษาเนื้อหาเรื่อง เวลา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จากคู่มือครู เอกสารทางวิชาการ
ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา สาระ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วจึงน ามาพิจารณาความสัมพันธ์ของเนื้อหาและ
กิจกรรมที่ต้องท าการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความจ า ด้านความเข้าใจ ด้านการ
ประยุกต์ใช้ และด้านการวิเคราะห์ 
   3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื ้อหา 
สาระส าคัญ และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยท าการสร้างแบบทดสอบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ  
   4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเวลา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
   5) ผู ้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญ เพื่อประเมินความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
   6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน ว ิชาคณิตศาสตร์ เร ื ่อง เวลา ส  าหรับนักเร ียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 35 ข้อ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มทดลอง (Try-out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่เคยได้เรียนเรื่องเวลา ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   7) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยท าการก าหนดค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 
0.20 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่ได้ใช้ได้ และท าการคัดเลือกข้อสอบไว้จ านวน 30 ข้อ แล้วจึงน าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคัดเลือกไว้น าไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบับโดยใช้
สูตร KR-20 ต่อไป 
   8) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใช้ทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน   
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  3.3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน  
   1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อก าหนดกรอบ
ของเนื้อหา 
   2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) โดยมี 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
   3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
   4) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
   5) น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน จ านวน 
20 ข้อ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มทดลอง (Try-out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเคยได้เรียนเรื่องเวลา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   6) น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
ไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค แล้วเลือกข้อ
ที่มีค่าความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดจ านวน 15 ข้อ น ามาใช้ในการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
   7) น าแบบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมอง เป็นฐาน 
ไปใช้ทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One–group Pretest 
Posttest Design โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  4.1 ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) 
ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 จ านวน 26 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และอธิบายวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based 
Learning) ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของผู้เรียน 
  4.2 ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
  4.3 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง เวลา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้รวม 15 ช่ัวโมง  
  4.4 ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
  4.5 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและประเมินผลการวิจัยต่อไป 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตที่ใช ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้  
  5.1 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
   1) น าแบบทดสอบปฏิบัติวัดความสามารถทางการเรียน โดยให้คะแนนและบันทึกผลคะแนน 
   2) น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบภาคปฏิบัติ มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  5.2 การผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยน า
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test 
   1) น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบผลการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง เวลา ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2 มาคิดค่าร้อยละ  
(Percentage) และเทียบกับคะแนนเต็ม เพื่อหาจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
   2) นับจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนจากการทดสอบผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเปน็
ฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้คะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ไปทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test  
  5.3 การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื ่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2 โดยน าคะแนนที ่ได้จากการทดสอบ  
มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test  
   1) น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบผลการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่ มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
   2) เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยสถิติ t-test 
  5.4 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   1) น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบภาคปการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน มาหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลัง ได้รับการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
 จากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนได้รับการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.26 คะแนน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 27.38 
คะแนน จะเห็นได้ว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
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มีคะแนนที่สูงกว่าก่อนได้รับการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงไป
เป็นตามสมมติฐานการวิจัย แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง 
  ได้รับการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 

n = 26 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x̅ SD df t Sig 
ก่อนเรียน 18.26 4.27 25 17.687 0.000** 
หลังเรียน 27.38 2.07    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมอง
เป็นฐาน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลปรากฏว่า มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด 25 คะแนน และคะแนนต ่าสุด 8 
คะแนน คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 18.26 คิดเป็นร้อยละ 60.87 ของคะแนนเต็ม ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เท่ากับ 60.87 ส าหรับหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด 30 คะแนน และคะแนนต ่าสุด 22 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 27.38 คิดเป็นร้อยละ 91.27 ของคะแนนเต็ม ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เท่ากับ 91.27 และมีความแตกต่างของคะแนน
ก่อนและหลังก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 จึงเป็นไป
เป็นตามสมมติฐานการวิจัย แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ 
  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 75 

n = 26 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x̅ SD คิดเป็นร้อยละ Sig 
หลังเรียน 27.38 2.07 91.27 0.000** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก  
ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหา ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรม ตามล าดับ แสดงดัง
ตารางที่ 3 เมื่อสรุปรายด้าน พบว่า 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนตามแนวคิด  
  การใช้สมองเป็นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

n = 26 

ความพึงพอใจ x̅ SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา    
1. ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 2.92 0.27 มาก 
2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความหลากหลาย 2.96 0.19 มาก 
3. เนื้อหาที่เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 2.92 0.27 มาก 
4. มีสื่อและใบงานท่ีหลากหลาย 2.84 0.36 มาก 
5. เนื้อหาเรียนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย 2.96 0.19 มาก 

รวม 2.92 0.12 มาก 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้    
1. แสงสว่างในห้องมีความเพียงพอ 2.80 0.40 มาก 
2. มีอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอน 2.88 0.32 มาก 
3. ครูผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียน 2.84 0.36 มาก 
4. ครูผู้สอนพูดจาสุภาพ 3.00 0.00 มาก 
5. ครูผู้สอนเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 3.00 0.00 มาก 

รวม 2.90 0.15 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรม    
1. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน 2.84 0.36 มาก 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย 3.00 0.27 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนรสนุกและน่าสนใจ 2.92 0.42 มาก 
4. มีการจัดกิจกรรมทั้งรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล 2.84 0.36 มาก 
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.00 0.00 มาก 

รวม 2.87 0.21 มาก 
รวมความพึงพอใจ 2.90 0.15 มาก 

 

 1. ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน ด้านเนื้อหา  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องของ เนื้อหาเรียนสอดคล้องกับชีวิต
และทันสมัย และเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน และ
เนื้อหาท่ีเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีสื่อและใบงานท่ีหลากหลาย  
  



  

 

107 

 2. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน  ด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องของครูผู้สอน
พูดจาสุภาพ และครูผู้สอนเอาใจใส่ดูแลนักเรยีนอย่างใกล้ชิด มีอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรบัการจัดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียน และแสงสว่างในห้องมีความเพียงพอ 
 3. ด้านการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน ด้านการจัด
กิจกรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องของนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล และกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย กิจกรรมการเรียนรสนุกและน่าสนใจ กิจกรรม
การเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน และมีการจัดกิจกรรมทั้งรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ครั้งน้ี จากผลการศึกษาพบว่า  
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
  จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนได้รับการสอนตามแนวคิดการใช้สมอง
เป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.26 คะแนน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการสอนตามแนวคิดการใช้
สมองเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.38 คะแนน จะเห็นได้ว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการ
สอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน มีคะแนนที่สูงกว่าก่อนได้รับการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงไปเป็นตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากแผนการสอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอน 
การสอนที่สอดคล้องตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่ประกอบไปด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นอุ่นเครื่อง (Warm–up) ขั้น
ที่ 2 ขั้นเรียนรู้ (Learning Stage) ขั้นที่ 3 ขั้นฝึก (Practice Stage) ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป (Conclusion Stage) และขั้นที่ 5 
ขั้นน าไปใช้ (Application Stage) จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการท างานของสมอง
ทั้งซีกซ้าย และซีกขวาให้เต็มศักยภาพตามพัฒนาการทางสมองตามวัย จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
และเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรรัตน์  เหล่าภักดี (2559) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก การลบ การคูณ ทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
  จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็น
ฐาน นักเรียนมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เท่ากับ 91.27 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) เป็นแนวการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื ่องมือในการเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถสูงสุดตาม
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้  การเรียนรู้ต้องใช้ 
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ทุกส่วนทั้งการคิด ความรู้สึก และการลงมือปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน จึงท าให้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นไปเป็นตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา  มหายศนันท์ 
(2559) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบ และการบวก ลบระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการวิจัย
พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ และการบวก 
ลบระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 84.85/82.95 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
  จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับมี
ความพึงพอใจมาก ในด้านเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อหาเรียนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย และเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการ
สอนมีความหลากหลาย ครูผู้สอน มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน และเนื้อหาที่เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
และมีสื่อและใบงานที่หลากหลาย ด้านบรรยากาศการเรียนรู้เกี่ยวกับครูผู้สอนพูดจาสุภาพ และครูผู้สอนเอาใจใส่ดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิด มีอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียน 
และแสงสว่างในห้องมีความเพียงพอ และด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล และ
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนการสอน และมีการจัดกิจกรรมทั้งรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล เนื่องจากแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดขึ้น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักการสมองกับการเรียนรู้บนความคิดพื้นฐาน 3 ด้าน คือ อารมณ์
เป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน การเรียนรู้ต้องใช้ทุกส่วนทั้งการคิด ความรู้สึกและการลงมือปฏิบัติไปพร้อม ๆ  
กันจึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดกระบวนการและลีลาน าไปสู่การสร้างแบบแผนอย่างมีความหมาย โดยใช้กระบวนการเรียน
พัฒนาผลการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฏาพร  สถิตเสถียร (2560) ที่ได้ท าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องการหาร โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนแก่นทอง
อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 ที่พบว่า บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และ
บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป   
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน จะประกอบด้วย ขั้นตอนและกิจกรรม
ที่ต้องปฏิบัติหลายขั้นตอน ดังนั้นครูผู้สอนอาจจะมีการยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู้ 
  1.2 การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน ในขั ้นตอนการเรียนรู ้ 
(Learning Stage) นักเรียนอาจมีการเรียนรู้ที่ช้า อาจเนื่องมาจากยังไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นครูผู้สอนที่สนใจจะน า
วิธีการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยอาจฝึกเรียนได้มีประสบการณ์ในเรื่อง
ของเวลา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 
  1.3 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน สามารถน าไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้  
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานมีขั้นตอนท่ีสามารถฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
หรือท าซ ้า ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความจ าในการเรียนรู้ได้ดี ดังนั้นส าหรับในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้ เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการ
จดจ า ในรายเนื้อหาวิชาที่สอน จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 
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