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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน กอนเรียนและ 
หลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตร
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556  
ที่ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม จำนวน 43 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัด 
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที   
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง
เปนฐาน หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก  
 
คำสำคัญ:  กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คณิตศาสตร 
 

1นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 141

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to: 1) compare grade 2 students’ mathematics 
achievement before and after learning through brain-based learning activities and with the 
set criterion; and 2) study students’ satisfaction with mathematics learning through brain-based 
learning activities. The research sample were 43 of grade 2 students at Wat Suantaeng 
School, Muang District, Suphan Buri Province in the second semester of the academic 
year 2013, derived by cluster random sampling. The research instruments were 1) lesson 
plans of brain-based learning activities, 2) an achievement test and 3) the satisfaction 
questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation and t-test dependent. 
 The results of this research were as follows: 
 1. The students’ mathematic achievement after learning through brain-based 
learning activities was significantly higher than that of before. Moreover, the students’ 
mathematics achievement after learning was higher than the set criterion with statistical 
significance at .01. 
 2. The overall satisfaction of students with mathematics learning through 
brain-based learning was at a high level. 
 
Keywords:  brain-based learning activity, learning achievement, mathematics 
 
บทนำ   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 
กำหนดวา การศึกษาตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ นอกจากน้ันในมาตรา 24 ยังไดกำหนดรายละเอียดของการจัดกระบวนการ
เรียนรูวา ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพ
แวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีความรอบรู ฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือปองกันและ 
แกปญหา และมาตรฐานการศึกษามาตรฐานท่ี 4 เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ดังน้ัน เพ่ือให
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สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการศึกษา ดังกลาว  
การจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิดและการแกปญหา จึงนับวาเปน 
สิ่งสำคัญท่ีจะตองไดรับการพัฒนากันอยางจริงจัง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545: 7-8)  
 การเรียนคณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดมนุษยทำใหมนุษย 
มีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณ
ไดอยางถ่ีถวนรอบคอบชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญหาและนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
ไดอยางถูกตองเหมาะสม ในชวงทศวรรษที่ผานมาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไดใหความสำคัญ 
ในเร่ืองของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรควบคูไปกับความรูดานเน้ือหาสาระดังจะเห็นไดจาก
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหเปนผูนำดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การท่ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตร
อยางมีคุณภาพน้ันจะตองมีความสมดุลระหวางสาระดานความรูทักษะกระบวนการควบคูไปกับ
คุณธรรมและคานิยมท่ีดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 โรงเรียนวัดสวนแตงมีวิสัยทัศนวาภายในป 2539 มุงมั่นพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียน 
ที่มีคุณภาพ นักเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพเปนผูมีความรูคูคุณธรรม มีความเปนไทย ควบคูกับ
ความเปนสากลพรอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือใหดำรงชีวิต 
อยูในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ รกัความเปนไทย กาวสูประชาคมอาเซียน โดยชุมชนมสีวนรวม แตจาก
การประเมินผลการสอบ ของนักเรียนปลายภาคเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2551-2553 
ที่ผานมาพบวา คะแนนวิชาคณิตศาสตรนักเรียนมีผลการเรียนไมเปนท่ีนาพอใจ ไมเปนไปตามเกณฑ
ที่โรงเรียนไดตั้งไว เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลวพบวานักเรียนมีปญหาในเร่ืองความรู ความเขาใจ 
ในหนวยของการวัด ในเร่ืองเวลา ผูวิจัยจึงไดศึกษาหาวิธีการแกปญหาจากงานวิจัยตาง ๆ และจาก
การที่โรงเรียนวัดสวนแตงเปนโรงเรียนนำรองการจัดการศึกษาโดยใชสมองเปนฐาน ภายใตโครงการ 
BBL School Model และจากการศึกษาพบวา ปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
ที่หลากหลายเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน หรือ 
Brain-Based Learning (BBL) เปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป 
ในหลายประเทศท่ัวโลก รวมทั้งในประเทศไทยดวย เพราะเช่ือวาเปนวิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนประสบ
ความสำเร็จและมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะไดเรียนรูในบรรยากาศและสภาพแวดลอม 
ที่เอ้ืออำนวยตอการเรียนรู และสอดคลองกับการทำงานของสมองของตน เพราะธรรมชาติมนุษย 
จะเกิดการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดนั้นตองอาศัยสมองและระบบประสาทเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู  
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติของสมองจะทำใหผูเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรูจักคิด มุงเนนการฝกผูเรียนใหใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยาง 
เปนระบบ รูจักวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตาง ๆ อยางต้ืน ๆ หรือเพียงดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน ทำให 
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ผูเรียนสามารถชวยตัวเองไดและนำไปสูจุดมุงหมายของการเรียนรูอยางแทจริง จึงเปนความจำเปนท่ี
จะตองพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของสมองมนุษย ซึ่งนักวิจัยท่ัวโลกคนพบตรงกันวา
สมองของมนุษยทุกคนถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรูโดยแท ไมมีสมองของมนุษย (ปกติ) คนใดที่จะ
ไมเรียนรูเพียงแตการพัฒนาจะดีเพียงใดขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมและการจัดการเรียนรูที่อยูรอบ ๆ ตัว
ของผูเรียนดังน้ันการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจึงเปนทางออกหน่ึงสำหรับแกปญหาวิกฤติ
การเรียนรูของเด็กและเยาวชนไทย (ฉวีวรรณ  สีสม, 2555: 2-3)  
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐานมาใชในการวิจัยโดยผูวิจัยไดนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน
มาทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2556 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร  
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ 
 2.  เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ตีอการเรียนคณิตศาสตร 
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนการนำความรูความเขาใจเก่ียวกับสมองและระบบ
การทำงานของสมองมาใชในการออกแบบจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของ
สมองแตละชวงวัย เพ่ือกอใหเกิดศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของมนุษยในแตละชวงวัย จาก 
การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู 
โดยใชสมองเปนฐาน ท่ีใชแนวคิด 4 ทาน คือ เคนและเคน (Caine and Cain, 2012) ซ่ึงเสนอหลักการ  
12 ประการ ในการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร (Gardner, 
1993) ในการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดใช
ความสามารถทางปญญาหลายดานเพ่ือใหสอดคลองกับลีลาการเรียนของแตละบุคคล ทฤษฎี 
การเรียนรูแบบ 4 MAT ของแมคารธี (McCarthy, 1998) ในการสงเสริมใหสมองท้ังซีกซายและ 
ซีกขวาทำงานอยางสมดุล และใชการบริหารสมอง (Brain-Gym) ของเดลนิสสัน (Dennison, 1981) 
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ในการผอนคลายเพ่ือลดความตึงเครียดและเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการเรียนรู ซึ่งจาก
แนวคิดของนักทฤษฎีที่กลาวมา ฉวีวรรณ สีสม (2555: 51-53) ไดนำมาสังเคราะหและสรางเปนรูป
แบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym) 2) ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 3) ขั้นจัด
ประสบการณ (Accessing to Information) 4) ขั้นฝกประสบการณ (Implementation) 5) ขั้นสรุป
ประสบการณ (Summary) และ 6) ขั้นขยายความรู (Extension) ซึ่งผูวิจัยไดนำมาใชในการวิจัยคร้ังน้ี
เพ่ือศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่  1 

 
แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวัดสวนแตง จำนวน 43 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 

 
                    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

1 .  (Brain - Gym) 
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5.  (Summary) 
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นิยามคำศัพท 
 กิจกรรมการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่คำนึงถึง
หลักการทำงานของสมอง โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
มีการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองตอวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันของผู เรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 
อยางรวดเร็ว มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเกิดการเรียนรูตามสภาพจริง ประกอบดวย 6 ขั้นตอน 
คือ 1) ข้ันบริหารสมอง (brain-gym) 2) ข้ันกระตุนสมอง (rouse) 3) ข้ันจัดประสบการณ (accessing to 
information)  4) ขั้นฝกประสบการณ (implementation)  5) ขั้นสรุปประสบการณ (summary) และ 
6) ขัน้ขยายความรู (extension) โดยใชสือ่ทีห่ลากหลาย เนนใหผูเรียนไดรบัรูครบท้ัง 5 ประสาทสัมผสั  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง 
เปนฐานท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ  
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดภายในของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน
คณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งผูวิจัยประเมินโดยใชแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรม 
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน  
 เกณฑ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพข้ันต่ำท่ีจะยอมรับได ในการวิจัยคร้ังน้ีกำหนดคา
คะแนนไวที่รอยละ 70  
 
วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ในครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง 
(experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ
ก่ึงทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)  
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรม 
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน จำนวน 17 แผน รวม 17 ชั่วโมง มีขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 
 1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสวนแตง และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สมองเปนฐานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2. ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานจากเอกสารและงาน
วิจัยท่ีเก่ียวของ การสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานของฉวีวรรณ สีสม ซึ่งได
สังเคราะหออกมาเปน 6 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นท่ี 1 ขั้นบริหารสมอง (brain-gym) ขั้นท่ี 2  
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ขั้นกระตุนสมอง (rouse) ขั้นท่ี 3 ขั้นจัดประสบการณ (accessing to information) ขั้นท่ี 4  
ขั้นฝกประสบการณ (implementation) ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปประสบการณ (summary) และข้ันท่ี 6  
ขั้นขยายความรู (extension) 
 3. ผูวิจัยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กำหนดเน้ือหาและดำเนินการสราง
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐาน จำนวน 17 แผน รวม 17 ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแตละแผนจะประกอบดวย  
1) สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 2) สาระการเรียนรู 3) มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด 4) จุดประสงค
การเรียนรู 5) สมรรถนะสำคัญ 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค 7) กระบวนการเรียนรูตามขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 8) สื่อการจัดการเรียนรู 9) การวัดผลประเมินผล และ  
10) บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีเน้ือหาสาระภายในแผนประกอบดวย มีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 เวลาและสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรู 
  

   ( ) 
1 -3  3 
4 - 5  2 
6 - 7  2 
8 -10  3 

11 - 15  5 
16 - 17  2 

 17 

 4. นำแผนการการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนเสนออาจารยปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบความถูกตองความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยสรางแบบสำรวจรายการใหผูเช่ียวชาญพบวาไดคา IOC 
เทากับ 0.67 ถึง 1.00 
 5. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามการแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 
 6. นำแผนการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน 43 คนโรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพกอนนำไปใชจริง 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 2 
ซึ่งเปนแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ คะแนน 25 คะแนน ผูวิจัยดำเนินการสรางและ 
หาคุณภาพตามลำดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
   1.2 กำหนดจุดประสงคและกำหนดตารางกำหนดเน้ือหาขอสอบตามจุดประสงค 
การสอน 
   1.3 นำขอมูลขางตนมาใชเปนกรอบในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2   
   1.4 นำเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรที่สรางข้ึนเสนอ 
ตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง 
เชิงเน้ือหา (content validity) ความถูกตองของภาษา และความเหมาะสมของแบบทดสอบในตาราง
วิเคราะหเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณา
ความสอดคลองเปนรายขอของแบบทดสอบกับจุดประสงค 
   1.5 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรตามคำแนะนำของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจนกระท่ังแบบทดสอบมีคา IOC ตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 
   1.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 นำไปทดลอง (tryout) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งกำลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี   
   1.7 นำผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ ตรวจสอบคาความยากงาย (P) และคา
อำนาจจำแนก (r) มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.21 ถึง 0.87 และคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 
0.31-0.89 ตรวจสอบคาความเช่ือมั่น (reliability) มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.77 
   1.8 นำแบบทดสอบไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมทดลอง นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง   
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปด จำนวน 1 ฉบับ ชนิดมาตราประเมินคา 
3 ระดับ ผูวิจัยดำเนินการสรางและหาคุณภาพตามลำดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
   2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสอบถาม 
   2.2 ระบุวัตถุประสงคการสรางแบบสอบถาม 
   2.3 กำหนดเน้ือหาใหครอบคลุมวัตถุประสงคที่จะทำการประเมิน 
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   2.4 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร โดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (rating 
scale) กำหนดชวงความคิดเห็นของนักเรียนเปน 3 ระดับ ไดแก พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง  
พึงพอใจนอย มีคะแนน 3, 2, 1 ตามลำดับ จำนวน 10 ขอ ซึ่งถามใน 3 ดาน คือ 1) ดานบรรยากาศ
ในการเรียนรู 2) ดานกิจกรรมการเรียนรู และ 3) ดานประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู    
   2.5 นำแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และนำมาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา ไดคา IOC เทากับ 0.67 ถึง 1.00 
   2.6 นำไปปรับปรุงตามคำแนะนำไปทดลองใช (tryout) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.81 
   2.7 นำแบบสอบถามท่ีไดไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1. ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. ดำเนินการทดลองสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มี 6 ขั้นตอน 
   ขั้นท่ี 1 ขัน้บรหิารสมอง (brain-gym) ในขัน้น้ีเปนการผอนคลายเพ่ือลดความตึงเครียด
และเตรยีมความพรอมของผูเรยีนกอนการเรยีนรูซึง่มทีีม่าและแนวคดิท่ีวาการเรียนรูของสมองจะดขีึน้
ถาสมองท้ังสองซีกไปดวยกัน ความพรอมในการเรียนรูของสมองน้ันควรมีการออกกำลังกายควบคู 
ไปดวยโดยใหผูเรียนฝกการบริหารสมองตามทีก่ำหนดใหประมาณ 5-10 นาที เพ่ือใหสมองซีกซายและ
ขวาทำงานประสานกัน มีการผอนคลาย เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นทำใหมีสมาธิในการเรียนรู 
   ขั้นท่ี 2  ขั้นกระตุนสมอง (rouse) เปนการนำเขาสูบทเรียนซ่ึงมีที่มาและแนวคิดท่ีวา
สมองจะเกิดการเช่ือมโยงของระบบประสาทมากท่ีสุดเมื่อมีโอกาสไดลองเส่ียงกับอะไรอยางหน่ึง 
ดังนั้นจึงควรเสริมสรางบรรยากาศที่ทาทายการเรียนรู เพ่ือกระตุนจิตใจของผูเรียนใหมีความตื่นตัว 
ที่จะเรียนรู เกิดความทาทาย และชวนใหหาคำตอบ รวมทั้งทบทวนความรูเดิมของผูเรียน 
   ขั้นท่ี 3  ขั้นจัดประสบการณ (accessing to information) เปนการจัดประสบการณ
การเรียนรูใหกับผูเรียนซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วามนุษยทุกคนมีสมอง แตสมองของแตละคนลวน
แตกตางกัน โดยแตละคนจะมีแบบแผนของการเรียนรู ความสามารถ และเชาวปญญาท่ีแตกตางกัน 
ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหหลากหลายซ่ึงคำนึงถึงความแตกตางระหวางบคุคล   
   ขั้นท่ี 4  ขั้นฝกประสบการณ (implementation) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดท่ีวาสมองเรียนรู
จากการลงมือและจากการฝกฝนเพราะการฝกฝนเปนกระบวนการท่ีชวยใหการเช่ือมโยงของเซลล
สมองในวงจรการเรียนเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ ในข้ันน้ีเปนการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ เปน 
การเพ่ิมและทบทวนความรูใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเชี่ยวชาญมากย่ิงขึ้น 
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   ขั้นท่ี 5  ขั้นสรุปประสบการณ (summary) มีที่มาและแนวคิดท่ีวา มนุษยทุกคน
ตองการแสวงหาความหมายและเกิดมาพรอมความตองการที่จะเขาใจ ในขั้นนี้ใหผูเรียนไดสรุป 
ความรูท่ีคนพบจากการทำกิจกรรมท่ีหลากหลายเปนความคิดรวบยอดในรูปแผนผังความคิด หลังจากน้ัน 
ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 
   ขั้นท่ี 6  ขั้นขยายความรู (extension) มีที่มาและแนวคิดท่ีวาสมองมนุษยเลือกรับรู
เรียนรู และจดจำในสิ่งท่ีสำคัญหรือมีความหมายตอตนเอง ขั้นน้ีใหผูเรียนสามารถสรางความคิด หรือ
การสรางองคความรูใหมเชื่อมโยงความรูสูการประยุกตใชจริงในชีวิตประจำวัน 
 3. ทำการทดสอบหลังเรียน (posttest) ซึ่งเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pretest) 
 4. สอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานกับนักเรียน
วิเคราะหหาคาทางสถิติและแปลผล 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
 1. วิเคราะหหาคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู 
 2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยการทดสอบที (t-test dependent) 
 3. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี 
ตอการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยใชคาเฉล่ีย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำไปแปลความหมายตามระดับตามเกณฑ ที่แปลงมาจากของ
เบสท (Best, 1977: 190)   
 1.00 – 1.49  เทากับ  ระดับพึงพอใจนอย 
 1.50 – 2.49  เทากับ  ระดับพึงพอใจปานกลาง 
 2.50 – 3.00  เทากับ  ระดับพึงพอใจมาก 
 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยใชสถิติการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาเฉล่ีย สวนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ผูวิจัยไดนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนคณิตศาสตรไปใชทดสอบนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยนำผลทดสอบ 
ไปวิเคราะหเปรียบเทียบรายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  
 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
                        (n = 43) 

  X  S.D. d  
d
S.D  t 

 25 12.60 3.43 
7.12 0.52 13.71** 

 25 19.72 3.30 
** P<.01 

  X  S.D. t 

 25 19.72 3.30 4.417** 

** P<.01 

           (n = 43) 

 จากตารางท่ี 2 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน ( x̄ = 19.70) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 

( x̄ = 12.60)  
 และจากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน ผูวิจัยไดนำผลคะแนนไปวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็มมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถม 
 ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไว 
 รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 จากตารางท่ี 3 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว
รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน 

( x̄ =19.72) สูงกวาคะแนนเฉล่ียเกณฑ  ( x̄ = 17.50)  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอ
การเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยผูวิจัยไดนำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรม 
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(n = 43) 
 X  S.D   

1.  2.91 0.25  2 
2.  2.89 0.30  3 
3. 

 

2.95 0.19  1 

 2.91 0.25  - 

การเรียนรูทีใ่ชสมองเปนฐานไปใชกับนกัเรียนหลังการเรียนรู โดยนำผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ไปวิเคราะห เปรียบเทียบดังน้ี มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน 
 คณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยภาพรวม 

 จากตารางท่ี 4 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใช

กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ( x̄ =2.91) และเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับพึงพอใจมากทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปนอยดังน้ี 1) ดานประโยชน 

ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ =2.95) 2) ดานบรรยากาศในการเรียนรู ( x̄ =2.91) และ  

3) ดานกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ =2.89)   
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ 
จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยใช
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม 
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานน้ัน เปนกิจกรรมการจัดการเรียนรูทีมุ่งเนนใหมกีารจัดการเรียนรู
ที่หลากหลายเพ่ือเปนการตอบสนองการเรียนรูทางสมองของนักเรียนแตละคนท่ีมีความสามารถ 
ในการรับรูที่ตางกันออกไป โดยผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ซึ่งประกอบดวย 
6 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นบริหารสมอง (brain-gym) ใหนักเรียนไดทำทาทางบริหารสมองเพ่ือเปน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 152

การผอนคลายเพ่ือลดความตึงเครียดและเตรียมความพรอมของนักเรียนกอนการเรียนรู ขั้นท่ี 2  
ขั้นกระตุนสมอง (rouse) เปนการนำเขาสูบทเรียนโดยผูสอนเปนผูกระตุนและสรางบรรยากาศ 
ในการเรียนรูใหดีท่ีสุดตัวอยางเชน การเลานิทาน การรองเพลง ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดประสบการณ (accessing 
to information) เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ใหหลากหลายซ่ึงคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ข้ันท่ี 4 ข้ันฝกประสบการณ (implementation) 
เปนการใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ โดยนำความรูที่ไดลงมือปฏิบัติเพ่ือเปนการเพ่ิมและทบทวนความรู
ใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเชี่ยวชาญมากย่ิงขึ้น ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปประสบการณ (summary)  
ใหนักเรียนสรุปความรูที่คนพบจากการทำกิจกรรมท่ีหลากหลายเปนความคิดรวบยอดในรูปแผนผัง
ความคิด (mind map) หลังจากน้ันผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและประเมินผลการเรียนรู
รวมกัน ขั้นท่ี 6 ขั้นขยายความรู (extension) ใหนักเรียนสรางความคิด หรือการสรางองคความรูใหม
เช่ือมโยงความรูสูการประยุกตใชจริงในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ใชสมอง
เปนฐานเปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดเรียนอยางเต็มศักยภาพในทุก ๆ ดาน ใชสื่อการสอน
ที่หลากหลายในแตละข้ันตอนเพ่ือรองรับความแตกตางของการรับรูของแตละคน ชวยใหนักเรียน
แตละคนสามารถรับรูเรียนรูไดเต็มที่มีความสุขสนุกสนานในการเรียน จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของการุณ ชาญวิชานนท (2551: 36) มีผลการวิจัย 
ที่สอดคลองวาการใชสื่อประสมที่ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน สามารถทำให 
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑที่ตั้งไว สอดคลองกับ
งานวิจัยของพัชรินทร วาวงสมูล (2553: 81) ผลการวิจัยท่ีสอดคลองวา การเรียนรูโดยใชสมอง 
เปนฐาน สงผลใหเด็กมีความพรอมทางดานคณิตศาสตรทั้ง 4 ดาน เด็กรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน 
ตั้งใจมากขึ้น ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการใชกิจกรรมการเรียนรู
ที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนเทียบกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบวาคะแนน 
ผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวาเกณฑ 
ที่กำหนดไว รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ีย 
หลังเรียนสูงกวาเกณฑ ทั้งนี้ เ น่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานเปน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการทำงานของสมองเปนพ้ืนฐานสำคัญ มีการใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความพรอมและความเต็มใจท่ีจะเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางเต็มความสามารถ 
สอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญแข คำนันต (2550: 94-99) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด 
โดยใชสมองเปนฐานทำใหนักเรียนไดมีโอกาสตัดสินใจในการทำกิจกรรมและไดชวยเหลือเพ่ือนท่ีอยู
ในกลุม นอกจากน้ันยังไดกระตุนความเช่ือมโยงของสมองจากการเลนเกมหรือทำกิจกรรมตาง ๆ 
กอนท่ีจะเรียนรูเน้ือหาทำใหสมองของผูเรียนอยูในคล่ืนท่ีพรอมสำหรับการเรียนรูปจึงทำใหสามารถ
เรียนรูปเนื้อหาไดอยางเขาใจเพราะสมองทำงานไดอยางประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นสงผลใหนักเรียนมี
ผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวาการเรียนรูโดยใชหลักการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงขึ้น ดังน้ัน 
ผลการวิจัยจึงแสดงใหเห็นวาผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานหลังการจัดเรียนรูสูงกวา 
กอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด 
รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียน
คณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลำดับจากมากไปนอยดังนี้  
1) ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2) ดานบรรยากาศในการเรียนรู และ  
3) ดานกิจกรรมการเรียนรู ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
คือนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองมากข้ึน ตระหนักถึงคุณคาในการเรียน 
ของตนเอง สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กำหนดวา การศึกษาตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถ 
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม 
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ นอกจากน้ีดานบรรยากาศในการเรียนรู 
นักเรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร เขารวมกิจกรรมดวยความตั้งใจ กระตือรือรน มีทักษะ 
ในการใชชีวิตรวมกับเพ่ือนอยางมีความสุขสอดคลองกับวิทยากร เชียงกูล (2548: 115) ผูเรียนจะได
เรียนรูในบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ืออำนวยตอการเรียนรู และสอดคลองกับการทำงาน 
ของสมองของตน เพราะธรรมชาติมนุษยจะเกิดการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดนั้นตองอาศัยสมองและระบบ
ประสาทเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติของสมองจะทำให 
ผูเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรูจักคิด มุงเนนการฝกผูเรียน 
ใหใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยางเปนระบบ รูจักวิเคราะห ไมมองเห็นส่ิงตาง ๆ อยางต้ืน ๆ หรือ
เพียงดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน ทำใหผูเรียนสามารถชวยตัวเองไดและนำไปสูจุดมุงหมายของการเรียนรู
อยางแทจริง จึงเปนความจำเปนท่ีจะตองพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของสมองมนุษย  
ซึ่งนักวิจัยท่ัวโลกคนพบตรงกันวาสมองของมนุษยทกคนถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรูโดยแท  
ไมมีสมองของมนุษย (ปกติ) คนใดที่จะไมเรียนรูเพียงแตการพัฒนาจะดีเพียงใดข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอม
และการจัดการเรียนรูที่อยูรอบ ๆ ตัวของผูเรียน รวมท้ังดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนต้ังใจเรียน 
สนใจเรียนรูมากข้ึน กลาคิดกลาแสดงออก พอใจกับกิจกรรมที่ทำรวมกับผูอื่นได 
 จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงเปนสาเหตุทำใหมีผลสรุปไดวา ความพึงพอใจ 
ของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐานดานบรรยากาศ 
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ในการจัดการเรียนรู ดานกิจกรรมในการจัดการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
   1.1 จากผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง 
เปนฐานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น ดังน้ันครูสามารถนำการจัดการเรียนรู 
โดยใหกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานไปเปนทางเลือกในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในเน้ือหาวิชาอื่น รวมท้ังการจัดบรรยากาศใหความสำคัญตอการพัฒนาการทางสมองใหมีความรู 
ความเขาใจและนำไปใช  
   1.2 จากความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมสมอง 
เปนฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองมุงเนนในการสรางบรรยากาศ ใชกิจกรรมและส่ือ 
ที่หลากหลายอยางจริงจังเพ่ือการสอนน้ันบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการสอนโดยกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมอง 
เปนฐานกับการใชกิจกรรมปญหาเปนฐาน รูปแบบการสอนแบบโครงงาน   
   2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองความคงทนในการเรียนรูของการสอนโดยใชกิจกรรม
สมองเปนฐาน 
   2.3  ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่ือที่ใชรวมกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียน
โดยใชสมองเปนฐาน เชน แบบฝกหัด ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป 
 
สรุป 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูและ 
หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใช
สมองเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก  
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